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הקדמה
מידע במרוכז להביא כקודמיו, נועד,  במספר ושישה השלושים  שלפנינו הסטטיסטי השנתון
לחוקרים למתכננים, במדיניות, לעוסקים  בישראל החברה ועל הכלכלה על האוכלוסייה, על כמותי

ובעולם. בארץ הרחב ולציבור

רב סיכום לוח מובא כן כמו .1984 סוף עד ברובן המעודכנות שוטפות, סדרות מובאות בשנתון
עיקרי על לעמוד בו למעיין המאפשר  1984 ועד 1950 שמאז לתקופות  מרוכז שנתי

המדינה. של קיומה בשנות בארץ התחומים ברוב ההתפתחויות

רוכז לא ,1983  והדיור האוכלוסין ממפקד סופיים נתונים בעיבוד שהיתה הרבה ההתקדמות עם
פי על השונים השנתון בפרקי הובא מהמפקד רב חומר אלא נפרד, בפרק מהמפקד המידע הפעם
והגירה בית ומשקי אוכלוסייה נתוני מהם: חלק להלן ונציין רב הללו הנושאים מיגוון נושאיהם.
ניידות העבודה, כוח על נתונים המשפחות, שבידי בית ציוד ועל דירות על הבעלות על נתונים פנימית;
ועל הוראה עובדי על מידע האוכלוסייה, של דיבור ושפות השכלה לעבודה, נסיעה אמצעי בתעסוקה,
כמה הוכנסו הלשכה, של אחרים עבודה בתחומי גם וע"וד. פרהרפואיים במקצועות ועובדים רופאים
מקבלי על נתונים חדש, בסיס על ויצוא יבוא מדדי לראשונה, בשנתון, מובאים וביניהם שינויים

ועוד. קיום, להבטחת גימלאות

במתכונת הלאומיים החשבונות לוחות מובאים עזה, וחבל שומרון יהודה, על נתונים שבו בפרק
עבודה. ויישוב אזור לפי אלה אזורים תושבי מקרב מועסקים על נתונים לראשונה מובאים וכן חדשה

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

והובא נערך השנתון קרישר. זאב מר של באחריותו השנה היתה השנתון של המקצועית העריכה
וההדפסה הסדר עבודת שרף. מנחם מר של בראשותו הלשכה של הפרסומים מדור עובדי בידי לדפוס

ירושלים.  בע"מ המקור דפוס בידי היתה

ותודתה. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הערכת נתונות  השנתון במלאכת העושים לכל

סיקרון משה פרופ'
הממשלתי הסטטיסטיקן

1985 תשמ"ו ירושלים,



הלשכה של הבכיר הסגל
1985 באוקטובר 1

הלשכה הנהלת
המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטיקן סיקרון, משה פרופ'

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

עזה ובחבל ושומרון ביהודה
ועבודה חברתיים אינדיקטורים חברתית, ססטיסטיקה על ממונה אבנר, אורי

ועל ואנרגיה) התשלומים מאון 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

ופיתוח מחקר
ממונה נתן, גד פרופ'

סטטיסטי לניתוח המדור מנהלת בןטוביה, שילה גב'
מידע בנושא מחלקתי ראשי עוזר גולדשמידט, נפתלי

לאומית לחשבונאות המחלקה
המחלקה מנהל הדר, עזרא

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

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

המחלקה למנהל ראשי עוזר בלק, אהרון
לתשומהתפוקה המחלקה

המחלקה מנהלת בראליעזר, שמחה גב'
המחלקה למנהלת ראשי עוזר סדן, יגאל

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

חוץ לסחר המדור מנהל פיינרו, גרשון
למחירים המחלקה

המחלקה אוזנה,מנהל רחמיס
המחלקה מנהל סגנית צדיק, מרים גב'

ובשירותים בבנייה למחירים המדור מנהל דרור, נסים
בתעשייה מחירים למרדי המדור מנהל שטיינגרט, חנוך

לצרכן המחירים מדור מנהלת רמר, צפורה גב'

ה



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
המחלקה למנהל ראשית עוזרת רזיאל, אורה גב'

לחקלאות המחלקה
המחלקה מנהל ריקין, איתן

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

המחלקה למנהל ראשי עוזר גנזר, ישעיהו

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

התעשייתית הסטטיסטיקה מנהל צור, סכרין
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
נתונים ולמאגר לתחבורה המחלקה

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

הנתונים מאגר מרכז יוחה, מלכיאל
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'

המחלקה למנהל ראשי עוזר גידיניאן, יוסף
לבריאות המדור מנהלת צדקה, פנינה גג'
ולסיווגים לקליטה לעבודה, המחלקה

הסטטיסטי השנתון של המקצועי והעורך המחלקה מנהל קרישר, זאב
המחלקה למנהל ראשית עוזרת כטאט, אביבה גב'

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

לדמוגרפיה



עזה וחבל ושומרון ביהודה לסטטיסטיקה המחלקה
המחלקה מנהל פלגי, אלישע

ושומרון ביהודה מטה קצין מנגן, אליהו

חברתית לסטטיסטיקה המחלקה
המחלקה מנהל לייבנר, סילביו

ולמדע גבוה לחינוך המדור ומנהל המחלקה מנהל סגן זכאי, חנן
התחום על לממונה כפופה  מחלקתית ראשית עוזרת קוזלוב, גינה גב'

לחינוך המדור מנהלת קוטלר, נוגה גב'
ולתרבות משפטית לסטטיסטיקה המדור מנהלת אופטובסקי. לאה גב'

סטטיסטיות למתודות המחלקה
המחלקה מנהלת קנטורוביץ, מלכה גב'

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

לסקרים המחלקה
המחלקה מנהלת גילר, מלכה גב'

שדה לעבודת המדור ומנהלת המחלקה מנהלת סגנית שיוביץ, אסתר גב'
המחלקה למנהלת ראשית עוזרת גרינוולד, רחל גב'

המחלקה למנהלת ראשי עוזר בלנק, אליהו
המחלקה למנהלת ראשית עוזרת אופיר, סימה גב'

המחלקה למנהלת ראשית עוזרת גור, רחל גב'
וסיווגים יד עיבודי לסימול, המדור מנהל חכים, יוסף

והדרום ירושלים מחוז מנהל בןשוהם, רפאל
והמרכז אביב תל מחוז מנהל מיכאלי, ראובן
והצפון חיפה מחוז מנהלת צוריאנו, יפה גב'

אוטומטיים לעיבודים היחידה
היחידה מנהל וינר, 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'
צוות ראש הבלין, שלמה

צוות ראש מלמד, רעיה 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, עבת גב'



והדיור האוכלוסין מפקד
והערכה תהליכים לתכנון אחראי הייט, יעקב

אוטומטיים עיבודים צוות ראש חיימוביץ', הקטור
נושאי לתכנון אחראית רמון, חיה ד"ר

המחלקה למנהל ראשית עוזרת יעקובי, אילנה גב'
המחלקה למנהל ראשית עוזרת יפה, נורית גב'

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

ההדרכה על וממונה הלשכה דובר נוימן, דוד
אמרכלות מחלקת מנהלת מונטנר, יהודית גב'
הלשכה מנהל לסגן בכיר עוזר פתאל, ניסן

המשפטית היועצת הראבן, דיינה גב'

ח
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273 בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי י/1110.
275 מלון בבתי תשומה מחירי י/12.
276 באוטובוסים תשומה מחירי י/3ו.

Mשטח'ואקלים א..
15 ■.... מבוא
16 שטח א/1.
18 אקלים א/62.

אוכלוסייה ב. /\
27 מבוא
32 האוכלוסייה אומדן ב/31.
35 גיאוגרפית חלוקה כ/144.
54 פנימית הגירה ב/1915.
56 1983 והדיור האוכלוסין מפקד ב/1916.
62 דמוגרפיות תכונות ב/2620.
69 האוכלוסייה תחזית ב/22.
76 בית משקי ב/3427.
84 1983 והדיור האוכלוסין מפקד ב/34.

טבנעית תנועה ג. 1j
86 מבוא
89 סיכום לוח ג/1.
94 וגירושין נישואין ג/02ו.
112 ופטירות לידות ג/2611.
117 לידות ג/2313.
127 פטירות ג/2624.
130 חיים אורך ג/2927.
132 מוות סיבות ג/3230.

ותיירות הגירה תנועות ד.
137 מבוא
139 סיכום לוחות ד/21.
141 תושבים ד/63.
144 תיירים ד/117.

וקליטה עלייה ה. י5
149 מבוא
150 עולים ה/101.
162 ,.. עולים קליטת ה/1711.

ט



עמוד

ומים אנרגיה
445 : מבוא
446 האנרגיה מאזן ט"ו/41.
451 חשמל ט"ו/5.
452 מים ט"ו/6.

בינוי
453 מבוא
460 בנייה ט"ז/ו3ו.
460 .. וחדרים דירות הבנייה, שטח ט"ז/71.
470 בנייה משך ט"ז/8.
472 בבניינים קומות ט"ז/9.
474 בבניינים דירות ט"ו/10.
476 ודירות מגורים בנייני קבלנים, ט"ז/11.
477 חדשות דירות היצע ט"ז/12.
478 גולמית מקומית השקעה ט"ז/13.

עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ט"ז/14.
479 בבינוי
480 ציבוריות עבודות ט"ז/1915.
480 כבישים ט''ז/715ו.
482 מים צינורות ט"ז/18.
483 ביוב צינורות ט"ז/19.

44 הארחה| ושירותי 'מסחר
485 מבוא
488 הסיטוני המסחר י"ז/ו.
489 מאורגן קמעוני מסחר י"ז/2.
490 בניקיימא מוצרים אספקת י"ז/3.
491 הארחה שירותי י"ז/64.

ותקשורת תחבורה
494 מבוא
497 סיכום לוחות י"ח/31.
501 רכבת י''ח/4.
503 אוטובוסים י"ח/65.
504 ימית הובלה י"ח/87.
506 נמלים שירותי י"ח/109.
508 תעופה י"ח/1411.
510 ותקשורת דואר י''ח/1715.
512 כבישים י"ח/1918.
514 מנועיים רכב כלי י"ח/2220.
516 לאעירוניים בכבישים תנועה י''ח/2623.
520 דרכים תאונות י"ח/3027.
523 נהגים י"ח/3331.
525 1983 והדיור האוכלוסין מפקד י"ח/3534.
525 לעבודה נסיעה י"ח/34.
526 בית משקי ברשות רכב י"ח/35.

#יב.

לוח עמוד לוח
טו. חיים רמת יא. ,31$

277 מבוא
280 הכנסות י"א/111.
290 המזונות מאזן י"א/1412.
294 דיור י"א/2115.
301 1983 והדיור האוכלוסין מפקד י"א/2322.
301 דיור י"א/22.

T0 \ry 303 בניקיימא מוצרים על בעלות י"א/23.
י 305 בבית עזרה י"א/24.

ושבר עבודה
307 מבוא
314 אדם כוח סקרי י"ב/291.
314 האזרחי העבודה כוח י"ב/51.
323 העבודה בכוח נשים י''ב/76.
325 העבודה בכוח לאיהודים י"ב/8.
326 ושכירים מועסקים י"ב/189.
343 חלקית עבודה י"ב/2019.
346 ועבודה לימודים י"ב/21.
347 מעבודה היעדרות י"ב/2322.
348 מועסקים בלתי י"ב/2824.
353 השנתי העבודה כוח י"ב/29.
354 והדיור1983 האוכלוסין מפקד י''ב/3530.
354 השנתי העבודה כוח י"ב/3130.
362 בתעסוקה ניידות י"ב/3532.
368 וממשכורת משכר הכנסה י"ב/36.

דיווחים פי על ותעסוקה שכר י"ב/3937.
369 לאומי לביטוח למוסד
374 רשומה אבטלה י"ב/4740.
380 והשבתות שביתות י"ב/4948.
382 יוקר תוספת י"כ/50.

חקלאות
384 מבוא

n\2{? 388 מפתח נתוני י"ג/ו.
394 שטח י''ג/62.
398 מועסקים י"ג/7.
399 ושיווק ייצור י"ג/18ו.
406 מחקלאות הכנסה י"ג/1312.
408 הון מלאי י"ג/4ו.
409 ייצור אמצעי י"ג/815ו.
411 תשמ"א החקלאות מפקד י"ג/1921.

תעשייה
416 מבוא
419 וכספיים פיסיים נתונים י"ד/ו4.
423 תעשייה מדדי י"ד/75.
430 והמלאכה התעשייה סקרי י"ד/128.
438 התעשייה ענף חשבון י"ד/3ו.
441 תעשייה מוצרי י"ד/14.
444 חשמל י"ד/15.

'^יג.

יד. (w



1985 .36 מס' לישראל סטטיסטי שנתון

טעויות תיקוני
נתונים שורת  ה ר ו ש כניסה; עמודת כולל לא  ר ו ט

מימיןעמוד מלמעלהטור שורה
אחרת צוין כן אם צ"להודפסאלא

כניסה32 37עמודת ;26 מפקדים15; שנהתאריכי סוף

6שני44 :47 בשורה כלול ;183.0 ;157.4
46שני44 ;44 ;26 בהתאמה;_24; ו47, 27 בשורות כלול

ב/14 לוח ר'
5622115.610'5.610
כניסה67 46עמודת ;37 ;28 ;19 מפקדים8; שנהתאריכי סוף
כניסה68 46עמודת ;37 ;28 ;19 מפקדים8; שנהתאריכי סוף
מלמטה793 (13.9)(19.4)שנייה

7,340734.0עליונהאחרון133

טור1816 וכויכותרת גולמי וכויתוצר גולמי לאומי תוצר
וכר6ימני219 המוטלים התשלוםהמסים כל בסך שנכלל המסיס

היבואן ע"י
2426181.181.186.6

1111לוח2622 1978 **התקופה: ** 1978

281 י"א/2 ברוטועליונהלוח ממוצעת שנתית נטוהכנסה ממוצעת שנתית הכנסה
כניסה עמודת

2804.0כולם287 ;596.7 ;508.3 ;437.8 ;387.7983.5 :680.3 ;570.4 ;488.5 ;424.2
בלבד334 לשבוע עבודה שעות לממוצע נוגעים ו"לשכיר" "למועסק"
23ראשון362 ;121.309.4 :1,550.5'309.4 ;'550.5
550.5'121,550.5ראשון363

3אחרון369 15.4 ;6.3 ;5.36.9 ;4.8 ;5.4
3926 וכויהערה מתשכ"ב חקלאיות... שנים לפי מתשכ"ב, ...

4072 וכויהערה 1 הערה וכויראה 2 הערה ראה
וט"ו/4לוחות450 גולמי"ט"ו/3 לאומי "תוצר ולא גולמי" מקומי "תוצר לקרוא יש המקומות בכל
4987 הטורים6; שהגיעוכותרות שהפליגואוניות אוניות
5716 הטורים5; 51984כותרות ;19841985 ;51984

מלמטהסמל650 70 11

וכוי12שמאלי665 1975/76 עד שנת... של קבועים במחירים 1975/76 עד
1980/81 עד 1975/76 לשנים 1975/76

מיותרת7518 השורה



עמוד

וטיתוח מחקר
657 מבוא
659 למו"פ הלאומית ההוצאה כ"ג/21.

העוסקים תעשייה מפעלי סקר כ"ג/43.
660 במו"פ
663 פטנטים כ"ג/5.

בריאות
664 מבוא
668 לבריאות לאומית הוצאה כ''ד/41.
671 בריאות שירותי כ''ד/55ו.
679 תחלואה כ''ד/6ו20.

וסעד רווחה
682 מבוא
686 לאומי ביטוח כ''ה/51.
691 סעד כ"ה/76.

ובידור תרבות
692 מבוא
693 ועיתונים ספרים כ"ו/ו.
694 מוסיאונים כ"ו/2.
694 סרטים כ"ו/3.
695 ספד בבתי ספריות כ''ו/54.

עזה וחבל שומרון יהודה,
696 מבוא
703 אוכלוסייה כ"ו/ו3.
706 לידות כ"ז/4.
707 לאומית והוצאה הכנסה כ"ז/95.
712 התשלומים מאזן כ''ז/10.
713 חוץ סחר כ"ז/1ו.
714 מחירים כ"ז/12.
715 מזונות צריכת כ"ז/3ו.
716 בית וציוד דיור תנאי כ"ז/1614,
720 ושכר עבורה כ"ז/7ו25.
731 חקלאות כ"ז/2926.
734 תעשייה כ"ז/3230.
738 בנייה כ''ז/3633.
742 מלון בתי כ"ז/37.
743 תחבורה כ"ז/3938.
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747 ציבורי סדר כ"ז/42.
748 השכלה כ"ז/43.
750 חינוך כ"ז/4544.
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551 מבוא
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622 החינוך במערכת
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במערכת הספר בבתי הוראה כוחות כ"ב/28.
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635 עלתיכון חינוך כ"ב/3029.
637 וסטודנטים אוניברסיטאות כ"ב/ו383.
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647 השכלה כ"ב/4541.
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655 דיבור שפות כ"ב/4948.



הלשכה פרסומי

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

הלשכה פרסומי קטלוג סדרה. ככל האחרונים הפרסומים פרק לכל במבוא מופיעים ומאז העניין, לפי .197526

דורש. לכל חינם מופץ הלשכה, פרסומי של ומחיר היקף התוכן, תמצית המכיל ,1985 לסטטיסטיקה. המרכזית

הלשכה. מפרסומי אחד בכל מופיעה נבחרים פרסומים של מעודכנת רשימה

הבאות: בסדרות מופיעים הלשכה פרסומי

לישראל סטטיסטי שנתון א.

ו1980. 1976 כרכים: 2 הופיעו כה עד סטטיסטיים; נתונים מבחר  בישראל החברה נ.
תקופונים: ג.

של תוצאות מתפרסמות לירחון ב"מוסף" שוטפים. נתונים ובו לישראל, הסטטיסטי הירחון 
וכוי. 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

י מיוחדים: פרסומים ד.

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

חוברות. כ770 זו בסידרה הופיעו כה עד אחרים. מוסדות עם בשיתוף

מפקדים: פרסומי ה.

כרכים. 42 הופיעו  1961 והדיור האוכלוסין מפקד
כרכים. 7 הופיעו  ירושלים) ובמזרח המוחזקים (כשטחים 1967 והדיור האוכלוסין מפקד

כרכים. 17 הופיעו  1972 והדיור האוכלוסין מפקד



כרכים. 7 הופיעו כה עי  1983 והדיור האוכלוסין מפקד
כרכים. 13 הו5יעו  1965 והמלאכה התעשייה מפקד

כרכים. 7 הופיעו  תשל"א החקלאות מפקד
כרכים. 2 הופיעו כה עד  1981 תשמ"א, והכפר החקלאות מפקד

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

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

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



העניינים מפתח

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

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

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

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

ובידור". תרבות גם: "ראה  "בידור" הערך בסוף כגון: המקובץ. לערך רמיזה
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
תחת כלל. בדרך מופיעים, אלה וכד'. מוצרים גידולים, סחורות, של מפורטים שמות 
 "חקלאות סחורות"; סוגי  "יבוא כגון: אליו. מתייחסים שהם הערך בפירוט כולל שם
שם תחת או מוצרים''. "תעשייה, או ייצור",  "תעשייה ושיווק''; ייצור  מעובר שטח
בניקיימא" צריכה "מוצרי "מקשה", "פירות". "ירקות". כגון: המוצרים קבוצת של כולל
מחוץ או נוספים, בהקשרים מפורטים נתונים בעבורם יש כאשר מפורטים אלה שמות וכד'.

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

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

טו



לוח

אולפנים
ה/16 בכוח ועולים עולים מגורי
כב/39 לעברית

אוניברסיטאות
כב/5 לחינוך לאומית הוצאה
2 גג/ו. למו"פ לאומית הוצאה
38 כב/34, הרשמה מועמדים.
כב/36 תארים מקבלי
כב/37 אקדמי סגל
44 ,42 ,3331 כב/9. תלמידים

אוניות
יח/7 אוניות מהחכרת פדיון
יח/8 הסוחר צי
8 יח/1. תפוסה

ימית הובלה גם; ראה

26. 24. יח/20 תחבורה וקטנועים, אופנועים
כז/38 עזה וחבל שומרון ביהודה.
יח/34 לעבודה נסיעה
יח/21 ייצור שנת
כז/40 עזה וחבל שומרון ביהודה. בתאונות

הממשלה משרדי ראה: משרד האוצר,
אורחים

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

כד/5 אחיות
כ/4ו מדינה עובדות

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

ותקשורת אחסנה גם:תחבורה. ראה
חוב איגרות

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

והפיתוח העצמאות מלוה איגרות
ז/4 הממשלה חובות

הסביבה איכות
כ/6 ציבורית הוצאה

אימהות
כה/3 .... לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות.
כה/4 לידה ודמי לידה מענקי מקבלות
ג/18 לידות רווקות.

נשים לידות; גם: ראה
העניין לפי וגם מחירים מדדי ראה: אינדקס

חיים בעלי ראה; חי אינוונטר
אלמנים/נות

ג/17 לידה יבשת
8 ג/5. נישאים
ה/8, בכוח ועולים עולים

ציוד ייצור אלקטרוניקה,
ו/15 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גס: ואה

גופרתי אמון
יי/12 ייצור

לוח

א

פירות ראה: אבוקדו
מקשה ראה: אבטיחים

יב/4740 רשומה אבטלה
יב/47 אישורים
כה/3 .... לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות.

שיתופיות אגודות
יב/14 קואופרטיבים חברי
יח/5 ואוטובוסים בתחבורה
יד/9 .י בתעשייה

לאשראי שיתופיות אגודות
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי

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

פירות ראה: אגסים
י/1ו אגרות
41 כז/40. ...: עזה וחבל שומרון יהודה. בערי הכנסות

24.20 .6,5 יח/ו, תחבורה אוטובוסים,
יח/ו2 ייצור ושנת גיל
13 י/ו, מדד תשומה, מחירי
יח/31 דרכים בתאונות מעורבים
כז/39 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות מעורבים
יח/34 לעבודה נסיעה
5 .3 יח/1. ציבורית
24 יח/5, .. קילומטראז'

ב/341 אוכלוסייה
ב/6 טבעי אזור
ב/26 מוצא ארץ
19 .17 .149 ב/7, יישוב גודל
26 .25 .2320 .9 ב/8, גיל

העניין ולפי נוצרים מוסלמים. דרוזים. ר' דת
ב/1915 פנימית הגירה
כב/31 השכלה
כז/43 עזה וחבל שומרון ביהודה. השכלה
ב/11 ארגונית השתייכות
ב/194 גאוגרפית חלוקה
ב/2624 ומוצא לידך. יבשת
43 .18 .17 כז/ו3. עזה וחבל שומרון ביהודה.
14 ,11 ב/0ו, ביישובים
18 ,1614 ,12 .8 ב/64. ונפה מחוז
25 ,23 .21 ב/20. מין
ב/13 מוניציפאלי מעמד
ב/23 משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
ב/3427 בית משקי
ג/16 סגוליים שיעורים פריון.
19 ,17 .15 ב/129. יישוב צורת
כ/5 צפיפות

לאיהודים יהודים; ראה אוכלוסייה קבוצת
19 ב/18, כתובת שינוי
2 כב/1. ב/30; לימוד שנות
כז/43 עזה וחבל שומרון ביהודה. לימוד שנות
ב/2624 עלייה תקופת
ב/22 תחזית

אוכלוסייה יהודים. ראה: יהודית אוכלוסייה
לאיהוריס ראה: לאיהודית אוכלוסייה

טז



לוח

ותיעול ביוב
מ/ו4 עזה חבל בערי הוצאות
טז/9ו צינורות הנחת

ביטוח
יט/8 ורווח הוצאות הכנסוח.
5 יט/4. ושער הצמדה
יט/6ו1 ביטוח חברות
ט/7 חיסנון
4 י/3. מדד לצרכן. סחירים
י/3ו מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
י/2ו מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
ט/ו הציבור בידי נכסים
11/1 שער

וביטוח בנקים גס: ראה

כה/51 לאומי ביטוח
כ/2ו הממשלה הוצאות
כ/וו לממשלה מלוות
10 ו/8, ותשלומים מסים

הממשלה משרדי ראה: המשרד ביטחון,
טז/191 בינוי
2 טו/ו. בבינוי שימוש אנרגיה.
ו/5 ציבורית לצריכה הוצאה
יב/35 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
ו/6 .י מקומית גולמית השקעה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
טז/4ו עבודה והוצאות למעשה עבודה ימי
34 .32 ,30 ,28 .23 .22 ,20 ,18 .12 .10 יב/9. ... מועסקים
25 כז/2319, עזה וחבל שומרו; ביהודה, מועסקים
יב/22 מעבודתם נעדרים
יב/49 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
טז/4ו ו4; .40.38.19 קואופרטיביםיב/12,10. וחברי שכירים
בו/22 עוה ותבל שומרון ביהודה. שכירים
כז/25 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה. שכירים
טז/14 ,59 יב/22. שכר
25 כז/23, עזה וחבל ושומרון ביהודה שכר

וחבל שומרון מיהודה, למועסקים שכר
כז/25 בישראל עזה
יב/3ו ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
כז/9 עזה וחבל שומרון ביהודה. גולמי לאומי תוצר
ו/14 תפוקה תשומה

הממשלה משרדי ראה: משרד ושיכון, בינוי
ביצים

ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
יג/9 יא/12: ייצור
כז/26 עזה וחבל שומרון ביהודה, ייצור
10 יג/1. יא/12; יצוא
יא/1412 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן. סחירים
ו י/ו : מדד תפוקה, מחירי
כו/גי עוה ובחבל שומרון ביהודה. צריכה

ו/11 ;. בלו
כ/3ו הממשלה הכנסות

מועסקים מובטלים, ראה: מועסקים בלתי
בנזין

יח/26 מוניות בשימוש
26 יח/20. משאיות כשימוש

טז/ו13 בנייה
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
יב/43 ■. עבודה דורשי

לוח

יג/8ו כחקלאות צריכה
אמוניה

יד/4ו ייצור
יג/18 בחקלאות צריכה
ט/ו4 תשלום אמצעי
טו/ו6 ומים אנרגיה

15 כא/4ו, אסירים
שרה גידולי ראה: אפונה
פיתח ראה: אפרסמון
פירות ראה: אפרסקים

אקדמאים
47 .46 .43 יב/41. אבטלה
יכ/36 .8 יא/7. הכנסה
35 ,3331 .22 .20 .19 יב/5ו17. .. האזרחי העבודה בכוח
כו/24 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
כ/14 מדינה עובדי
ה/10 עובדים ככוח. הנוליט עולים

אקדמיים תארים יד; משלח גס: ראה
א/62 אקלים

ולרר פרי ראה: אשכוליות
גופרתי אשלגן

יד/4ו "צור
יג/18 בחקלאות צריכה

אשפוז
כד/4 אשפוז ליוט הוצאות
כד/12 נפש חולי
כז/46 עוה וחבל שומרון כיהודה.
כד/3! יולדות
וו כד/10, מיטה סוג

אשראי
ז/3 התשלומים במאזן
ו/11 מוכוון
5 ,4 .2 יט/ו. הבנקים נכסי
5 ט/4. וכספיים בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור
כ/וו סובסידיות

ברוים
19 .129 .7 ב/6. אוכלוסייה
ג/12 ופטירות תי לידות
ג/3 וסתגרשים נישאים

בריס
ח/4 ויצוא יבוא
יר/ל מדד ושכירים. ייצור.

בודדים .

יב/27 בלתימועסקים
19 .18 .15 יא/6. ב/27ו3; בית משקי

שדה גידולי ראה: בוטנים
ערך לניירות בורסה

ערך ניירות מניות: חוב: איגרות ראה:

ובחירות כנסת ראה: בחירות

בידור
ו/3 פרטית לצריכה הוצאה
י/4 מדד לצדק, מחירים

ובידור תרבות גם: ראה
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ח/4 יבוא
12 .11 ,9 יג/8, "צור
יג/9 ח/4; יצוא
י/4 מדר לצרכן. מחירים
נו י/2ו, מדד בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
יא/13 ליום לנפש שומן

ירקות ראה: נצל
בקר

יג/9 ייצור
21 יג/20, מוסף וערך מגדלים
יג/וו מטבחיים בבתי שחיטה
א/2 נרד

נוזל
ח/4  ויצוא יבוא
י/7 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
כד/201 נויאות
129 כד/7, אשפוז
כד/!4 כ/5; לאומית הוצאה
ו/נ פרטית לצריכה הוצאה
כז/45 עזה וחבל שומרון ביהודה,
יב/9 ושכירים מועסקים
4 י/נ. מדד לצרכן, מחירים
כז/12 עזה וחבל שומרון ביהודה. מחירים
כד/4 אשפוז ליום שוטפת עלות
כד/4ו מונעת רפואה
יב/8נ ושכר שכירים

הממשלה משררי ראה: משרד בריאות,
דגים כריכות

יג/4ו הון מלאי
יג/ו מעובד שטדו

בשר
ו/4 לצריכה הוצאה
יא/2ו ח/4; יכוא
יא/2ו "צור
כז/27 עזה וחבל שומרון ביהודה. ייצור
יג/9 יא/12; ח/4; יצוא
יא/2ו14 המזונות במאזן
י/4 מדד לצרכן, סחירים
י/1ו מדד בחקלאות. תפוקה מחירי
יד/7 עיבוד
כז/נו עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה

מוצרים חיים. בעלי גם: ראה

בר בתי
כז/29 ושומרון ביהודה

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

יז/4 הבראה 2ו!י
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה

חולים פתי
1210 כד/4. ושהות אשפת
15 .8 כד/6. בעלות
2 כד/1. לאומית הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
כד/5ו הריון הפסקות
12 כד/7. שנתקבלו חולים
כד/נו ופטירות לידות

1210 ,8 .6 ,4 טז/2. דירות
יב/45 לעבודה והפניות הזמנות
כב/40 מקצועית והשתלמות הכשרה
טז/3ו .6/1 מקומית גולמית השקעה
6 טז/2. חדרים
36 כז/נ3, עזה וחבל שומרזן ביהודה,
5 .3 טז/1. ייעוד
מ ,108 טז/31, למגורים
יב/נ4 מובטלים
7 ,6 י/ו. מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי
11 י/0ו. מדד בחקלאות, תשומה מחירי
כ/8 הממשלה מימון
טז/8 בנייה משך
טז/7 בנייה סוג
13 ,12 .11 ,8 .J/w פרטית
14,118 .6 טז/נ, ציבורית
4 טז/3, יישוב צורת
119 ,53 טז/1, שטח
5 טז/1, למגורים שלא
15/1 תפוקה תשומה

בינוי ג0: ראה

ציבור בכייני
5 טו/ו. בנייה
כ/2ו הממשלה הוצאות
טז/3ו גולמית מקומית השקעה

פירות ראה: בננות

ישראל בנק
כ/8 מניות הון
יט/ו התחייבויות
ז/4 חוץ במטבע חובות
יט/1 ז/5; נכסים
4 יט/2, בנקאיים מוסדות נכסי
5 ז/4, פיקדונות
יט/י5 בנקים
ט/64 לציבור אשראי
יט/4 ט/5: להשקעות
ז/4 חוץ במטבע חובות
no לממשל מלוות
כ/7ו המקומיות לרשויות מלוות
יט/ו :11 ט/6, מסחריים
יט/5 :11 ט/5. למשכנתאות
5 ,4 יט/1. והתחייבויות נכסים
11 יט/0ו. ביטוח חברות פיקדונות
יט/1 ז/5; pn במטבע פיקדונות
ט/3 הציבור של עו"ש פיקדונות
ט/וו בבורסה הרשומות למניות תשואה

אשראי לאשראי; שיתופיות אגודות גס. ראה

יט/141 וביטוח בנקים
ט/8 בבורסה רשומות חוב איגרות
ט/9 בבורסה רשומות מניות

חיים בעלי
10 ח/4. יבוא
15 .12 ,9 .8 יג/ו, ייצור
כז/25 עזה וחבל שומרון ביהודה. ייצור
יג/9 ח/4; יצוא
21 יג/20. מוסף וערך מגדליס
יג/14. הו; מלאי
יג/11 מטבחיים בבתי שחיטה
ו/5ו תפוקה תשומה

מוצרים חיים, בעלי
יא/3ו ליום לנפש חלבון

יח
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ו/5ו תפוקה תשומה
17.108.5 נ/ו. מתגרשים גרושימ/ות, גירושין,
10 ג/9. הנישואין תקופת אורך
ג/3 מגורים יישוב גודל
ג/0ו גיל
נ/17 לגרושות חי ולדות
נ/2 מגורים ונפת מחוז
ג/10 לזוג ילדים מספר
ג/8 הנישואין לפני משפחתי מצב
8 ג/5. נישאיס
ה/8 בכוח ועולים עוליס
ג/3 מגורים יישוב צורת
מוסלמים. דרוזים. לאיהודים, יהודים, לארווקיס; גם, ראה

נוצרים

תקציביים גירעונות
9 כ/8, הממשלה של
כ/18 המקומיות הרשויות של

ח/1 מסחרי גירעון
כז/וו עזה וחבל שומרק ביהודה.
כה/4 גמלאות
יב/26 עבודה הנ'סקת
כ/2ו הממשלה הוצאות

קצבאות פנסיות. גם: ראה

ילדים גני
ככ/64 לאומית הוצאה
כז/45 ובחבל שומרון ביהודה,
47 כב/45. הוראה עובדי
22 ,18 .10 כב/9. תלמידים

גירושין ראה גרושים/ות
א/6.5.2 גשמים

ד
דבש

יג/9 יא/12; ייצור
יג/9 יא/13. יצוא
יא/2ו המזונות במאזן
י/וו מדד תפוקה, מתירי

דגים
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
יא/2ו ח/4; יבוא
יג/9 יא/2ו: ייצור
כז/26 עזה בחבל ייצור
יג/9 יא/2ו; ח/4; יצוא
יא/2ו14 המזונות במאזן
י/וו מדד תפוקה. מחירי
כז/3ו עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה
יג/9 לתעשייה

ומוצריהם דגנים
יג/9 לגרעינים
ו/4 לצריכה הוצאה
יא/2ו ח/4; ויצוא יבוא
יא/2ו ייצור
יא*1412 המוונות במאון
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כז/4ו עזה וחבל שומרון ביהודה. צריכה

שדה גידולי גם: יאה

יח/16.15 שירותים דואר,

46 כז/4. עזה וחבל שומרון ביהודה. לידות
כד/08ו מיטות
כד/6 סוג

בריאות גם: דאה

מגורים בתי
12 .9/1 כעלות
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
טז/3ו ו/6. מקומית גולמיו! הסזקעה
טז/8 תייה משך
טז/וו ודירות שטח קבלנים.
טז/9 קומות
ו/12 שכר

דיור בנייה; נם: ראה

ולגננות למורים מדרש בתי
כו/45 עוה וחבל שומרון כיהודה.
בב/30 הוראה ומשרות מורים עבודה. יחידות
42 .30 ,18 כב/9. תלמידים

מטבחיים נתי
יג/וו חיים בעלי עוחיטת

יז/64 מלון בתי
כז/37 ושומרון גיהודה
12 י/ו. מדד תשומה. מחירי

משפט בתי
כא/7 טיפול משך
7 .6 .3 כא/2. עניינים
כו/42 עזה וחבל שומרון ביהודה. עניינים
כא/2 ודיינים שופטים

ספר בתי
6 כב/5. לאומית הוצאה
כז/45 עוה וחבל שומרון ביהודה,
כב/28 עבודה יחידות
כב/14 כיתות
47 .46 כב/28. מורים
כב/7 , החינוך כמערכת
28 כב/8. הוראה משרות
5 כו/4, ספריות
4442 ,2615 .1311 כב/9. תלמידים

קולנוע בתי
כו/2 סרטים יבוא

מוצרי ופלסטיק גומי
ח/4 יבוא
7 ח/4. יצוא

תעשייה ומוצריהם, ופלסטיק גומי
14 יד/7, ייצור
יב/9 חלקית ועבודה מועסקים
ו/5ו תפוקה  תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

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

9 יג/8. "צור
כז/26 עזה וחבל שומרון ביהודה. ייצור
9 יג/ו. יצוא
21 יג/20. מוסף יערך מגדלים
וו י/10. מדד ותשומה, תפוקה מחירי
4 ,2 ינ/1. מעובד שטח

יט
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כיתה דרגת
תלמידים ראה;

דרוזים
24 .2220/3 אוכלוסייה
כא/5 דין בית
24 .19 .16 ,14 ג/5. ב/2220; גיל
ג/1 גירושין
כב/41 השכלה
22 .20 19 .16 .15 ג/ו. לידות
ג/1 מת לידות
ג/24 ;21 ב/20, מין
ג/5 משפחתי מצב
5 ג/ו. נישואין
ככ/47 הוראה עובדי
24 ג/1. פטירות
ג/14 , פריון
ג/1 טבעי ריבוי
ג/21 : לימוד שנות
ב/22 אוכלוסייה תחזית
ג/13 האוכלוסייה תחלופת
43 .42 .23 כב/נו. תלמידים

2523 .19.18 יח/ו. דרכים
19 .18 יח/1. אורך
כ/6 ציבורית הוצאה
כז/40ו4 עזה וחבל שומרון יהודה. ערי הוצאות
יח/18 החזקה
8 י/1. מדד בסלילה. תשומה מחירי

דשנים
יג/9 ייצור אורגני. זבל
ח/4 ויצוא יבוא
יג/18 בחקלאות צריכה
13 יג/1. החקלאות ידי על קנויות תשומות

יד משלח ראה: שירותים דת,
כ/6 ציבורית הוצאה

הממשלה משרדי ראה: דתות לענייני המשרד דתות,

ה
שירותים הארחה,

טז/3ו בבנייה מקומית השקעה
י/4 מדד לצרכן. מחירים

מלק בתי גם; ראה

ד/1ו1 ותיירות הגירה
ב/915ו פנימית הגירה
ב/2 מאזן

חומרים וחיטוי, הדברה
יד/7 הצומח להגנת
יג/13 החקלאות ידי על קנויות תשומות

הךר פרי ראה: הדרים
הובלה

י/6 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי
יג/3ו החקלאות ידי על קנויות תשומות

1411 יח/21. אוירית הובלה
תעופה גם: דאה

ימית הובלה
7 יח/3. עבודה והוצאות שכירים פדיון.
יח/3 שכר
10 יח/ו. ומטענים אוניות תנועת

י/3 מדד לצרכן. מחירים
תקשורת גם; ראה

ודיג ייעור חקלאות. דגים; בריכות דגים; ראה: דיג
יא/5ו24 דיור
ו/נ פרטית לצריכה הוצאה
ו/6 מקומית גולמית השקעה
ט/7 חיסכון
כז/715ו עזה וחבל שומרק ביהודה.
4 י/3. מדד לצרכן, מחירים
ה/14 בכוח ולעולים לעולים
יא/4ו16 צפיפות
כז/14 עזה וחבל שומרון ביהודה. צפיפות

מועסקים  ודיג ייעור חקלאות. ראה: דייגים
דיינים

כא/2 רבניים דין בבתי

15 כ/14. המדינה עובדי דירוג

דירות
11 .10 .8 .6 טז/4, וציבורית פרטית בנייה
יא/22 ה/4ו; בעלות

שומרון ביהודה. ושירותים בעלות
כז/15 עזה וחבל
כז/11 עזה וחבל שומרון ביהודה. מחירים מדד החזקה,
12 .6 טז/2. ;22 ;18 יא/17. חדרים
36 כז/35. עזה וחבל שומרון ביהודה,
י/5 מחירים
י/3 מדד לצרכן. סחירים
טז/8 בנייה משך
ה/14 בכוח ועולים עולים
טז/4 יישוב צורת
יא/22 בדירה שהות
יא/22 בשכירות
י/3 לצרכן מחירים מדד דירה. שכר

דיור גם: ראה

דשנים ראה: חומרים דישון,
דלק

טו/2 בסיסית אנרגיה
ח/4 יבוא מינרלי. דלק
כז/40 ושומרון יהודה ערי הכנסות
י/13 מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

כה/5.4 אבטלה דמי
יב/47 אישורים הוצאת
כה/3 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות
כה/4 לידה דמי
כה/4 מזונות דמי
כה/5 קיום להבטחת גמלאות
יא/22 מפתח דמי
י/3 מדד לצרכן. מחירים
י/5 מפתח דמי במחירי שינוי
כה/4 בעבודה פגיעה דמי

תעשייה לאור, והוצאה דפוס
ח/7 יצוא
יב/9 חלקית ועובדים מועסקים
4 כג/3. ופיתוח מחקר
ו/15 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה
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12 כ/8, הממשלה
ב/11 לממשלה חוץ ממקורות

מלוות גם: ראה

שכר הלט!
יב/49 ולהשבתות לשביתות סיבה

וטכנאים הנדסאים
כב/40 מקצועית והשתלמות הכשרה
כ/4ו מרינה עובדי
ה/0ו עולים
כנ/4 במו"פ עוסקים

ואדריכלות הנדסה
0נ/2 למו''פ הוצאה
ככ/34 מועמדים
כב/32 אקדמיים תארים

מוצרים הנעלה,
10 ח/4. ויצוא יבוא
4 י/נ. מדד לצרכן. סחירים
2/r מאורגן קמעוני במסחר מכיתת

תעשייה ומוצריו, עור גם: ראה

הסרתם עכורה, הסכמי
יכ/49 והשבתות לשביתות סיבה

הממשלה. הענקות
כ/2ו מחירים ולייצוב היצוא לעידוד

לעבודה הפנית?
יב/45 העבודה לשכות דרך
כד/5ו הריון הפסקות

הרשעות
כא/08ו פליליים במשפטים

יב/49.48 השבתות
4941 כב/31, השכלה
21 ג/20. , אימהות
יב/24 מועסקים בלתי
כז/43 עזה וחבל שומרון יהודה.
8 יב/7. האזרחי העבודה כוח
16 יב/5. מועסקים
23 וו. .10 .8 .7 יא/5. ב/30; בית משק ראש

ו/6.2.1 מקומית גולמית השקעה
טז/4ו בבינוי
8 כז/5. עזה וחבל שומרון ביהודה.
ו/6 כלכלי וענף נכס סוג

השקעות
כ/7 האוצר
יט/וו בישראל נוכריות ביטוח חברות
ט/9 להשקעות חברות

שומרון ביהודה. צעירים ובמטעים בייעור
כז/26 עזה וחבל
2 ז/ו, התשלומים במאזן
כג/3 במו"פ
8 כ/7. הממשלה
2 כד/ו. בריאות בשירותי קבועים נכסים
5 כב/4. חינוך בשירותי קבועים נכסיס
15 ר/14. תפוקה תשומה קבועים. בנכסים

מקצועית השתלמות
כב/40 בקורסים לומדים
31,כד/20 ג/30. התאבדויות

לוח

10 יח/ו. ד/2; נוסעים תנועת
אוניות גם: ראה

רגל הולכי
יח/29 דרכים בתאונות נפגעים

שומרון כיהודה. דרכים בתאונות נפגעים
כז/38 עוה וחבל
21 .14 יג/ו. בחקלאות הון

לאומית הוצאה
כ/6 הסביבה לאיכות
כד/41 לבריאות
כב/64 כ/5; לחינוך
2 כג/ו. למו''פ
כ/5 ו/ו4: לצריכה

שומרון ביהודה. פרטית לצריכה
כז/75 עזה וחבל

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

הוראה
כב/46 הכשרה בעלי

מורים גם: ראה

עובדים הזמנות
יב/45 העבודה לשכות דרך

מעבודה היעדרות
23 יב/22. חופשות
29 .9 יב/ו. מועסקים
49 יב/48, והשבתות שביתות

לאומיים חשבונות ראה: לאומית והוצאה הכנסה
הכנסה

5 כה/4, לאומי ביטוח ע'י הבטחה
ו/0ו פנויה
9 כז/6. עוה וחבל שומרון ביהודה. פנויה
יב/36 מדד ומשכורת. משבר

בית משקי גם: ראה

ככ/38 מקצועית והשתלמות הכשרה
5 כו/4, ספרנים

מוצרים הלבשה,
10 ח/4. יבוא
7 ח/4. יצוא
4 י/נ. מדד לצרכן. מחירים
כג/נ,4 ופיתוח מחקר
ו/5ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

הלוואות
כ/5 האוצר
יט/5 בנקים
ז/5 לזרים
11 יט/0ו. ביטוח חברות
5 ז/1, התשלומים במאזן
ט/5 בנקאיים מוסדות

כא
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חיטה
יא/1ו :11 ח/4, יבוא
יא/ו1 המזונות במאזן

שדה גידולי גם; ראה

כב/491 והשכלה חינוך
44 .42 כב/3831. אוניברסיטאות
כב/7 ספר בתי
כב/64 כ/5; לאומית הוצאה
4941 כב/31. האוכלוסייה השכלת
כו/43 עזה והבל שומרון ביהודה, האוכלוסייה השכלת
ט/7 חיסכון
45 כז/44. עזה וחבל שומרון ביהודה.
30 ככ/28, מורים של עבודה יחידות
39 כב/14, כיתות
יב/9 מועסקים
30 כב/22. החינוך במערכת מוסדות
47 .37. כב/28. מורים
4 י/3. מדד לצרכן. מתירים
30 ,28 כב/8. הודאה משדות
38 יב/9. שכירים
יב/38 שכר

תלמידים ג0: ראה

44 .40 כב/39. מבוגרים חינוך
כב/5 לאומית הוצאה

ערבי חינוך
ככ/7 ספר כתי
בב/9 משרות הוראה.
כב/10 כיתות
כב/28 מורים
30 ,28 כב/8, הוראה משרות
30.26 ,2422 ,17 ,15 .14 .13 כב/9, תלמידים

ובידור תרבות חינוך,
ו/3 פרטית לצריכה הוצאה
17 כ/16, המקומיות הרשויות תקציב

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

חיסכון
ט/4 חיסכח מתוכניות אשראי
ט/7 בתוכניות יתרה
6 .4 יא/3. בית למשק
2 ט/1. חיסכון בתוכניות הציבור פיקדונות
ו/10 פרטי
יט/5 מאושרות תוכניות

ומוצריו חלב
יג/9 מקומית לתעשייה אספקה
ו/4 לצריכה הוצאה
יד/14 :9 ,8 יג/1. יא/12; ייצור
כז/26 עזה וחבל שומרון ביהודה. ייצור
יא/1412 המזונות במאזן
4 י/3, מדר לצרכן. סחירים
י/12 ; מדד מלון, בבתי תשומה מהירי
י/ו1 מדד בחקלאות. תפוקה מחירי
.כד/3ו עזה וחבל שומרון כיהודה, צריכה

החלב רפת .■ גם ראה

13 יא/12. ליום לנפש חלבון
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה,

חילוף חלקי
1 1/n לייצור תשומות יבוא
י''3ו מדד כאוטובוסים. השימה מחירי

יא/14
ויטמינים

ליום לנפש

ז

דשנים ראה: אורגני, זבל
יג/9 "צוד ירוק, זבל

דשנים גם: ראה

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

ושאירים זקנה
כה/5 קיום הבטחת
כה/3 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות
כה/4 ; גמלאות מקבלי

ח
יט/16ו ביטוח חברות
כ/ו1 הממשלה הכנסות
ז/2 התשלומים 0אזן

תעופה חברות
יח/11 אוירית 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, מלון בבתי
כז/37 ושומרון ביהודה מלון בבתי
11 יא/8ו,טז/6. בדירות
כז/34 עזה וחבל שומרון ביהודה.
5 יז/4. מלון בבתי תפוסה

כ/9.7 ז/4. הממשלה חובות
מוסדיים יישובים ראה: חוות

חוטים
ח/4 ויצוא ינוא
יד/4ו ייצור

חולים
כז/46 עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בבתי
כד/2ו נפש חולי
כד/// אשפוז ימי
כד/7 חולים בבתי קבלות
כד/0ו חולים בבתי שהייה

בניין חומרי
י/7 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

חקלאיים גלם חומרי
11 ח/8. ינוא
יז/1 סיטוני במסחר

חקלאות גס: ראה

חופשות
23 יב/22, מהעבודה זמנית היעדרות

כ/4 בכנסת שנתקבלו חוקים

כב



לוח

לימודים חקלאות,
45 .27 .9 כב/7. ספר בבתי
38 כב/4נ. מועמדים
36 כב/3331. אקדמיים תארים
34 כב/ו333. תלמידים

הממשלה משרדי ראה: משרד חקלאות,
תעשייה ראה: חרושת

ו/151 לאומיים חשבונות
כז/95 עוה וחבל שומרון ביהודה.

חשמל
כז/41.40 עזה ותבל שומרק ביהודה. הערים והוצאות הכנסות
ו/6 מקומית גולמית השקעה
2 טו/ו. ייצור
כב/45 ספר בבתי לימוד
5 טו/4. יד/15: צריכה
15 ו/14. תפוקה תשומה

ומים חשמל
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
יב/36 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
טז/4ו בבינוי גולמית מקומית השקעה
כ/0ו הממשלה והלוואות השקעות
34 .32 .30 .22 .20 ,19 .18 .12 יב/9, מועסקים
י/4 מדד לצרכן. מחירים
י/13 מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
יב/49 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
39 .38 .20 .11 יב/9. קואופרטיבים וחברי שכירים
39 יב/38. שכר
יב/13 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/14 תפוקה תשומה

ואלקטרוני חשמלי ציוד ראה: ציוד חשמל,
נישאים ראה. ובלות חתנים

ט
שדה גידולי ראה: גידול טבק,

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

וטבק משקאות מזון. גם: ראה

יח/14.11 טיסות

טכנאים
כ/4ו מדינה עובדי
ה/ו1 בכוח ועולים עולים

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: טלויזיה
טלפון

יח/5ו עבודה ותשומת פדיון
17 .15 יוו/ו. שירותים

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה

א/3.2 טמפרטורה

מוצרים טקסטיל,
4/n יבוא
7 ח/4. יצוא

תעשייה טקסטיל,
4 כג/3, ופיתוח מחקר

לוח

חמאה
יד/14 יא/12: ייצור
יא/2ו המזונות במאזן

שדה גידולי ראה: חמניות
וחציבה כרייה ראה: חציבה

ירקות ראד,: חצילים
יג/1ו2 חקלאות
יג/19 תעסוקה כפרית. אוכלוסייה
יג/5ו8ו ייצור אמצעי
2 טו/1. בחקלאות שימוש אנרגיה.
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
5 טז/1, לחקלאות מבנים בניית
2 כג/ו. ולפיתוח למחקר הוצאות
13 יג/12. מחקלאות הכנסה
טז/4ו במבנים מקומית גולמית השקעה
ת/11 השקעה נכסי יבוא
11 ח/8. לייצור תשומות יבוא
כז/2927 עזה וחבל שומרון ביהודה.
יג/9 הייצור ייעוד
21 .107 יג/1. ושיווק ייצור
10 יג/9. :7 .6 .4 ח/3. יצוא
כז/28 עזה וחבל שומרון מיהודה. יצוא
14 טז/5. מבנים
21 יג/20. מגדלים
7 יג/1. יב/9; מועסקים
כז/7 פרטית לצריכה הוצאה מוצרים.
11 .10 י/1. מדד ותשומה. תפוקה מחירי
21 .14 'ג/1. הון מלאי
ה/10 עובדים בכוח. ועולים עולים
יג/8ו דשנים צריכת
טו/5 חשמל צריכת
טו/6 מים צריכת
יג/13 מספוא צריכת
יג/51 מעובד שטח
יב/9. קואופרטיבים וחברי שכירים
יג/2ו יב/38; שכר
12 יג/1. נקי מקומי תוצר
י/4 לצרכן המחירים מדד תוצרת.
10 יג/9. שיווק תוצרת
ו/15 תפוקה תשומה
21 ,13 ,12 יג/1. תשומות

ודיג ייעור חקלאות,
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/36 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
כ/5 ציבורית הוצאה
כ/9 הממשלה הוצאות
ו/6 מקומית גולמית השקעה
כ/0ו הממשלה והלוואות השקעות
7 יג/1. ;34 .32 .30 .23 .20 .18 .12 יב/9, מועסקים
25 כז/9ו23. עזה וחבל שומרון ביהודה. מועסקים י

22 כז/8ו. ... בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה. מועסקים
יב/49 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
39 .38 ,20 .11 יב/9. קואופרטיבים וחברי שכירים
25 כז/24. עזה וחבל שומרק ביהודה, שכירים
כז/8ו בישראל עזה וחבל ושומרון מיהודה שכירים
כז/25 עזה וחבל שומרון ביהודה. שכר

שומרון מיהודה. למועסקים שכר
כז/25 בישראל עזה וחבל
יב/2ו ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
כז/9 עזה וחבל שומרון ביהודה. גולמי מקומי תוצר
ו/נו נקי מקומי תוצר
15 ו/4ו. תפוקה תשומה

כג
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ג/ו ב/2; טבעי ריבוי
ו3:2כ/2,1 ג/20. לימוד שנות
49 כב/48. דיבור שפוח
ג/2927 חייס תוחלת
2 ד/1. ויוצאים נכנסים תושגים
ב/22 אוכלוסייה תחזית
ג/13 האוכלוסייה תחלופת
4542 ,30 ,29 ,2723 .2114 כב/129. תלמידים

יהלומים
118 ח/3, יבוא
7 ח/נ\6. יצוא
יב/9 חלקית ועובדים מועסקים

ייצור יהלומים,
יד/15 חשמל צריכת
ו/15 תפוקה תשומה

הארץ את יוצאים
13 יח/1, ד/2; יציאה ירך
2 ד/ו. אשרה סוג
ד/5 בחו"ל שהות
2 ד/ו, תושבים
2 ד//, תיירים

ודיג ייעור חקלאות. ראה: ייעור

יישובים
14 ,11 ב/0ו אוכלוסייה
14 ,119 כ/7, יישוב גודל
ב/1915 פנימית הגירה
ב/11 ארגונית השתייכות
כ/6 עזה וחבל שומרון ביהודה. ישראליים
ב/6 י. טבעי ואזור נפה מחוז,
ב/3ו מוניציפאלי מעמד
u ב/10, יישוב גורת
11 .10 ב/6, אוכלוסייה קבוצת
יז/6 שוהים תיירים

וחוות) מוסדות (לשעבר מוסדיים יישובים
ב/29ו אוכלוסייה
ב/5ו פנימית הגירה
21 ,20 יג/ מוסף וערך מגדלים חקלאות,
וו ב/10, יישובים
ג/11 ופטירות חי לידות
ב/2ו ונפה מחוז
ג/3 ומתגרשים נישאים
יג/21 בחקלאות ותפוקה תשומה

קהילתיים יישובים
ב/119 אוכלוסייה

ילדיס
כא/6 המשפט בבתי עניינים אימוץ.
כב/10 ילדים בגני
ט/7 חיסכון
כב/10 יום במעונות
33 ב/32. בית במשקי
ג/0ו מתגרשים של
כז/39 עזה וחבל שומרון ביהודה. דרכים תאונות נפגעי
יב/7 עם נשים
4 כה/3. קצבאות שולמו שבגינם

ילודה
לו ג/14. פריון

לידות גם; ראה

עבודה ימי
טז/4ו בבנייה שכירים

ו/15 תשומהתפוקה
משנה ענפי  ראשיים ענפיט תעשייה, גם: ראה

טרקטורים
16 יג/1, בחקלאות
כז/38 עזה וחבל שומרון ביהודה,

יבוא
9 ח/5, קנייה ארץ
כז/11 עזה וחבל שומרון ביהודה.
118 ח/3, י. ייעוד
ח/1 חוץ סחר מאזן
יא/12 מזק מוצרי
כ/ו1 ■.win ;15 .14 ר/ר. מסים
כז/5 עזה וחבל שומרון ביהודה. מסים
ח/10 ,. ו/5ו ומשליס מתחרה
3 ח/2. מדדים וערך. מחיר נפח.
ח/4 (0יט"ק< סחורות פוגי
2 ז/ו, ;7 .2 ו/ו. ושירותים סחורות
בז/5 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושירותים סחורות
כו/2 קולנוע סרטי
י/3 מקומית צריכה
15 .14 ו/8, ליבוא תמיכות
15 ו/14. תפוקה תשומה
ח/11 יבוא לדולר בשקלים תשלום

כז/461 עזה וחבל שומרון יהודה,
יז/3 בניקיימא מוצריס אספקת
18 .16 .15 ,12 ,8 .6 ב/4, אוכלוסייה ישראלים.
18 .16 ב/15, פנימית הגירה ישראלים.
12 ב/6; יישובים ישראלים,
ג/11 תינוקות ופטירות פטירות חי, לידזח ישראלים.
ג/2 וגירושין נישואין ישראלים,
ה/9 ראשונה הפנייה עולים,

יהודים
2 כב/ו. ;2614 .128 .6 ב/ו4, אוכלוסייה
ב/6 טבעי אזור
ב/26 לידה ארץ
ג/3 ;19 .17 .15 .119 ב/7, יישוב גודל
16 ,14 ,10 ג/64. ;34 .29 .26 .25 ,2320 ,9 ב/8. .... גיל

4745 .42 .41 ככ/1. .2718
108 ג/ו3, בגירושים
ב/2 מאזן הגירה,
ב/915ו פנימית הגירה
כא/8 פליליים במשפטים הרשעות
4941 כב/31, השכלה
,19 .17 ,14 ג/7. ;34 .3228 ב/2624. ומוצא לידה יבשת

כב/4741 יח/35; ;25 ,2321
;ג/11.2 18,16 .15 8,>ו, ב/6.4. עזה וחבל שומרון ביהודה,
2215 .12 .11 .111 חי לידות
ג/ו1 ;18 ,16 ,15 ,12 ,8 ,6 ב/4, ונפה מחוז
4741 כב/1. ;31 ג/2924. ;25 .23 .21 .ב/20, סין
ב/13 מוניציפאלי מעמד
18 ;8 ג/5, ב/23; משפחתי מצב
ב/2 האוכלוסייה גידול מקורות
יח/35 ;2420 .1815 וו, .10 יא/86. ב/3427; בית משקי
יב/32 בתעסוקה ניידות
יח/35 לעבודה נסיעה
ג/91 נישואין
ב/3 ובישראל בעולם
3230 ,624 .12 .11 ג/ו. תינוקות ופטירות פטירות
17 ג/14, פריון
יח/35 ;12 ג/3, ;32 ,19 .17 ,15 ב/9וו. יישוב צורת

כד
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כוססה
יד/14 ייצור
ינ/ו בחקלאות תשומה

כותנה
ח/4 יבוא
9 יג/ו. ח/4: יצוא
יג/16 כותנה קטפוח

שדה גידולי גם: ראה

מוצרים כימיקלים,
7 ח/4, ויצוא יבוא
יד/4ו ייצור

תעשייה כימיקלים,
יד/4ו ייצור
ו/5ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

26 כב/6ו. לימוד וחדרי כיתות
כב/39 לעברית באולפנים
כז/44 עזה וחבל שומרון ביהודה.
15 כב/4ו, בכיתה תלמידים

נישאים ראה: כלות
תעשייה הובלה, כלי

יב/9 חלקית ועובדים מועסקים
15/1 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. ראה:

רכב כלי
11 ח/0ו, יבוא
כ/11 מאגרות הממשלה הכנסות
ט/7 חיסכון
כז/38 עזה וחבל שומרון ביהודה.
י/3ו מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
י/12 מדד מלון. בבתי תשומה מחירי
ח/4 ויצוא יבוא מנועיים.
35 יח/34, לעבודה נסיעה
יט/7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות
35 יח/34. בית משקי לרשות

מכוניות גם: ראה

26 ,24.2220 יח/ו, תחבורה רגב, כלי
30 ,28 יח/27. דרכים בתאונות מעורבים
כז/39 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות מעורבים
יח/2220 משאיות

תחבורה כלי
ו/נ אישיים תחבורה כלי על לצריכה הוצאה
ו/6 מקומית גולמית השקעה
וו .10 ח/8. יבוא

הממשלה משרדי ראה; המשרד ותכנון כלכלה
כ/41 ובחירות הכנסת
כ/12 הממשלה הוצאות
כ/3 והוועדות המליאה ישיבות
2 כ/ו. , הבחירות תוצאות

ט/31ו כספים

עסקיים ושירותים פיננסים ראה: כלכלי ענף כספים,
כפריים יישובים כפרים,

ב/129 אוכלוסייה
4 טז/3. .. בנייה
37 כז/35. עזה וחבל שומרון ביהודה. בנייד;
19 .1 .715/3 יהודים פנימית. הגירה
12/1 תינוקות ופטירות חי לידות

כז/29 xnnvm ביהודה בר בבתי שכירים
יד/11 בתעשייה

יב/49,48 שאבדו עבודה ימי
מהעבודה היעדרות גם: ראה

יער
6 יג/1. שטח
יג/9 תפוקה

יצוא
6 ח/5. יעד px
27 ,11 כז/5. עזה וחבל שומרון מיהודה.
ח/ו ו/1; חק סחר מאזן
יא/2ו ח/4; וון מ מוצרי
3 ח/2. מדדים וערך. מחיר נפח.
6 ח/4. (סיט"ק) סחורות סוגי
2 ז/ו, ;7 .4 .2 ו/1. ושירותים סחורות
כז/5 עזה וחבל שומרון מיהודה. ושירותים סחורות
7 .6 ח/3. ענף
27 כז/26. :9 יג/ו. ח/7: חקלאית תוצרת
כ/2ו :15 .14 .8 ו/2. ליצוא תמיכות
ו/4ו5ו תפוקה תשומה

ירקות
28 כז/27, עזה וחבל שומרון ביהודה. אספקה
16 יג/9, המקומית לתעשייה אספקה
ו/4 לצריכה הוצאה
יא/2ו יבוא
יג/9 יא/12; ויצוא ייצור
29 כז/28. עזה וחבל שומרון מיהודה. יצוא
21 יג/20. מוסף וערך מגדלים
יא/1412 , המזונות במאזן
כז/3ו עזה וחבל שומרון ביהודה. צריכה
4 יג/3, מעובד שטח
10 יג/9. יא/2ו; למזון שלא שימוש
יג/19 תעסוקה
21 יג/20. בחקלאות ותפוקה תשומה

ומקשה אדמה תפוחי ירקות,
9 יג/8. ייצור
ו1;יג/8 י/0ו, מדד תפוקה. מחירי
יג/1 מעובד שטח

כב/5
ישיבות

לחינוך לאומית הוצאה

כ
טז/1715 סלילה גכישים,

דרכים גם: ראה

כב/46 יב/3529.81; אזרחי עבודה כוח
יב/82 גיל
יב/8 דת
7 יב/3. עלייה ותקופת לידה יבשת
כז/917ו עזה וחבל שומרון ביהודה.
יב/30ו3 ונפה מחוז
3329 יב/81. מין
7 יב/6. נשים של משפחתי מצב
יב/3532 בתעסוקה ניידות
ה/ו1 בכוח ועולים עולים
8 יב/2. מנורים יישוב צורח
32 .25 .8 ,7 יב/5. לימוד שנוח
יב/3 עלייה תקופת

שכירים נשים: מועסקים; מובטלים; נס: ראה

כה
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47 כב/46, הוראה עובדי
כב/46 יב/8ו: t ומשלח כלכלי ענף
כד/3ו ;31 .24 ,12 וו. ג/9, פטירות
26,12.11 ג/1. תינוקות פטירות
ג/14 סגוליים שיעורים פריון.
יח/35 יב/8; ;12 ג/3. ;31 ,16 ,12 ,10 ב/9, .. יישוב צורת
18 יא/7ו. דיור צפיפות
ג/| :2/3 טבעי ריבוי
2 כ/ו, מיעוטים רשימות
כד/20 שחפת
כב/ו יב/8; ;23 ג/20. ב/30; לימוד שנות
ג/2927 ח"ם תוחלת
ב/22 אוכלוסייה תחזית
ג/13 האוכלוסייה תחלופת
.30.29 .27 ,26 .2422 .18 .17 ,15 .14 כב/10.9. תלמידים

4442
נוצרים מוסלמים; דרוזים; בדוים; גם: ראה

2119 ,15,14 יג/7.5.4. חקלאות לאיהודים,
לארווקים/ות

ג/19 ב/23; גיל
ג/9ו לידות

גירושין אלמנים/ות; גס; ואה
לוידס

יט/86 בישראל ביטוח עסקי

לול
י/10 מדד תפוקה, מחירי
יג/1 ויצוא תוצרת

עופות בשר; ביצים; גם: ראה

4 א/2. לחות
ג/19 לידות
ג/18 רווקות לאימהות
כד/13 חולים כבתי
46 כז/4, עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בבתי
כה/4 לידה ומענקי לידה רמי
31 ג/30, מוות סיבות
ג/1 חי לידות
ג/12 יישוב גודל
2320 .17 ,16 ג/4ו, האם גיל
2321 ג/7ו. האס לידת יבשת
כז/4 עזה וחבל שומרון ביהודה.
ג/11 ובגולן עזה בחבל שומרון. ביהודה, ישראלים
ג/11 ונפה מחוז
ג/24 מין
23 ,20 .16 ג/5ו. האם בחיי חי לידות מספר
ג/23 היילוד משקל
17 ג/4ו. פריון
ג/12 י. יישוב נורת
21 ג/20. לימוד שנות
ג/2321 עלייה תקופת

נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; גם; דאה

ג/ו מת לידות
כד/13 חולים כבתי

הדר פרי ראה: לימונים:
לינות

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

לפועל להוצאה הלשכה
כא/16 פעולות

לוח

ב/נ1 ונפה מחוז
יח/35 ב/ו3; בית משקי

ביהודה. בניקיימא מוצרים שברשותם בית משקי
16 כז/15. עזה וחבל שומרון
ג/3 ומתגרשים נישאים
יח/35 לעבודה נסיעה
כב/ו2 תלמידים
יג/19 האוכלוסייה תעסוקת

ירקות ראה; כרוב
מוצריט וחציכה, כרייה

יד/14 "צור
ח/7 יצוא
י/7 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

תעשייה והציבה, נרייה
יד/14 ייצור
יב/9 מועסקים
39 יב/38. שכירים
יב/38 שכר
ו/5ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

לאיהודיפ
2422 .12 .108 ,4 ,2 ב/ו. אוכלוסייה
ב/6 טבעי אזור
15 בא/14, אסירים
24 יב/8. מועסקים בלתי
יא/22 דירות על בעלות
כא/5 דתיים דץ בתי
12 ג/3, ;19 .17 ב/10, יישוב גודל
21 .20 י!!/16. ב/3228; בית משק גודל
47 ,42 .41 ,22 כב/3, יב/8; ;26 ,19 ג/5. ;2320 ב/8, גיל
3 ג/2. גירושין
49 נב/48, עברית דוברי
ב/2 מאזן הגירה.
ב/6ו9ו פנימית הגירה
וו ,10 יא/86. הכנסה
11 ,10 יא/6. מדד בית. למשקי הכנסה
כא/8 פליליים במשפטים הרשעות
45 ,42 ,41 כב/31. השכלה
יב/18 העבודה יישוב
21 יא/20, ב/33; ילדים
יב/8 . האזרחי העבודה בכוח
כב/10 כיתות
כד/13 ;20 ,19 .16 ,15 ,12 ג/וו, לידות לידות
18 יכ/8, מועסקים
יב/8 ;11 ג/2, ;18 .16 .12 .8 ,6 ב/4, ונפה מחוז
,44 ,42 .41 כ7/3, ; יב/18 ;31 .2926/5 ;21 ,22 ב/20, סין

47 .46
21 .10 יא/6. מפרנסים
יא/23 בניקיימא צריכה מוצרי
ג/5 ב/23; משפחתי מצב
ב/2 האוכלוסייה גידול מקורות
יח/35 ;2320 ,18 ,17 .11 .10 יא/86. ב/3227; בית משקי
יא/23 בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משק
ג/23 הלידה בעת היילודים משקל
כב/9 הוראה משרות
8 .6 .3 ג/2, נישואין
יח/35 לעבודה נסיעה
ב/28ו3 בית במשק נפשות
12 כא/11, עבריינים

כו



לוח
יח/31 לנהוג מורשים
יח/34 לעבודה נסיעה
יח/24 קילוסטראו'
יוו/0נ דדכים תאונות
כו/39 עזה וחבל שומרון ביהודה. דרכים תאונות

אקדמיים מוסדות
הגבוה החינוך 0וסדות אוניברסיטאות. ראה.

בנקים דאה בנקאיים מוסדות
מוסדיים יישובים יאה: וחוות מוסדות

הגובה החינוך מוסדות
בב/64 לחינוך לאומית הוצאה
ה/0ו עולים סוריס.

אוניברסיטאות גק: ראה

הלאומיים המוסדות
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
5 .3n וציבורית פרטית לצריכה הוצאה
8/5 הממשלה הלוואות

רווח כווני! ללא מוסרות
כ/7 הסביבה לאיכות הוצאה
3 כד/2, לבריאות לאומית הוצאה
ככ/*6 לחינוך לאומית הוצאה
כג/ו למו"פ לאומית הוצאה
ו/3 פרטיו! לצריכה הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
15 ו/14. תשומהתפוקה
בו/2 מוסיאונים

מוסלמים
ב/2420 אוכלוסייה
כא/5 דין בתי
ג/3 "שוב גודל
27 .25 ,21 ,19 .16 .14 .8 .6 ,5/1 ב/10ג1. גיל
ג/31 גירושין
כב/41 השכלה
19 יכ/8. העבודה כוח
23 .21 .19 ,16 .15 וו. ג/ו, חי לידות
ג/ןן ב/8; ונפה מחוז
ג/24 ; 24 .23 .21 כ/20, מין
ג/5 ב/23; משפחתי מצב
ב/28 כיח משקי
ג/23 יילודים משקל
8 ,6 ,5 ג/31. נישואין
כב/47 הודאה עובדי
24 .11 ג/ו. פטירות
וו ג/1. תינוקות פטירות
ג/4ו סגוליים שיעורים פריון.
ג/3 יישוב צורת
ג/ו טבעי ריבוי
ג/ונ לימוד שנות
ב/22 אוכלוסייה תחזית
ג/13 אוכלוסייה תחלופת
43 .42 בב/3ו.  תלמידיס

לאיהודים ג0: ראה
לאוניברסיטאות מועמדים

38הרשמה כב/34.
מועסקים

יח/5 באוטובוסים
יח/35 ;2823 .8 יב/ו. יא/23: מועסקים בלתי
כז/17 עזה וחבל piaitp ביהודה, מועסקים בלתי
5 יז/4. מלץ בבתי

לוח

עכורה לשכות
יב/47 אבטלה אישורי
47 יג/41. אקדמאים
יב/4341 עבודה דורשי
יב/45 עובדים והפניות הומנות
יכ/44 לנוער
יב/4641 , רשומים

מ
יא/2ו14 המזונות מאזן
ח/1 חוץ סחר מאזן
כז/וו עזה זדובל שומדק ביהודה.
51/1 התשלומים מאזן
כז/10 עזה וחבל שומרון ביהודה.

מבנים
י/13 באוטובוסים תשומה מחירי מדד אחזקה.
יג/14 הון מלאי חקלאיים.
כז/35 עזה וחבל שומרון ביהודה.
5 טו/ו. , בנייה ציבור. מבני
טו/14 מקומית גולמית השקעה ציבור. מבני

בנייה בינוי; .01 ראה
שירותים מברקה

יח/6ו מבדקים
יוו/15 עבודה ותשומות פדיון

נושא לפי ראה מדדים
י/ו13 מחירים מדדי
יג/1 בחקלאות
יג/8 חקלאי ייצור
כז/וו עזה וחבל שזמרון ביהודה. לצרכן

הממשלה משרדי ראה: משרד ופיתוח, מדע
החברה מרעי

בב/34 הרשמה מועמדים.
כב/36 תארים מקבלי
כו/1 בישראל לאור שיצאו 0פרים
ה/0ו אקדמאים עובדים עולים,
33 כב/32, באוניברסיטאות תלמידים

ומתימטיקה הטבע מדעי
כב/34 מועמדים.הרשמה
כב/36 תארים מקבלי
כו/ו בישדאל לאוד שיצאו קפדיס
ה/2ו אקדמאייס עובדים עולים.
33 ככ/32. באוניברסיטאות תלמידים

הרוח מדעי
כב/34 הרשמה מועמדים.
כב/36 תארים מקבלי
כו/1 בישראל לאור שיצאו ספרים
ה/10 אקדמאים עובדים עולים,
33 כנ/32, כאוניכרסיטאות תלמידים

יד משלחי ראה: ואדריכלים מהנדסים
מובטלימ

יכ/ו434 העבודה בלשכות רשומים
ג/3230 סיבות מוות,
יח/2927 ;31 ג/30, דרכים תאונות

26 יח/24.20. תחבורה מוניות,
26 יח/22. גיל
כז/38 עזה וחבל שומרון ביהודה.

כז



לוח לוח

מזומנים
ט/2 הציבור בידי
11 יט/0ו, ישראליות ביטוח חברות

מזון
ו/4 לצריכה הוצאה
יא/2ו ;10 ח/4, > יבוא
יז/14 יא/11; ייצור
יא/12 ח/4: יצוא
יא/2ו14 המזונות מאזן
כז/2ו מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה. מחירים
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
י/2ו מדד מלון. בבתי תשומה מחירי
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
כז/3ו עזה ובחבל שומרון ביהודה, גריכה

וטבק משקאות מזון. גם: ראה
חיים לבעלי מזון

10 ח/4, רצוא יבוא
10 יג/9. ייצור
יג/7ו מספוא תערובת מכירות
יג/2 מעובד שטח
יג/3ו החקלאות ע"י קנויות תשומות

מוצרים וטבק, משקאות מזון,
ו/3 פרטית לצריכה הוצאה
וו ח/8. יבוא
ח/6 יצוא
יז/1 סיטוני במסחר
ת/11 יבוא מסי

תעשייה וטבק, משקאות מזון,
יב/9 חלקית ועובדים מועסקים
4 כג/3. ופיתזח מחקר
7 .6 יד/3, יב/38, ושכר שכירים
ו/5ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

י/131 מחירים
י/5 דירות
כ/2ו מחירים לייצוב הממשלה הענקות

מחירים מדדי גס: ראה

י/ו4 מדד לצרכן, מחירים
כז/2ו עזה וחבל שומרון ביהודה.

מחלות
ג/3032 ממחלות כתוצאה מוות
23 יכ/22. מהעבודה מועסקים של זמנית היעדרות

וחציבה כרייה ראה: מחצבות

מחקר
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
כ/6 ציבורית הוצאה
כג/3 במחקר העוסקים מפעלים
כ/4ו מדינה עובדי

כג/ו5 ופיתוח מחקר
חוץ מטבע

ו ט/ו חוב איגרות
כ/וו הממשלה הכנסות היטל.
4 ז/3. המדינה חובות
ט/4 אשראי יתרות
ז/5 נכסים
2 יט/1, ט/2; ז/5; פיקדונות
ט/3ו חליפין שערי

תעופה ראה: מטוסים

ככ/46 יב/83; גיל
ככ/46 בהוראה
27 .22 יב/9ו. סיכות  מהעבודה היעדרות
ככ/45 ומקצועית חקלאית השכלה
יח/2ו אייר וכנמלי תעופה כחברות
יכ/17 עלייה ותקופת לידה יבשת
3129 ,2419 כז/ל1, עוה וחבל ש01רק ביהודה,
22 כז/21. בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה.
יכ/2ו מגורים יישוב
יב/8ו העבודה יישוב
יכ/21 ועבודה לימודים
31 יב/30. ונפה מחוז
ככ/46 ;3330 .26 ,25 .22 ,2014 יב/10, מין
35 20,יוו/34, ,18 יב/13, בעבודה מעמד
;46 כב/45. ;35 35;יח/34. .33 ,31 יב/22,2015, יד משלח

כד/5 1

יב/3532 בתעסוקה ניידות
יח/9 בנמלים
35 יח/34, לעבודה נסיעות
9 יב/1, חלקית בעבודה
ה/11 בכוח ועולים עולים
כב/45 ;34,32 .30 ,23,22 ,20 .18 ,13 .12 יב/9, כלכלי ענף

שמם לפי הבודדים, כלכלה בענפי גם ראה
כב/46 ;32 יב/5ו. אוכלזסייה קבוצת
יח/4 ברכבת
25 יב/16. לימוד שנות
18 יב/3ו. עבודה שעות
יח/2ו בתעופה

ומקומיות אזוריות מועצות
ב/13 אוכלוסייה
18 ,17/3 .., הוצאות
17 כ/6ו. , הכנסות
כ/16 מלוות ויתרות גירעון או עודף

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

בניקיימא צריכה מוצרי
יז/3 ... עוה ולחבל ושומרון ליהודה המקומי. לשוק אספקה
י/נ פרטית לצריכה הוצאה
"8 ■3'n יבוא
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
יא/23 בית משקי כרשות

שומרון ביהודה. בית משקי כרשות
כז/15 ,....:. עזה וחבל
ה/12 בכוח ועולים עולים ברשות

47.30 כב/28,8. הוראה ומשרות מורים
כב/37 באוניברסיטאות
ה/0ו בכוח ועולים עולים

שיתופיים ומושבים מושבים
ב/29ו אוכלוסייה
17 ב/5ו. יהודים פנימית. הגירה
21 יג/20. מוסף וערך מגדלים חקלאות,
יב/2 , אזרחי עבודה כוח
ג/12 תינוקות ופטירות פטירות חי. לידות
יג/19 יב/12: הכלכלה בענפי מועסקים
ב/2ו ונפה מחוז
ג/3 למתגרשים נישאים
5 יג/4, ,. מעובד שטח
יג/19 תעסוקה
יג/ו2 בחקלאות ותפוקה תשומה

כח



לוח לוח

כג/נ ופיתוח מחקר
ו/5ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם; ראה

25.24,20 יח/ו. (פרטיות) נוסעים מכוניות
26 .21 יח/ו, גיל
יד/14 ייצור
כז/8נ עזה וחבל שומרון כיהודה.
יא/23 בית משקי ברשות

שומרון ביהודה. בית משקי ברשות
כז/6ו עזה וחבל

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה

מכירות
יז/2 מאורגן קמעוני במסחר

פדיון גם: ראה

י/10 מכס
כ/וו הממשלה הכנסות
ח/11 היבוא על

וחציבה כרייה ראה: מכרות

מלב'ץ
8 כד/6. חולים בתי

מלוות
המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות

כז/40 ושומרון ביהודה
13 כ/וו. הממשלה הכנסות
כז/ו4 עזה חבל בערי הסימשל
כ/7 המקומיות והרשויות הממשלה התחייבויות
כ/16 המקומיות הרשויות תקציב

מלין בתי ראה: מלונאות
מקשה ראה: מלונים

ומוצריו מלט
כ/וו בלו
יד/7 ייצור
י/ר מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

ירקות ראה: מלפפונים
כד/18 מלריה
31 ג/30, ממחלה כתוצאה מוות

כ/25ו הממשלה
8 כד/6. חולים כתי
כז/46 עזה וחבל שומרון ביהודה חולים בתי
כ/7 שוטף במאזן גירעק
11 כ/10. תקציבי גירעק
כד/42 כ/5; לבריאות לאומית הוצאה
6 כ/5;כב/5. לחינוך לאומית הוצאה
2 כג/ו. לסו"פ לאומית הוצאה
כ/5 הסביבה לאיכות הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
ו/4 לצריכה הוצאה
12 .10 .6 כ/5, ו/8; הוצאות
יח/8ו דרכים החזקת
13 .11 כ/0ו. :10 ו/8. הכנסות
8 כ/7, והשקעות הלוואות
כ/7 והתחייבויות זכויות
כ/9 ז/4; חובות
כג/2 מו"פ סימח
כ/1513 עובדים
יט/5 כבנקים פיקדונות

מטעים
יב/9 מועסקים
21 יג/20. מוסף וערך מגדלים
יג/4ו הק מלאי
5 יג/1..4. מעובד שטח
38 יב/9. שכירים
יב/38 שכר

פיתח גם: ראה
מטענים

9 יח/7, ימית בהובלה פדיח
יח/4 . ישראל ברכבת פדיון
10 יח/1. בנמלים תנועה
יח/311ו אוירית ובהובלה בתעופה

מיטות
9 כד/8. חולים בבתי
כז/46 עזה וח1;ל שומרון כיהודה. חולים בבתי
5 יז/4. מלח בבתי
כז/37 ושומתץ ביהודה מלח בבתי

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

שומרון ביהודה. הערים והוצאות הכנסות
41 כז/40, עזה וחבל
19 טז/6ו. צינורות הנחת
ר/6 מקומית גולמית השקעה
טו/6 צריכה
ו/5ו תפוקה תשומה
13 ינ/ו. החקלאות ידי על קנויות תשומות

ומים אנרגיה גם: ראה

ישראל מקרקעי מינהל
כ/ו1 הממשלה הכנסות

הממשלה משרדי גם: ואה
תעשייה אלמתכתיים, מינרלים

יד/14 .ייצור
7 ח/4, יצוא
יב/9 מועסקים
יב/29 ושכר שכירים

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

כמזון מינרלים
יא/4ו ליום לנפש

מיסיונים
8 כד/6, חולים בתי

נוצרים מוסלמים; דרוזים. לאיהודים. ראה. מיעוטים
והייצור העבודה לפריון המכון

12 כ/ו1. הממשלה והוצאות הכנסות

מכונאות
כב/45 מקצועיים ספר בבתי לומדים
כב/40 מקצועית והשתלמות להכשרה בקורסים לומדים

וציוד מכונות
ו/6 מקומית גולמית השקעה
ח/4 רצוא יבוא
יג/16 בחקלאות
יג/4ו בחקלאות הון מלאי
ו/5ו תשומהתפוקה

חקלאיות מכונות
יג/16 בחקלאות
יד/7 מדד ושכירים. פדיון ייצור.

תעשייה מכונות,
יב/9 חלקית ועובדים מועסקים

כט
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מעכידים
כה/ו לאומי ביטוח ידי על גבייה
יב/14 מועסקים
יט/7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

ממשלתיים חסות מעונות
כא/6ו שפוטים צעיוים

כה/7 למפגרים מעונות
מענקים

5 כה/4, הלאומי הביטוח
כ/11 הממשלה הכנסות
41 כז/40. עזה וחבל שומרון יהודה, ערי תקציב

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: מזון מערבלי
מפלגות

כ/2 הכנסת חבת
כ/12 הממשלה הוצאות  מימון
כ/ו לכנסת הבחירות תוצאות

לבניין החיסכון מפעל
12 ו, כ/ו הממשלה והוצאות הכנסות

מפעלים
12 ו. כ/ו הממשלה והוצאות הכנסות

שומרון יהודה, ערי והוצאות הכנסות
41 כז/40, עזה וחבל
כז/32 עזה וחבל שומרון ביהודה,
17 כ/16. המקומיות הרשויות תקציב
11 .10 .8 נ, יד/2. תעשייה מפעלי
4 כג/3, ופיתוח מחקר
ג/19: ;34 .1916 ב/9.8. 1983 והדיור האוכלוסין מפקד

כד/5 כב/4941; ;35 יח/34, יב/3530; ;23 יא/22.

יח/35 ;21 ,10 יא/5.
מפרנסים

בית למשק
מקצועית

כב/40 והשתלמות הכשרה
45 .27 .9 כב/7, ספר בבתי לימוד

יר משלחי גם: ראה

מקשה
9 יג/8. ייצור
כז/2826 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צוד
יג/3 מעובד שטח

מרגרינה
יד/4ו יא/12; ייצור
יא/12 המזונות במאזן

כפריים מרכזים
ב/119 אוכלוסייה

מרפאות
כד/1 לבריאות לאומית הוצאה
26,24,22.20 יח/2.1, תחבורה משאיות,
26 .22 יח/21. גיל
יח/22 מותר מטען
יח/24 קילומטראז'
יח/30 דרכים תאונות
כז/39 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות

ישראל משטרת
כ/5 הוצאה
כ/14 העובדים מצבת

שכר ראה: משכורת

לוח

מנהלים
1 ו/ו מסים

יד משלחי גם: ראה

מניות
ט/119 בבורסה
כ/7 הון ישראל. בנק
כ/7 האוצר השקעות
יט/ו1 נוכריות ביטוח חברות השקעות
כ/8 הממשלה השקעות
ט/ו הציבור בידי
יט/10 ישראליות ביטוח חברות נכסי
11 .ion הכנסה מס
13 ו. כ/ו הממשלה הכנסות
כא/6 משפט בבתי ערעורים

ו/וו מוסף ערך מס
11/3 הממשלה הכנסות
ו/4ו15 תפוקה תשומה
ו/ו1 קנייה מס
כ/3ו הממשלה הכנסות
11/n היבוא על

ו/1ו רכוש מס
11/3 הממשלה הכנסות
כו/40 ושומרון יהודה ערי הכנסות
2 יז/ו. מסחר
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
ר/15 תפוקה תשומה

והארחה אוכל שירותי מסחר, גם: ראה
יז/ו סיטוני מסחר
יב/9 מועסקים
38 יב/9, שכירים
יב/38 , שכר

יז/2 קמעוני מסחר
יב/9 מועסקים
38 יב/9. שכירים
יב/38 שכר

והארחה אוכל שירותי מסחר,
ו/6 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/36 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
34 ,32 .30 ,23 ,22 .20 ,18 .12 יב/9. מועסקים
23 כז/20. עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
יב/49 והשבתות שביתות
39 ,38 ,20 וו, יב/9. קואופרטיבים וחברי שכירים
כז/23 עזה וחבל שומרון ביהודה. ושכר שכירים
39 יב/38. ו/12: , שכר
יב/13 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

61/r הארחה ושירותי מסחר
ו/6 מקומית גולמית השקעה
כ/10 הממשלה והלוואות השקעות
1 ט/ו בבורסה הרשומות למניות תשואה
ו/14 תפוקה  תשומה

11 י/10. מסים
11/3 ... הממשלה הכנסות
41 כז/40. עזה וחבל שומרון יהודה, ערי הכנסות
ח/וו ;15 .14 וו. .8 .7 ו/2, היבוא על
ו/08ו המקומי הייצור על
כ/16 עירוניים

חיים לבעלי מזון ראה: מספוא
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6 .5 א/ג. משקעים
הממשלה משרדי

כ/12 הממשלה הוצאות
כ/14 העובדים מצבת
כא/20 הציבור תלונות לנציב תלונות

העניין ולפי סורים ראה: הוראה משרות
שביתם ראה: שכיר משרות

גירושין ראה: מתגרשים:
תעשייה מתכת, ומוצרי בסיסית מתכת

כב/40 מקצועית והשתלמות הכשרה
7 ח/4. יצוא
יב/9 חלקית ועובדים מועסקים
4 כג/3. ופיתוח מחקר
יב/38 ושכר שכירים
ו/5ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

מוצריס מתכת,
וו ,10 ח/4, ויצוא יבוא
י/7 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

33,32.3 יח/ו, נהגים
כז/38 עזה וחבל שומרון ביהודה.
יח/29 דרכים בתאונות נפגעים

שומרון ביהודה. דרכים בתאונות נפגעי8
כז/39 עזה וחבל
יח/21 במשאיות שכירימ
י/13 מדד באוטובוסים. עבחה שכר
יח/33 רשיון הוצאת שנת

ציבוריים נוטריונים
כא/19 פעולות

נוסעים
10 יח/1. הארץ בנמלי ומפליגים מגיעים
14 ,12 יח/1, במטוסים
יח/29 דרכים בתאונות נפגעים

שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעיס
כז/39 עזה וחבל
יח/9 לנוסעים משירותים פדיון
4 יח/ו. ברכבות

נוצרים
24 ב/2220. אוכלוסייה
24 ,19 .16 ,14 ג/5. ב/2320; גיל
ג/1 גירושין
כב/ו4 השכלה
יב/8 העבודה כוח
21 ,19 .16 ,15 ג/1. חי לידות
21 ,19 ,16 ,15 ג/ו, לידות
ג/ו מת לידות
ככ/43 ג/26; ב/2220; מין
ג/5 משפחתי מצב
5 ג/:. נישואין
כב/47 הוראה עור.די
24 ג/ו, פטירות
ג/ו חינוקוח פטירות
ג/4ו סגוליים שיעורים פריון,
ג/1 י1.מ!י רריי
2\n לימוד שנוח
ב/22 אוכלו0"ה nnnn
ג/3ן אוכלוסייה תחלופת

יד משלח
כב/46 להוראה הכשרה בעלי
יב/36 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
35 יח/34. ;35 .33 .31 ,2220 יב/5ו8ו. מועסקים

שומרון ביהודה. ושכירים מועסקים
כז/24 עזה וחבל
13 ה/0ו. בכוח ועולים עולים
20 יב/4ו. שכירים

פירות ראה: משמש
בית משקי ראה: משפחות
ילדים מרובות משפחות

4 כה/3. יא/3; לאומי לביטוח מהמוסד קצבאות

לימודים משפטים,
35 ,33 כב/32. באוניברסיטאות
כב/34 אקדמיים תארים כעלי
כב/34 הרשמה מועמדים,

הממשלה משרדי ראה: המשרד משפטים,
משקאות

ו/4 לצריכה הוצאה
10 לו/4, רצוא יבוא
יד/14 ייצור
י/3 מוז לצרכן. מחירי0
י/12 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי

וטבק משקאות מזק, גם: ראה
תעשייה משקאות,

7 ח/4, יצוא
משנה ענפי  ראש"פ עופים תעשייה, גס: ראה

ב/3427 בית משקי
יג/7 יב/8ו: שכר ללא מועסקים משפחה כני
יא/22 הדירה על כעלות
יח/35 יא/23; בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם

קיימא בני צריכה מוצרי שברשותם
כז/5ו עזה וחבל שומרון ביהודה.
:23 .22 וו. ,10 .8 .7 יא/5. :34 ב/29. הבית משק ראש גיל

יח/35
יא/5ו24 דיור
כב/5 כתיבה וצורכי לימוד לספרי הוצאה
ו/3 8רטית לצריכה הוצאה
2 בד/1. לתרופות הוצאה
1 יא/1ו הכנסה
יא/24 בית עוזרת העסקת
יא/86. ;34 ,32 ב/3028, הבית משק ראש של לידה יבשת

2420 ,17 .11 .10
כז/715ו עזה יחבל שומרון ביהודה.
20 כב/9ו. ;27 יב/7, ;33 ב/32. ילדים
ב/33 בית משק ראש מין
יח/35 ;21.10 יא/5. בית במשק מפרנסים
ב/33 משפחתי מצב
8 יא/7. הבית משק ראש של יד משלח
35 יח/34, לעבודה נסיעה
:34 ב/27ו3. ....י בית במשק נפשות

2319 .17 .11 .10 .86 ,4 יא/3,
ה/8 בכוח ועולים עולים
23 .11 .8 .7 .2 יא/ו, הכנסה עשירוני
ב/31 31^' גורו!
22 .20 יא/5ו7ו. ו"יור צפי3וח
.11 .10 ,8 יא/7,5. ב/30; ^בית משק ראש של לימוד שנוח

יח/35 ;23 .22
יא/21 לדירה כניסה תקופת
24 .17 .10 יא/6. ב/29; הבית משק ראש של עלייה תקופת

לא
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וים אויר נמלי
12 .11/3 הממשלה והוצאות הכנסות
יח/12 עבודה והוצאות שכר מועסקים.
13 .11 .10 יח/1, ודואר מטענים נוסעים., תנועת

~£/ ■jefAl. י^נפגעימ
30 .29 .27 יח/1. S דרכים '''בתאונות

שומרון דרכיםביו?ודה, בתאתות
כז/39 עזה וחבל

עכודה נפגעי
5 כה/4. גמלאות
כה/3 .... לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות.

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

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

הציפור תלונות נציב
כא/20 תלונות

המדינה נשיא
כ/12 הממשלה הוצאות

נשים
2320 ג/15. בלידה גיל
10 ,8 ג/64. בנישואין גיל
כד/15 ג/19 גיל
45 .41 ג/1. השכלה
29 .21 .1714 ,11 .10 יב/71. האזרחי העבודה בכוח
20 ג/19. לידות
כב/8 הוראה משרות
10 ג/81. וגירושין נישואין
כד/14 ובילד באם לטיפול תחנות בפיקות

שם ר' פריון,
21;יב/7;כב/1 ג/20. לימוד שנות
44 ,42 ,36 כב/32. באוניברסיטאות תלמידות
ה/1ו יד משלח עולות,

כלות גם: ראה

0
כא/201 ציבורי סדר
כא/ו כ/5: ציבורי לסדר הוצאה

סובסידיות
כ/12 לאשראי
ו/8 ; נקי מקומי תוצר

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

והתעסוקה הסעד סוכנות
כז/44 : עזה וחבל שומרון ביהודה, חינוך

ומוצריו סוכר
ו/4 לצריכה הוצאה
יא/13 ח/4; ויצוא יבוא
יא/2ו המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים

סולר
יח/26  מוניות בשימוש
25 יח/22, משאיות בשימוש
א/2 חול סופות

לוח

43 ,42 כב/13, תלמידים

ומוצריו נייר
וו ח/4, ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
יב/9 ושכירים מועסקים

נייר ומוצרי נייר
יד/4ו ייצור
4 כג/3. ופיתוח מחקר
ו/15 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

ט/8ו1 ערך ניירות
יט/3 הבנקאיים המוסדות הכנסות
יט/11 ביטוח חברות השקעות
ז/ו התשלומים במאזן
5 .2 יט/1. הבנקים נכסי
יט/0ו ישראליות ביטוח חברות נכסי

נשואים נישואין, נישאים,
10 ג/9. נישואין תקופת אורך
כא/4 משפט בבתי בירורים
ג/3 יישוב גודל
8 ג/64, גיל
ג/7 ומוצא לידה יבשת
ג/2 מגורים ונפת מחוז
8 ג/5, משפחתי מצב
ג/9 מתגרשים
ג/3 יישוב צורת
ג/8 עלייה תקופת
נוצרים מוסלמים; דרוזים; יהודים; לא יהודים; גם: ראה

כללית נכות
כה/4 וקצבאות גמלאות מקבלי
כה/5 קיום הבטחת
כה/3 .... לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות.

תגמולים הנאצים, ורדיסות המלחמה נכי
12 כ/וו, הממשלה והוצאות הכנסות

לארץ נכנסים
14 יח/ו. ד/2; כניסה דרך
2 ד/1, אשרה סוג

שם ר' עולים
8 ,2 ד/1. ארעיים תושבים
129 .2 ד/ו. תיירים

ניידי דלא נכסי
5 יט/4, בנקים

השקעה נכסי
118 ח''3. יבוא
יג/2ו בחקלאות השקעה נכסי תפוקת
ט/ו4 נססיים נכסים
ז/5 חוץ במטבע

קבועים נכסים
2 כד/ו. לבריאוח לאומית הוצאה
ו/6 מקומית גולמית השקעה
כ/7 הממשלה של

יח/10.9 נמלים
9 יח/3. ופדיון עבודה הוצאות שכר. מועסקים,
10 יח/ו. מטענים תנועת
יח/0ו נוסעים תנועת
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כא/148.3 עבירות
עבריינים

כא/3 רציניות בעבירות שהורשעו
12 כא/וו, כדי; שחויבו

עברית
16 ה/5ו. בכוח ועולים עולים
כב/40 למבוגרים ציבוריים שיעורים
49 כב/*4, ציבור כשפת

ירקות ראה: עגבניות
כ/נו5ו מדינה עובדי
ה/ו17 ד/2.1; כ/2. בכוח ועולים עולים
2 ד/ו. ישראל אזרחי
ה/$ מגורים ארץ
ה/2 ;2 ד/ו. אשרה
ב/2 האוכלוסייה גידול
ה/166 גיל
16 ה/5ו. עברית דוברי
ה/9 ראשונה הפנייה
5 ה/2, לידה יבשת
7 ה/ו. מגורים יבשת
ד/ו r""7 את יוצאים
10 .8 ה/6, מין
ד1 יז/8. משפחתי ומצב במשפחה מעמד
נו ה/0ו, יד משלח
2 ד/ו. לארץ נכנסים
יב/)4 עבודה בלשכות רשומים
ה/6ו לימוד שנות
17 וו. .6 .4 ה/ו. .2 ד/ו. עלייה תקופת

עלייה קליטת גם: ראה

עופות
9 יג/1. ייצור
11 יג/20. מוסף וערך מגדלים
י/3ו מדד בחקלאות. תפוקה מחירי

בשר גם; ראה
ומוצריו עור

7 ת/4. / ויצוא יבוא
. 4 כג/נ. ופיתוח מחקר
ו/5ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה
דין עורכי'

כא/2 רשיונות בעלי
גבית עזרה

י/3 מדד לצרכן. מחירים
יב/7 יא/24; עוזרות המעסיקים בית. משקי

יב/48 עיצומים
עיריות

ב/3ו אוכלוסייה
18 כ/7ו. הוצאות
יח/18 דרכים החזקת
17 ב/6ו. הכנסות
41 כז/40. .... עוה וחבל שומרץ ביהודה. והוצאות הכנסות
כ/8ו מלוות ויתדות גירעון או עודף

עךיב :01 ראר,

ה/ו7ו וקליטה עלייה
פירוה ראה: ענבים

ורהיטים ומוצריו עץ
ח/4 ויצוא יבוא

לוח

ח/1וו חוץ סחר
כז/וו עזה וחבל שוסרק ביהודה.

סיגריות
יד/4ו .יצור
י/3 מדד לצרכן. מחירים

ירקות ראה: סלק
שדה גידולי ראה. סוכר סלק

ירקות ראה: סלרי
מסוכנים סמים

כא/3ו עבירות

כה/75 סעד
ב/5 ציבורית הוצאה
כ/4ו מדינה עובדי סוציאלים. עובדים
17 כ/16. המקומיות הרשויות תקציב

א/2 סערות
ימית הובלה ראה: ספנות

ספרים
כו/1 בישראל לאור שיצאו
5 כו/4. ספר בבתי בספריות

הסתדרותי סקטור
14 יט/3ו. גמל קופות
יד/2 כתעשייה

עסקי סקטור
ו/13 נקי מקומי ותוצר גולמי לאומי תוצר

פרטי סקטור
כו/8 .... עוה וחבל שומרון ביהודה מקומית גולמית השקעה
14 יט/3ו, גמל קופות
יד/2 כתעשייה

ציבורי סקטור
6 כב/5. לחינוך הוצאה
יד/2 כתעשייה

קולנוע סרטי
כו/3 יבוא

שאחות ראה: סרטן

ע
עבודה

44 .42 יב/ו4, עבודה דורשי
ו/5 ציבורית לצריכה הוצאה
9 יא/ו. _ בית משקי הכנסות
יב/26 עבודה הפסקת
יב/24 עבודה חיפוש
29 יכ/21. ולימודים עבודה

שכיריס אדם; כוח מועסקים; גם: ואה
הממשלה משרדי ראה: המשרד והרווחה, העבודה

יב/ו50 ושכר עבודה
כז/7ו25 עזה וחבל שומרון ביהודה.

טז/5ו9ו צכוריות ענודות
כז/44 עזה בחבל הערים הכנסות

בינוי גם: ראה

לג
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ג/2ו יישוב גודל
25 ג/24. ומין גיל
ג/25 לידה יבשת
ג/11 תפה מחת
31 ג/30, סיבה
ג/12 יישוב צורת

נוצרים מוסלמים: דרוזים; לאיהודים; יהודים; גם; ראה
ג/1 תינוקות פטירות
כד/12 חולים בבתי
ג/2ו יישוב גודל
ג/26 ומין גיל
ג/32 וסיבה גיל
ג/11 ונפה מחוז
ג/2) יישוב צורת
נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; גם ראה

פטנטים
כג/5 פטנטים לרישום שהוגשו בקשות

עובדים פיטורי
יב/49 והשבתות לשביתות סיבה

כספים ראה; פיננסים

עסקיים ושירותים פיננסיים
ו/3 ■ פרטית לצריכה הוצאה
ו/9 . נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/36 מרד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
34 .32 .30 .23 ,22 ,20 .18 ,12 יב/9. מועסקים
יב/49 והשבתות שביתות
39 .38 .20 וו. יב/9. קואופרטיבים וחברי שכירים
39 יב/29. ו/12; שכר
יכ/3ו ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

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

פיקדונות
יט/5 למשכנתאות הבנקים
יט/10 ביטוח חברות
ז/5 התשלומים במאזן
4 ,2 יט/ו. בנקא"ס מזסדזת
יט/ו ;2 ט/ו. ז/5; חוץ במטבע
ט/4 לציבור אשראי הממשלה,
ט/2 עו"ש

פירות
ו/4 לצריכה הוצאה
יא/2ו ח/4; יבוא
9.8 יא/12;יג/ו, ייצור
כז/2826 עזה וחבל שומרון ביהודה, ייצור
9 יג/ו. יא/2ו; ח/4; יצוא
יא/412ו המזונות במאזן
11 י/0ו. מדד תפוקה, מחירי
יג/5 לצריכה
כז/3ו עזה וחבל שומרון ביהודה. לצריכה
יג/5 מעובד שטח
יא/2ו למזון שלא שימוש
10 יג/9. לתעשייה

מטעים גס: ראה

וגרעינייס גלעינייפ פירות
יג/9 ייצור
יג/1 יצוא

יד/4ו ייצור
י/7 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

תעשייה ומוצריו, עץ
כב/40 מקצועית והשתלמות הכשרה
יד/4ו ייצור
7 ח/4, יגוא
יב/9 : מועסקים
יב/38 ושכר שכירים
ו/5ו תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

עצמאיים
יא/1 עירוניים בית משקי של הכנסה
כה/1 לאומי בביטוח מבוטחים
יב/4ו מועסקים
ו/11 מסים
35 יוו/34. לעבודה נסיעה

עירוניים יישובים ערי8,
ב/49ו אוכלוסייה
4 טז/3. בנייה
יז/6 לתיירות מלון בתי
כז/37 ושומרון ביהודה מלון בתי
וו נ/10. יישוב גודל
19.17 .15/3 יהודים פנימית, הגירה

שיק'רין ניהידד,, והוצאות הכנסות
41 כז/40, עזה וחבל
יב/4 אזרחי עבודה כוח

שומרון ביהודה, אזרחי עבודה כוח
כז/20 עזה וחבל
ג/2ו תינוקות ופטירות פטירות חי, לידות
יב/12 הכלכלה בענפי מועסקים
20 כז/7ו. עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
ב/12 ונפה מחוז
יח/35 ב/ו3; , . בית משקי
כז/14 עזה וחבל שומרון ביהודה, בית משקי

בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
כז/15 עזה וחבל שומרון ביהודה.
יח/35 לעבודה נ0יעה
ג/3  ומתגרשים נישאים
כב/21 תלמידים

עיריות גם: ראה

א/2 ערפל

פ
פדיון

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

מכירות גם: ראה

מקצועיים בלתי פועלים
יב/44 עבודה דורשי
יב/45 לעבודה והפניות הזמנות
יב/43 מובטלים

יד משלחי גם: ראה
ג/1 פטירות
כד/12 חולים בבתי
כז/46 עזה וחבל שומרון ביהודה. חולים בבתי

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

תעשייה ואלקטרוני, חשמלי ציוד
יד/4ו ייצורי
יב/9 חלקיו! ועובדים מועסקים
4 כג/3. ופיתוח מחקר
ו/15 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

ואבובים צמיגים
יד/4ו ייצור
י/3ו מדד באוטובוסים. תשומה מחירי

ומוצריו מלט ראה: ומוצריו צמנט
צמר

ח/4 ויצוא יבוא
יג/9 ייצור

ירקות ראה: וצנונית צנון
פרטית צריכה

10 ו/ו4. הוצאה
כו/75 עזה וחבל שומרון ביהודה. הוצאה
15 ו/4ו. תפוקה תשומה

ציבורית צריכה
5 .2 ו/ו. הוצאה
כז/5 עזה וחבל שומרון ביהודה. הוצאה
15 .14/1 תפוקה תשומה

ק
טז/וו בניין קבלני

שיתופיות אגודות ראה: קואופרטיבים
1412 יט/ו. גמל קופות

חולים קופות
8 כי'6. חולים בתי
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
י/נ מדד לצרכן. מחירים

קורסים
כב/40 מקצועית ולהשתלמות להכשרה

קטנועים
תחבורה וקטנועים. אופנועים ראה:

קטניות
יא/2ו המזונות במאזן

שדר. גידולי גם: ראה

קיבוצים
ב/129 אוכלוסייה
17 ב/5ו, יהודים פנימית, הגירה
21 יג/20. מוסף וערך מגדלים חקלאות.
*ב/2 אזרחי עבודה כוח
ג/2ו תינוקות ופטירות פטירות חי. לידות
'ג/י בחקלאות מועסקים
יב/2ו הכלכלה בענפי מועסקים
ב/2ו ונפה מחוז
נ/נ ומתגרשים נישאים
ה/14 באולפנים בכוח ועולים עולים
5 יג/4. מעובד שטח

לוח

יג/5 מעובד שטח
10 'ג/'. לתעשייה

פליטים
11/13 עזה בחבל העבודה ככוח
כז/20 עזה בחבל מועסקים

בניק"מא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
כז/6ו עזה בחבל

ומוצריו פלסטיק
ופלסטיק גומי ראה: .

פנסיות
משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסת

יא/9 עובדים אינם
יב/29 חלקית לעבודה סיבה
יט/2ו4ו גמל בקופות קרנות

קצבאות גמלאות, גם: ואה
ותמיכות קצבאות פנסיות,

9/"' בית משקי הכנסות
עובדים פקידות,

יב/44 עבודה דורשי
יכ/45 לעבודה והפניות הזמנות
כב/40 מקצועית והשתלמות הכשרה
כז/נ2 עזה וחבל שומרון ביהודה.
כב/45 מקצועיים ספר בבתי לומדים
יב'40 מובטלים

יד משלחי גם: ראה
פירות ראה: פקנים

פרחים
יג/9 ,,צור
9 י*" '""11" יצוא
21 יג/20. מוסף וערך מגדלים
4 יג/י. מעובד שטח

הדר פרי
יא/12 ח/4: ,בוא
9 .8 יג/ו. יא/2ו; .צןר
27 כז/26, עזה וחבל שומרון ביהודה, והכנסה ייצור
10 .9 יג/ו. ;7 .6 ,4 ח/נ. ; יצוא
יא/12 המזונות במאזן
יב/9 מועסקים
11 י/0ו. . מדד והשומה, תפוקה מחירי
5 י1". מעובד שטח
יא/!| למזון שלא שימוש
38 יב/9, שכירים
יב/38 שכר
10 'ג/י. לתעשייה
י/15 תפוקה תשומה
17 ג/4ו, פריון

צ
צאן

'ג" ייצור
יג/5' במשקים
'ג/11 מטבחיים בבתי שחיטה

בשר גם: ראה

צבעים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 "צור

בניק"מא צריכה מוצרי ראה: בית ציוד

לה
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כ/3ו העובדים מצבת
4 .3/rr פדיון
4 יח/3, ושכר עבודה הוצאות שכירים,

יא/ו24 חיים רמת

א/2 רעמים
בריאות ראה: רפואה

לימודים רפואה,
כב/33 באוניברסיטאות
כב/34 הרשמה מועמדים,
כד/5 מועסקים
כג/2 מו"פ
כב/36 תארים מקבלי

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

החלב רפת
11 ,9 יג/8. ייצור
כז/25 עזה וחבל שומרון ביהודה, ייצור
י/10 , מדד תפוקה, מחירי

ומוצריו חלב גם: ראה
כ/1816 מקומיות רשויות
ט/6 בנקאייס במוסדות אשראי
8 כד/6, חולים בתי
כ/6 הסביבה לאיכות הוצאה
3 כד/2, לבריאות לאומית הוצאה
5 כב/4, לחינוך לאומית הוצאה
5 ו/3, וציבורית פרטית לצריכה הוצאה
18 ,17 כ/15, ו/8; הוצאות
12 כ/5, הממשלה הוצאות
17 כ/6ו. ו/8; הכנסות
12 כ/8, הממשלה הלוואות
41 כז/40, עזה וחבל שומרון ביהודה.
יב/9 מינהל בשירותי זשכיריס מועסקים
כא/20 הציבור תלונות לנציב תלונות

רשיונות
כ/11 רשיונות מדמי הממשלה הכנסות

שומרון ביהודה. הערים הכנסות
41 כז/40. עזה וחבל
י/13 מדד כאוטובוסים. תשומה מחירי

ש

שאיריט
כה/4 נמלאות

ושאירים זקנה גם. ואה

כד/5ו (סרטן) שאתות
31 ג/30, מהמחלה כתוצאה מוות

בדוים ראה: בדוים שבטי
49 יכ/48. ומושכתים שובתים שביתות,

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: אבק שואבי
שווקים

שומרון ביהודה, הערים הוצאות
41 כז/40. עזה וחבל
כ/14 לפיתוח הענקות

שוטרים
כ/3ו מדינה עוכדי

לוח

יג/9ו תעסוקה
יג/ו2 בחקלאות ותפוקה תשומה

ירקות ראה. קישואים
יא/13.12 ליום לנפש קלוריות
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה,

ה/ו!7ו עלייה קליטת
ה/2ו בארץ להישאר ביטחון
ד./14 דיור
ה/9 הראשונה ההפניה ונפת מחוז
ה/4ו כניקיימא מוצרים שברשותם בכוח ועולים עולים
ה/12 החברה מחיי רצון שביעות
ה/1711 בישראל שהות
ה/1ו רצון ושביעות העבודה לכוח שייכים
ה/17 הא^ את שעזבו

הממשלה משרדי ראה: המשרד עלייה. קליטת
ומוצריו קמח

ו/4 לצריכה הוצאה
יד/14 ייצור

קצבאות
כה/4 תלויים קצבאות מקבלי

גמלאות גם: ראה

■ הבינלאומית המטבע קרן
יט/1 לקרן ישראל בנק התחייבויות
ז/3 התשלומים במאזן

קשישים
כה/4 גמלאות
יח/29 דרכים בתאונות נפגעיט

דרכים בתאונות נפגעים
כז/39 עזה וחבל שומרון ביהודה.

ושאירים זקנה גם: ראה

ר

רהיטים
ו/3 לצריכה הוצאה
10 ח/4. ויצוא יבוא
4 י/3. מדד לצרכן. מחירים

ורהיטים ומוצריו עץ גם: ראה

כה/71 רווחה
יב/9 מועסקים
38 יב/9, שכירים
יב/38 שכר

רווקים/ות
19 .10 ,9 .5 ג/4, כ/23, .. גיל
ג/8ו רווקות לאימהות לידות
ב/33 17 גיל עד ילדים עם בית במשקי
ג/8 מתגרשים של קודם משפחתי מצב
8 ,5 ג/4, נישאים
ה/8 בכוח ועולים עולים
ה/17 הארץ את שעזבו עולים

כד/5 רופאים
2 כד/ו. לבריאות לאזמית הוצאה
כ/13 מדינה עובדי

ג/1 ב/2; טבעי ריבוי
כז/ו עזה וחבל שומרון ביהודה.

4 יח/ו. רכבת
12 כ/11, הממשלה והוצאות הכנסות

לו
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34 .32 .30 .23 .22 .20 .18 .12 .10 יב/9, מועסקים
שומרון ביהודה. מועסקים

23 כז/20. עזה וחבל
יב/49 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
39 .38 .20 יב/9, קואופרטיבים וחברי שכירים

שומרון ביהודה. ושכר שכירים
כז/23 עזה וחבל
9נ יב/38. ו/10: שכר
יב/3ו ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
כז/9 עזה וחבל שומרון ביהודה. גולמי מקומי תוצר

קואופרטיבים וחברי שכירים
טז/4ו בבינוי
כז/29 ושומרון ביהודה בר בבתי
יז/5 מלון בבתי
כז/37 ושומרון ביהודה מלון בבתי
יב/20 גיל
טז/5ו יד/2ו; עבודה הוצאות
6 .5 .3 יא//. בית למשק הכנסה
יב/36 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
יג/7 בחקלאות
24 כז/23, עזה וחבל שומרון ביהודה.
כז/25 יג/7; בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה.
טז/15 בבנייה למעשה עבודה ימי
יד/וו בתעשייה למעשה עבודה ימי
יב/18 לאיהודים
כה/ו לאומי בביטוח מבוטחים
20 .15 יב/וו. מין
20 יב/5ו. יד משלח
39 יב/38. משרות
35 יח/34. אמצעים לעבודה. נסיעה
39 .38 .20 .11 יב/9, כלכלי ענף
יב/15 אוכלוסייה קבוצת
5 יח/2. טז/15; ;12 .6 .5 .3 יד/1. יב/3938; ו/10: שכר
18 יב/3ו. ו/3ו: עבודה שעות
15 .7 .5 .3 יח/2. בתחבורה
וו .7 ,5 ,3 יד/1. בתעשייה
כז/3230 עזה וחבל שומרון ביהודה. בתעשייה

ומשכורת שכר
5 יח/3, באוטובוסים
יח/2 באחסנה
יט/3 בבנקים
יז/5 מלזן בבתי
כז/37 ושומרון ביהודה מלון בבתי
יח/2 אוירית בהובלה
יח/3 ימית בהובלה
כ/7ו המקומיות הרשויות הוצאות
יג/2ו בחקלאות
ז/2 ושירותים סחורות חשבון
24 כז/23. עזה וחבל שומרון ביהודה. למועסקים
כז/25 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, למועסקים
י/13 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/7 מדד למגורים. בכניה תשומה מחירי
י/2ו מדד מלון. בבתי תשומה מחירי
11 י/0ו. מדד בחקלאות. תשומה מחירי
ו/0( מסים
יח/2 במשאיות
9 יח/3. בנמלים
.39 יב/38. ו/12: כלנלי ענף

שמם לפי הבודדים. הכלכלה בענפי גם וראה
4 יח/3. ברכבת
15 יח/3. דואר בשירותי
יב/3937 לשכירים
ו/3ו עבודה לשעת

13 יא/בי. ליום לנפש שומן
כד/נו עזה וחבל שומרק כיהודה.

ושומנים שמנים ראה: שומנים

כא/2 שופטים
פירות ראה; שזיפים

שחפת
כד/9ו וגיל המחלה אבחנת
31 נ/30. מהמחלה בתוצאה מוות

שדה גידולי ראה: שחת
שטרות

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

שיכון
12 כ/5, הממשלה הוצאות

ציבוריים שיעורים
כב/39 למבוגרים לעברית

הסוהר בתי שירות
כ/3ו העובדים מצבת
יב/ו474 התעסוקה שירות

שירותים
יב/44 עבודה דורשי
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
כז/7 עזה וחבל שומרון ביהודה. פרטית לצריכה הוצאה
יב/45 לעבודה והפניות הזמנות
כ/1ו ו/7; מסים ויצוא יבוא
כז/5 עזה וחבל שומרון מיהודה, ויצוא יבוא
47 יב/43. מובטלים
יב/8ו מועסקים
י/4 מדד לצרכן. מחירים
כז/12 עזה וחבל שומרון ביהודה, מדד מחירים.
י/3ו מדד באוטובוסים. עבודה שכר מחירי
י/2ו מדר מלון, בבתי עבודה שכר מחירי
ה/410ו עובדים בכוח, ועולים עולים
כ/5 ציבורית הוצאה עסקיים.
17 כ/16, ייעוד המקומיות, הרשויות תקציב
ו/5ו תפוקה תשומה

ואחרים אישיים שירותים
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/36 עירוני לשכיר משכר הכנסה
34 .32 .30 .23 .22 .20 .18 .12 יב/9, מועסקים
יב/22 זמנית נעדרים מועסקים
י/3 , מרד לצרכן. מחירים
יב/49 שאבדו עבודה רמי השבחות שביתות,
39 .38 .20 ,11 יב/9. קואופרטיבים וחברי שכירים
39 יב/38. . י/2ו ; שכד
יב/3ו ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

ובמוסדות בבתים שירותים
יב/9 מועסקים
38 יב/9. ושכר שכירים

עסקיים ושירותים פיננסיים ראה: עסקיים שירותים
וקהילתיים ציבוריים שירותים

יג/9ו תעסוקה כפרית. אוכלוסייה
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
כ/6 ציבורית הוצאה
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/36 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
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3518 יח/141. תחבורה
2 טו/ו, בתחבורה אנרגיה
כ/2ו הממשלה הוצאות
יח/2 עבודה הוצאוו!
11 ח/10. השקעה נכסי יבוא
כז/12 מדד עזה. וחבל שומרון ביהודה. מחירים
י/3 מדד לצרכן. מחירים
5 נ. יח/1, באוטובוסים ציבורית
יח/3 מדדים עבודה. ותשומת תפוקה
ו/15 תשומהתפוקה

ותקשורת אחסנה תחבורה,
יב/44 עבודה דורשי
ו/3 פרטית לצריכה הוצאה
יב/45 לעבודה והפניות הזמנות
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/35 עירוני לשכיר משכר הכנסה
ו/6 מקומית גולמית השקעה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
34 .32 ,30 .23 .22 ,20 ,18 .12 יב/9, מועסקים
23 כז/20. עזה וחבל שומרון ביהודה. מועסקים
יכ/49 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
39 .38 .20 וו. יב/9, קואופרטיבים וחברי שכירים
כז/23 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושכר שכירים
יח/3 ;39 יב/38, ו/12; שכר
יב/3ו ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

הממשלה משרדי ראה: המשרד תחבורה,
יח/351 ותקשורת תחבורה
יב/44 עבודה דורשי
כ/5 ציבורית הוצאה
טז/14 במבנים מקומית גולמית השקעה
יב/43 מובטלים
יח/2 שכירים
ו/4ו5ו תשומהתפוקה
כד/6ו20 תחלואה
ג/3ו האוכלוסייה תחלופת

הממשלה משרדי ראה: משרד תיירות,
תיירים

וו ד/97, סגורים ארץ
יז/64 לתיירות מלון בתי
11 .10 .2 ד/1, : יוצאים
108 .2 ד/ו. נכנסים
11 ד/0ו. שהות

תינוקות פטירות
תינוקות

ראה: פטירות

תיעול
טז/9ו צינורות הנחת

כא/13 חקירה תיקי

תירס
ח/4 ויצוא יבוא

שדה גידולי גם; ראה

כא/20 הציבור תלונות לנציב תלונות
תלמידים

44 ,42 .3331 כב/9, באוניברסיטאות
30 כב/2523. בגרות בחינות
42 .30 כב/9. ולגננות למורים מדרש בבתי
43 ,42 .2715 .1311 כב/9. ספר בבתי
44 .42 .33 כב/0ו4ו. .■ גיל

לוח
יח/2 בתחבורה
12 יח/3. בתעופה
ו/1514 . תשומהתפוקה

א/2 שלג
מאכל שמן

ו/4 לצריכה הוצאה
יד/14 ייצור
י/3 מדד לצרכן. מחירים

ושומנים שמנים
יא/2ו ח/4; ויצוא יבוא
יא/2ו4ו המזונות במאזן
י/3ו מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
כז/13 .., עזה וחבל שומרון ביהודה. צריכה

השכלה ראה; לימוד שנות
ירקות ראה: שעועית

שדה גידולי ראה: שעורה
עבודה שעות

18 יב/3ו, למועסק
ו/3ו שכירים ושל מועסקים של

חליפין שערי
13 ט/2ו, הישראלי השקל

פירות ראה: שקדים
א/2 שרב

ת

3227 יח/ו. דרכים תאונות
כא/6 משפט בבתי בירורים
כז/39 עזה וחבל שומרון ביהודה.
31 ג/30. מוות סיבות

אקדמיים תארים
כב/ו4 תארים בעלי
כב/34 ראשון לתואר מועמדים
כב/35 תארים מקבלי
3635 כב/3331, קבלתם לקראת תלמידים

תברואה
41 כז/40. עזה וחבל שומרון ביהודה, הערים הוצאות
17 כ/6ו, המקומיות הרשויות תקציב

ג/2927 חיים תוחלת
יב/50 יוקר תוספת
כ/11 מלוה

טו/4 :13,9,2 ו/ו. גולמי לאומי תוצר
כז/6 עזה וחבל שומרק ביהודה,

טו/3 ו/3; גולמי מקומי תוצר
9 .6 כז/5. עזה וחבל שומרון ביהודה.

ו/13.9 נקי מקומי תוצר
יג/12 בחקלאות

תושביס
ד/6 לידה ארץ
6 ,4 ד/ו3. הארץ סן יוצאים
5 ד/ו3. לארץ נכנסים
כז/ו עזה וחבל שומרון ביהודה. תנועה מאזן
5 ד/4. בחו"ל שהות

ירקות ראה: שדה תות

לח
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:34 .32 .30 .23 .22 .18 .12 יב/9. מועסקים
11 .10 .8 .3 .2 .//7.

31 ,30 כז/2420. עזה וחבל שומרון כיהודה. מועסקים
בז/ו2 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה. מועסקים
4 .3 כג/ו. מו"פ
9 י/1. מדד התעשייה, תפוקת של סיטונייס מחירים
וו ,10 .8 .3 יד/2. מפעלים
13 יד/9. מפקדי מוסף ערך
4 יד/1. פדיון
יד/2ו חומרים צריכת
יד/5ו חשמל צריכת
יב/49 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
;39 .38 ,20 .11 יב/9. קואופרטיבים וחברי שכירים

1210 .8 .3 יד/1.
כז/23 עזה וחבל שומרון ביהודה. ושכר שכירים

שומרון מיהודה. לעובדים ושכר שבירים
כז/25 בישראל עזה וחבל
13 .12 וו. .6 .5 יד/1. ;39 ,38 יב/36. ו/10; שכר
יב/3ו ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
כז/9 עזה וחבל שומרון ביהודה. גולמי מקומי תוצר
13 יד/2ו, גולמית תפוקה
ט/1ו בבורסה הרשומות למניות תשואה
15 י/14. תשומהתפוקה

מוצרים תעשייה,
ח/4 ויצוא יבוא
כז/7 עזה וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריכה הוצאה
יד/4ו ייצור
י/4 מדד לצרכן. מחירים

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

ו/6 מקומית גולמית השקעה
יד/3ו כלכלי חשבון
כז/3230 עזה וחבל ש01דק ביהודה,
יד/6 ייצור
וו .6 יד/3. למעשה עבודה ימי
ח/7 יצוא
כג/4 ;11 יב/9;יד/3. מועסקים
4 כג/3, , מו"פ
י/9 מדד התעשייה. תפוקת של סיטוניים מחירים
כג/4 :11 יד/3. מפעלים
יד/9 מפקדי מוסף ערך
יד/4 פדיון
יד/2ו חומרים צריכת
יד/15 חשמל צריכת
11 .7 יד/3, ;39 .38 יב/9. שכירים
11 .6 יד/3. ;39 .38 יב/36. שכר
יד/2ו גולמית תפוקה
י/15 תשומהתפוקה

משנה ענפי תעשייה,
ו/15 יד/7; מדדים ושכירים. פדיון ייצור,

אדמה תפוחי
9 יג/8. ייצור
9 יג/ו. יצוא
יג/4 מעובד שטח
יג/10 לתעשייה

ועמילנים אדמה תפוחי
יא/2ו4ו המזונות במאזן

זהב תפוחי
הדר פרי נם: ראה

פירוח ראה: תפוחים

22 .10 כב/9. ילדים בגני
2624 .18 כב/7ו. . כיתה דרגת
כב/3ו דת
20 כב/9ו. האב השכלת
29 .22 כב/9. עלתיכון בחינוך
42 .2118 .15 כב/2ו. ומוצא לידה יבשת
45 כז/44. עזה וחבל שומרון ביהודה.
2724 .15 כב/4ו. בכיתות
כב/30 באוניברסיטאות ללימוד מועמדים
43 .42 .32 .29 .27 .26 .15 .13 כב/12. מין
כב/ו2 יישוב וצורת נפה מחוז
20 כב/19. האב יש משלח
5 כו/4, ספרייה שירותי
כב/20 מיוחדות לימוד כתוכניות

תינוקות פטירות פטירות; ראה: תמותה

תמיכות
משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסת

יא/9 עובדים אינם
15 .14 ו/8. ליבוא
15 .14 ו/108. מקומי לייצור
15 .14 .10 .8 ו/2. ליצוא
ו/4ו5ו מקומית תפוקה על

פירות ראה: תמרים
חליפין תנאי

2/n pn סחר

ג/ו32 טבעית תנועה
כז/4 עזה וחבל שומרון ביהודה,
יח/2523 לאעירוניים בכבישים תנועה

ולאפייה לבישול וחשמל גז תנורי
בניקיימא צריכה מוצרי ואה:

בגרות תעודת
כב/ו4 תעודות בעלי
כב/30 בגרות תעודות בעלי מורים
27 כב/2523, לקראת תלמידים
141 יח/ו תעופה
ד/2 ויוצאים נכנסים נוסעים
יח/1ו בינלאומיים בקוים
יח/3 עבודה ותשומת תפוקה

יד/151 תעשייה
2 טו/1. בתעשייה שימוש , אנרגיה
יג/9 חקלאית תוצרת אספקת
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
13 .5 טז/ו. תעשייה מבני בניית
יב/44 עבודה דורשי
כ/2ו הממשלה הוצאות
יב/45 לעבודה והפניות הזמנות
ו/3 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/36 מדד עירוני. לשכיר משכר הכנסה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
יי/נו כלכלי pji'n
וו ח/10. לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
כז/3230 עזה וחבל שומרון ביהודה.
14 יד/5. ייצור
וו יד/5. למעשה עבודה ימי
7 .6 ח/3. יצוא
75 יד/3. מדדים
כז/ו3 עזה בחבל מדדים
כז/30 ושומרון ביהודה מדדים
יב/43 מובטלים

לט
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תרופות כ/210ו הממשלה תקציב

כי/יי2 בית משקי של ייצאה 16.15 .,," תקשורת
י|/" יבוא 12 .11/3 הממשלה והוצאות הכנסות

יב/40 שכר
תשומה מברקים טלפון; דואר; ותקשורת; אחסנה תחבורה. גם: ראה

21 נו, .12 יג/1, בחקלאות
גז/26 עזה וחבל שומרון ביהודה. בחקלאות הממשלה משרדי ראה: המשרד תקשורת,
"8 .i/n לייציי תשימית יביא כו/ו5 וגידור תרבות
5ו >2 9 י .3/n' בתחבויה עבודה ב/6 ציבורית הוצאה

מחייים מדיי גם: יאה י/3 מדד לצרכן. מחירים
כו/1 ספרים

ו/1514 תשומהתסוקה יב/38 ושכר שכירים



טבעיים ואזורים גפות מחוזות, שבמפה: לסמלים מפתח
Key to codes in the map: distircts, subdistricts and natural regions

טבעינפהמחוז NATURALאזור REGIONSUBDISTRICTDISTRICT

ירושליםירושלים 11
ו

2

יהודה הרי

יהודה שפלת
Judcan Mountains
Judcan Foothills

1.

2
11 JerusalemJerusalem

חולה3 Hulaעמק Basin3

צפת מזרחי214 עליון Easternגליל Upper Galilee421 Zcfat
חזור5 Hazorאזור Region5

כנרת 22
6

7

בנרות

מזרחי תחתון גליל
Kincrot
Eastern Lower Galilee

6

7
22 Kinncrct

שאן8 בית Betעמק Shc'an Basin8

חרוד9 Harodעמק Valley9

יזרעאלהצפון 23
10

11

כוכב רמת
יזרעאל עמק

Kokhav Plateau

Yizrc'cl Basin

10

11
23 Yizrc'clNotrhern

מנשה12 Mcnashcרמת Plateau12

נצרתתירען13 NazarcthTir'anהרי Mountains13

מערבי14 תחתון Westernגליל Lower Galilee14

יחיעם15 Ychiamאזור RegionIS

עכו אילון2416 Elonאזור Region1624 Akko
נהריה17 Nahariyyaאזור Region17

עכו18 Akkoאזור Region18

HaHcrmon42חרמון42

גולן 29
43

44

צפוני גולן
תיכון גולן

Northern Golan

Middle Golan

43

44
_29 Golan

דרומי45 Southernגולן Golan45

חיפה חיפה3119 Haifaאזור Region1931 Haifa

הכרמל20 Karmclחוף Coast20

חיפה
חדרה 32

21

22

יעקב זכרון אזור

אלכסנדר הר

Zikhron Ya'aqov Region

Alexander Mountain

21

22
32 Hadcra

Haifa

חדרה23 Hadcraאזור Region23

מא



טבעיים ואזורים נפות מחוזות, שבמפה: לסמלים מפתח
Key to codes in the map: distircts, subdistricts and natural regions

טבעינפהמחת NATURALאזור REGIONSUBDISTRICTDISTRICT

ירושליםירושלים 11
1

2

יהודה הרי
יהודה שפלת

Judcan Mountains
Judcan Foothills

1

2
11 JerusalemJerusalem

חולה3 Hulaעמק Basin3

צפת מזרווי214 עליון Easternגליל Upper Galilee421 Zcfat

חצור5 Hazorאזור Region5

כנרת 22
6

7

כנרות

מזרחי תחתון גליל
Kincrot

Eastern Lower Galilee

6

7
22 Kinncrct

קואן8 כית Betעמק Shc'an BasinK

חרוד9 Harodעמק Valley9

יזרעאלהצפון 23
10

11

כוכב רמת
יזרעאל עמק

Kokhav Plateau

Yizrc'cl Basin

10

II
23 YizrcclNorthern

מנשה12 Mcnashcרמת Plateau12

נצרתתירען13 NazarcthTir'anהרי Mountains13

מערבי14 תחתון Westernגליל Lower Galilee14

יחיעם15 Ychiamאזור Region15

עכו אילון2416 Elonאזור Region1624 Akko

נהריה17 Nahariyyaאזור Region17

עגו18 Akkoאזור RegionIK

HaHcrmon42חרמון42

גולן 29
43

44

צפוני גולן
תיכון גולן

Northern Golan

Middle Golan

43

44
29 Golan

דרומי45 Southernגולן Golan45

חיפה חיפה3119 Haifaאזור Region1931 Haifa

הכרמל20 Karmclחוף Coast20

יעקב21חיפה זכרת Zikhronאזור Ya'aqov Region21Haifa

אלכסנדר22 Alexanderהר Mountain22

חדרה23 Hadcraאזור Region23

מא



(המשך) טבעיים ואזורים נפות מחוזות, שבמפה: לסמלים מפתח
Key to codes in the map: districts, subdistricts and natural regions (cont.)

טבעינפהמחוז ntKNATURAL REGIONUBD1STRICTDISTRICT

השרון Sharon441שרון4124 Sharon

תקוה פתח 42
25

26

השרון דרום

תקוה פתח אזור
Southern Sharon

Pctah Tiqwa Region

5

6
42 Pctah Tiqwa

Centralהמרכז
רמלה לוד4327 Lodאזור Region743 Ramla

רחובות 44
28

29

רחובות אזור

לצוץ ראשון אזור
Rehovot Region

Rishon LcZiyyon Region
8

9
44 Rchovot

אביב אביבתל תל אביב5130 תל Telאזור Aviv Region051 Tel AvivTel Aviv

מלאכי31 Mal'akhiאזור Region31

אשקלון 61
32

33

לכיש אזור
אשדוד אזור

Lakhish Region

Ashdod Region

32

33
61 Ashqclon

אשקלון34 Ashqclonאזור Region34

גרר35הדרום Gcrarאזור Region35Southern
בשור36 Bcsorאזור Region36

שבע37 באר Bc'crאזור Shcva Region37
שבע באר צפונית6238 Notrhernערבה Arava3862 Bc'cr Shcva

דרומית39 Southernערבה Arava39

הנגבצפון40 Negevהר Mountains North40
הנגבדרוס41 Negevהר Mountains South41

ג'נין 7171 Jcnin
שכם 7272 Nablus

כרםיהודה סול 7373 TulkartnJudea
רמאללהושומרון 7474 Ramallahand

ירדן 7575 JordanSamaira
לחם בית 7676 Bethlehem
וזברח 7777 Hebron .

רפיח 8080 Rafah
עזה עזהחבל 8181 GazaGaza

יונס חאן 8282 Khan YuniArea

מב
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הסבר הקירות

י . . הגיאוגרפי: השטח א.
שהיה (א"י) ישראל ארץ של השטח כל ישראל, מדינת הקמת ירם ,(14,5.1948) תש"ח באייר ד' עד ו.

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.
פרסומים (סידרת שלישית" מהדורה  1970 הכלכלה ענפי של האחיד "הסיווג לפי מסווגים הכלכלה ענפי

אחרת. צוין כן אם אלא לסטטיסטיקה), המרכזית הלשכה ,46 מס' טכניים
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.

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

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

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

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

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

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

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

בדצמבר 31 עד בינואר
באוגוסט 31 עד בספטמבר
בספטמבר 30 עד באוקטובר

אוקטוברספטמכר  אקדמית שנה באוגוסט; 31 עד בספטמבר
במרס 31 עד באפריל

 לוח שנת
 גשם שנת חקלאית שנה
 לימודים שנת
 תקציכ 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

■ . י. ■ . רומיות. בספרות הלוח בגוף מסומנים החודשים .

מספרים: עיגול ט.
המספרים. עיגול בגלל הכל, לסך כהכרח מתאים הפירוטים סיכום אין



סיכום לוח
SUMMARY TABLE

השינויים על הנתונים, חישוב שיטות (על נוספים והסברים כלוח 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 וכ949ו לימודים) ושנת חקלאית

Definitions of the series appearing 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 א.
A. MAIN SERIES

יחידה
Unit19501960197019801984

POPULATIONאוכלוסייה
הכל סך 1,370.13,021.1'10אוכלוסייה 2,150.43321.74,199.7Population total

9087.885.4יהודים 88.983.782.7Jews
12.214.6לאיהודיס 11.116.317.3NonJews

כאחוז בישראל 20.025.027.0Jewsהיהודים in Israel as Voof
בעולם worldמהיהודים Jewry

הכל סך 10J1,203.02482.0יהודים 1,911.23,282.73,471.7Jews  total
ישראל 9026.345.8ילידי 37.455.959.3Israel born

אסיהאפריקה 22.226.3ילידי 27.619.518.0Born in AsiaAfrica
אירופהאמריקה 51.527.9ילידי 35.024.622.7Born in EuropeAmerica

הכל יהודיםסך 167.1440.1'10לא 239.1639.0727.9NonJews total
69.574.7מוסלמים 69.678.077.0Moslems
21.517.1"נוצרים 20.714.113.5Christians

ואחרים 9.08.2"דרוזים 9.77.99.5Druze and other

גיל קבוצות לקי Populationbyאוכלוסייה selected
הכלנבחרות מסך >K<age groups

140 בגיל >95יהודים: of total30.030.1 35.130.430.1Jews aged 014
65+3.77.2 5.29.79.965+

140 בגיל 49.7"לאיהודים: 45.647.444.8NonJews aged 014
65+3.9 4.53.13.265+

האוכלוסייה לקמ"רצפיפות
per km

90

67.7147.7 106.2191.8'§186.7Population density

 מחוזות לפי UOO.Oאוכלוסייה 100.02100.0'■2'1100.0Population by distirct
הכל 0totalך

ירושלים 10.8מחוז 8.711.411.7Jerusalem Distirct
הצפון 15.3מתח 16.2Northernנ15.715.6 District
חיפה 15.4מחת 17.114.414.2Haifa District
המרכז 17.9"מחוז 18.920.120.6Central District

אביב חל 29.4מחוז 31.825.624.8Tel Aviv District
הדרום .11מחוז 1 7.812.111.8Southern District

V 196120 V 1972 224 VI 1983

ביישובים 1,837.62,789.13,616.0Populationאוכלוסייה in urban
הכל localitiesעירונייםסך total

9091.586.953.5iJewsיהודים
8.513.16.5NonJews"לאיהודים

1 Results of the June 1983 census. 2 Including Israelis in
Judea and Samaira, Gaza Area and the Golan. 3 Incl.
Golan subdistirct.

הגרים ישראלים כולל 2

נפת כולל נ ובגולן.
.1983 יוני מפקד תוצאות 1

עזה בחבל ושומרון. כיהודה
גילו



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

יחידה
UnitV 19612220 V 19724 VI 1983

(ימשח POPULATIONאוכלוסייה (cont.) .

167.4313.9428.7Jerusalem'10ירושלים
9098.473.471.4Jewsיהודים

1.626.628.6NonJews"לאיהודים
אביבי תל ערים 939.61,273.21,555.4Tel'10אגד Aviv conurbation1
אביביפו תל :386.1363.8327.3Thereofמזה: Tel AvivYafo

חיפה' ערים 263.4339.8387.5Haifaאגד conurbation1
חיפה מזה:

"183.0219.6225.8Thereof: Haifa

ביישובים 358.5421.6Population'341.9'10אוכלוסייה in rural
הכל סך localitiesכפריים  total

9073.673.678.1Jewsיהודים
■26.4"לאיהודים 26.421.9NonJews

:Thereofמזה:
ומושבים .124.6'10מושבים 130.6149.9Moshavim and collective

moshavimשיתופיים
77.189.71155Qibbuzimקיבוצים

1950196019701980. 1984

טבעית VITALתנועה STATISTICS
Jewsיהודים חי .noלידות 36,35944,98161,20974,350מס' 71,372Live births

ל000,ו Rateלידות 33.023.924.222.021.6Birthsשיעור per 1 ,000
תושבים .population

.noפטירות 7,14810,40418,42524,916מסי 23,472Deaths
ל000,ו Rateפטירות 6.55.57.37.27.2Mortalityשיעור per 1,000

populationתושבים
תינוקות 46.227.218.912.111.0Infant"פטירות mortality

חי לידות perל1.000 1 ,000 live births  לאישה כולל פריון
הכל סך

לידות ממוצע
Average
births

3.93.53.42.82.8Total fertility per woman

ילידת: Womanהאישה born in:
3.92.83.12.82.9Israelישראל 5.75.14.13.03:2AsiaAfricaאסיהאפריקה

3.32.42.82.82.8EuropeAmericaאירופהאמריקה

בלידה חיים .תוחלת '
Life expectation at birth

Yearsזכרים 66.370.7שנים '69.972.5■2§73. 2Males ■

69.573.573.376.22S76.6'Femalesנקבות

NonJewsלאיהודים
חי .noלידות 7,07211,02116,3922,94923,959מסי iLive births

ל1,000 לידות
תושבים

Rate 50.345.736.533.4Birthsשיעור per 1 ,000 population

.noפטירות 1,5521,6491,9592,8062,842Deathsמסי
ל1,000 Rateפטירות 7.55.54.53.9Mortalityשיעור per 1 ,000

populationתושבים
תינוקות 56.048.037.224.422.0Infant"פטירות mortality per ■

חי לידות 1,000ל1,000 live births  לאשה כולל פריון
הכל סך

לידות ממוצע
Average
births

8.07.75.44.6Total fertility per woman

■"מוסלמיות 9.39.06.05.1Moslem
4.63.62.72.2Chirstianנוצריות
7.97.56.14.7Druzeדרוזיות

983 מפקד גבולות לפי 1983ו census1 According to the boundaries on the date of the
983 יוני מפקד תוצאות 12.ו Results of the June 1983 census.



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

יחידה
Unit19501960197019801984

הגירה MIGRATIONתנועות
בכוח ועולים 10J170.224.536.820.420.0Immigrantsעולים and potential

לחו"ל1 שיצאו 30.063.3153.7513.5729.8"תושבים
imniigranis

Residents going abroad1
מחו"ל' שחזרו 20.051.3146.5481.6712.0Residentsתושביס returning1

נכנסים 33.1117.7441.31,175.81,259.2Touristsתיירים arriving

19551960197019801984

אדם, ,MANPOWERכוח EMPLOY
ושכר MENTתעסוקה AND WAGES

האזרחי העבודה 631.2735.81,001.41,318.11,444.1Civilian'10כוח labour force
האורחי העבודה כוח 53.652.949.349.550.2Percentאחוו civilian labour force
14 בגיל מהאוכלוסייה

ומעלה
of population aged 14+

מכוח מועסקים הבלתי 7.24.63.84.85.9Percentאחת unemployed of
האזרחי civilianהעבודה labour force

הכל סך 10J585.7701.8963.21,254.51,359.0Employedמועסקים persons
total

9017.617.38.86.45.3Agricultureחקלאות
21.523.224.323.723.1Industry"תעשייה

ומים 2.02.21.21.00.9Electricity"חשמל and water
9.39.38.36.45.9Constructionבינוי
13.512.313.011.712.6Commerceמסחר

6.66.27.56.96.6Transportתחבורה
5.28.29.6Financeפיננסים

ציבוריים 21.222.624.029.629.5Publicשירותים services
אישיים 8.37.57.76.26.4Privateשירותים services
מסך היהודים 92.693.190.889.989.0Percentאחת Jews of total '

employedהמועסקים persons
מסך השכירים 63.267.473.677.579.0Percentאחוו employees of total

employedהמועסקים persons
מסך הנשים 24.425.629.436.037.5Percentאחת women of total

employedהמועסקים persons
ממוצע חודשי 10083.2105.7122.9=1978שנו .Average monthly wage per

(במחירים שכיר employee'sלמשרת post (at constant
(pricesקבועים)

חיים LIVINGרמת CONDITIONS
כוללת שנתית כספיח isהכנסה נ10 1,002.01,441.81,790.0Totalשי annual money income
שכירים של בית perלמשק urban employee's house

(במחירי holdעירוניים (at prices of
(1984 beginningתחילת of 1984)

19501960197019801984

פרטית לצריכה isהוצאה 5,3848,24912,50816,24718,023Privateש' consumption expendi
(1980 (במחיריס tureלנפש per capita (at 1980

prices)
:Thereofמזה:

וטבק משקאות הכלמזון, מסך Wo
Qfr, (if tnlnl

37.233.229.027.227.9Food, beverages and tobacco

וחפצים הלבשה הנעלה,
/0 Ul \\j\a\

13.08.78.65.94.8Clothing, footwear and
personalאישיים effects

בניקיימא 7.66.99.69.610.4Durableמוצרים goods
דלק אחרים, מוצרים

ומאור
6.56.97.68.78.9Other products, fuel and

light
Services (incl. housing and דיור (כולל 35.744.345.248.648.0"שירותים

nonprofitומלכ"ר) institutions)

1 Of permanent population. קבועה. באוכלוסייה 1



(המשך) עיקריות סדרות א.
A.MAINSERIES (cont.)

יחידה
Unit19501960197019801984

1המשך< חיים LIVINGרמת COND. (cont.)
מזון Dailyצריכת food consumption

ליום1 perלנפש capita1
.Unקלוריות 2,6102,7722,9882,9793,036Caloriesיחי
.grחלבון 83.985.191.592.295.8Proteinsגר
73.986.7104.3111.5121.3Fatשומן
:Productsמוצרים:

חיטה ומוצרי 322.5313.7285.5282.2258.1Wheatחיטה and its products
נקי 12.115.618.115.918.4Riceאורז

ומוצריו 47.179.795.982.789.9Sugarסוכר and its products
295.9314.0331.2311.2291.8Vegetablesירקות

הדר 134.2161.9116.295.699.2Citrusפרי fruit
51.888.2154.3170.4205.7Meatבשר
40.050.461.653.758.6Eggs"ביצים

ומוצריו 264.0275.9267.7272.0294.8Milkחלב and dairy products

19491960197019801984

EDUCATIONחינוך
(14+ (בני לימוד Yearsשנות of schooling (aged14 + )

שנים 0 :A,6.3;12.69.36.45.3Jews"יהודים: 0 years
שנים 13 +9.913.020.823.213+ years
שנים 0 יהודים: :M9.536.118.914.2NonJews"לא 0 years

שנים 13+1.52.17.78.213+ years

הכל סך  140.7580.3824.51,203.81,324.1PUPILS'10תלמידים  TOTAL
 עברי 128.0522.4677.7968.91,055.3Hebrewחינוך education

הכל סך total
ילדים 25.475.7107.7246.6243.3Kindergartensגני

יסודי 91.1375.1394.4436.4480.4Primaryחינוך
הכל סך  יסודי 10.255.1137.3216.6262.0Postprimaryעל  total

ביניים 7.972.895.5Intermediateחטיבות
הכל סך  10.255.1129.4143.8166.5Secondaryתיכון  total

(כולל 8.240.072.268.081.9Generalעיוני (incl.
המשך) continuationכיתות classes)
וחקלאי 2.015.257.275.884.6Vocationalמקצועי and agricultura

ולגננות למורים מדרש 0.73.15.111.311.8Teacherבתי training colleges
עלתיכונים 0.62.76.914.117.6Postמוסדות secondary and

אחרים otherוגבוהים higher institutions
הכל סך  ערבי .11חינוך 146.3110.6177.4204.2Arab education  total

ילדים LI7.314.217.318.7Kindergartensגני
יסודי 10.036.985.4122.0136.5Primaryחינוך

הכל סך  עליסודי 2.010.637.348.5Postprimaryחינוך  total
ביניים 2.514.819.2Intermediateחטיבות

הכל סך  2.08.122.529.3Secondaryתיכון  total
1.96.219.024.1Generalעיוני

וחקלאי 0.11.93.55.2Vocationalמקצועי and agricultura
ולגננות למורים מדרש 0.10.40.50.4Teacherבתי training colleges

עלתיכוניים 0.10.1Otherמוסדות postsecondary and
אחרים higherוגבוהים institutions
אחרים מוסדות

0.2


Other institutions

1 Agricultural years. 2 1961 census. .1961 מפקד 2 חקלאיות. שנים 1



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

יחידה
Unit1949I960197019801984

(המשך) EDUCATIONחינוך (com.)

הכל סך 1.611.336.257.564.6Universities'10אוניברסיטאות  total

לימוד 90100.0100.0100.0100.0100.0Fieldתחום of study
הרוח 32מדעי 544 632.330.129.7Humanities

החברה 25.829.027.4Socialמדעי sciences
6.65.33.84.1Lawמשפטים
3.26.93.95.76.8Medicineרפואה

ומתמטיקה הטבע 16.018.414.713.714.9Sciences"מדעי and mathematics
4.63.61.52.72.6Agircultureחקלאות
43.719.916.515.014.5Engineeringהנדסה

אחרים 11.026.344.040.2Other'10מוסדות institutions

GRADUATESמסיימים

בגרות 0.83.611.014.020.0Matriculation"בבחינות
הכל סך  .noבאוניברסיטאות 1931,2375.5669,37110,654Universitiesמס.  total

ראשון 1357794,0646,7407,746Firstתואר degree
שני 483778071,6521,967Secondתואר degree

שלישי 1081238378304Thirdתואר degree
457601637Diplomaתעודה

19501960197019801984

HEALTHבריאות
חולים בבתי 8.415.623.727.027.0Beds'10מיטות in hospitals

תושבים ל000,ו Rateמיטות 6.67.37.96.86.4Bedsשיעור per 1 ,000 population
אישפוו 2,2715,4708,3068,9269,053Hospitalization'10ימי days

ל000.ו אישפוז Rateימי 1,792.72,583.82,878.22,301.92,176Hospitalizationשיעור days per
1,000תושבים population

חולים בבתי חי מהלידותלידות 90Live births in hospitals
90 of births

94.899.4100.0100.0100.0Jews"יהודיות
54.591.298.899.0NonJewsלאיהודיות

באם לטיפול Motherתחנות and child healthובילד centres
הרות נשים :16.542.656.774.0Receptions'10נתקבלו: Pregnant women
28.548.772.489.9Infantsתינוקות

19551960197019801984

NATIONALביטוח
INSURANCE1לאומי1

5356601,0601,6361,782Insured'10מבוטחים persons
וגמלאות קצבאות Recipients"מקבלי of benefits and

pensions
ושאירים2 62.2176.7343.5379.4Oldזקנה and survivors2
לידה3 43.349.978.097.3100.3Maternityמענקי grant'
לירה3 8.713.124.839.842.7Maternityרמי allowance1

שבגינם הילדים 83.1862.31,512.91,585.7Childrenמספר for whom allo
ילדיס2 קצבת wancesמשלמים were paid2

1 Budget years. 2 Monthly average. 3 Annual cumulative. לשנה. מצטבר 3 לחודש. ממוצע 2 תקציב. שנות 1



(המשך) עיקריות סדרות א.
A.MAINSERIES (cont.)

יחידה
Unit19501960197019801984

NATIONALהמשק

ECONOMYהלאומי
1980 Atבמחירי 1980 prices

הכל גולמיסך לאומי isתוצר 06ו 9,82027,26362.591103,062108,235Grossשי national product total
לנפש is ■7,75212,87821,046שי 26,57825,835 per capita

פרטית לצריכה isהוצאה 10'1 6,82017,46337,20063,00275,505Privateשי consumption expend!
הכל סך lure  total

ציבורית לצריכה 2,9806,79126,75137,09836,677Generalהוצאה government consum
ption expenditure

מקומית גולמית 5,8139,25821,18524,85225,434Grossהשקעה domestic capital formation

שוטפים Atבמחירים current prices
הכל סך נקי מקומי A'100.0100.010O.O100.0100.0Net"תוצר domestic product  total

ודיג ייעור ,11.411.66.66.54.0Agricultureחקלאות, forestry Sc fishing
21.723.924.720.522.9Industryחעשייה

ומים חשמל 10.99.412.411.3כינוי, 7.5Construction, electricity
and water

אובל שירותי ,12.510.611.612.812:9Commerceמסחר, restaurants and
hotelsוהארחה

ותקשורת אחסנה ,7.48.08.96.96.8Transportתחבורה, storage and
communication

ושירותים 2.53.86.38.010.8Financeפיננסים and business
servicesעסקיים,

מגורים בחי על 5.25.96.37.28.9Ownershipכעלות of dwellings
ציבוריים 18.218.819.623.923.3Public"שירותים and community

servicesוקהילתיים
ואחרים אישיים 10.28.03.62.92.9Personalשירותים and other services

חוץ FOREIGNסחר TRADE

נטו סחורות 300.3495.71,433.57,878.38,139.5Net"10$יבוא imports of goods
נטו סחורות 35.1211.3733.65,291.95,618.8Netיצוא exports of goods

היצוא על היבוא 265.5284.4699.92,586.42,520.7Excessעודף of imports over exports
מהיבוא כאחוז 0A11.742.651.267.269.0Exportsהיצוא as percent of imports

היבוא נפח 100100124Index=1980מדד of import volume
היצוא נפח 100121Indexמדד of export volume

חקלאי S10617.063.1129.6555.7529.8Agriculturalיצוא exports
ליהלו (פרט תעשייתי 9.492.6393.13,265.35,163.5Industrial"יצוא exports (excl.

(diamondsמים)
יהלומים 8.860.9244.61,615.11,212.6Diamondsיצוא

תצרוכת נכסי 76.744.1142.6544.3654.2Imports"יבוא of consumer goods
לייצור 169.1353.5972.46,503.76,170.2productionתשומות inputs
השקעה 56.2105.0347.0969.41,571.9investmentנכסי goods

'1952



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

nprr
Unit19501960197019801984

BALANCEמאזן
התשלומים ■OF PAYMENTS

סחורות בחשבון 106$2853461,2653,7854,893Deifcitהגירעון in goods and services
הכל סך accountושירותים total

ישיר ביטחוני יבוא .2986412,1303,429exclללא direct defence imports
לא^ לחוץ ישראל 9463,33722,11129,969Obligations.■חובות of Israel to abroad

חוץ במטבע 27096210,09110,555Israel'sנכסיס foreign assets

FINANCEכספים

(סוף התשלום אמצעי isסך 10" 883387,006277,465Totalשי money supply (end
ofשנהן year)

של עו"ש פיקדונות :582104,878154,448Thereofמזה; current deposits of
בבנקים theהציבור public in banks

של החליפין ISשער 0.040.180.357.55638.71Exchangeשי rate of the
שנה) (סוף .U.Sהדולר Dollar (end of year)

PRICESמחירים

לצרכן המחירים 100.061.7106.13,433.1190,894.6Consumer=1969מדד price index
תשומה מחירי 100.0113.43,992.7230,091.6Price=1968מדד index of inputs in residential
למגורים buildingבבנייה

של סיטוניים מחירים 108.83,946.9236,471.7Wholesale§מדד price index of
(ללא התעשייה industrialתפוקת output (excl.
לאור) והוצאה pirmingדפוס and publishing)

AGRICULTURE1חקלאות1

מעובד דונםשטח 1032,4804,0754,1054,3864,370Cultivated area
נ10 dunam

בהשקייה :3751,3051,7202,0032,200Thereof"מוה: irrigated
נקי מקומי isתוצר jo6 74.893.64,100.72135.871.1Netש' domestic product

שוטפים) at)(במחירים current prices)
103121.189.887.785.6Employedמועסקים persons

נטו ההק isמלאי 106 208.8200.0Net§44.1139.7180.6שי capital stock (at 1967/68
(1967/68 (prices(במחירי

חיטה 103ייצור: tons :27.041.3125.0253.2130.0Productionטי Wheat
סוכר 244.9237.0Sugarסלק beet

125.5296.2472.3607.0778.3Vegetablesירקות
אדמה 35.381.8137.1171.7198.2Potatoesתפוחי

270.0609.61,261.91.542.81,547.3Citrus"הדריס
0.24.132.052.5Avocadoesאבוקדו

עוף 7.445.7101.7200.0269.0Poultry"בשר meat
בקר 55.058.3Beef§1.925.135.6"בשר
בקר .1חלב 106 92.2277.3440.5670.3797.4Cow'sלי milk
מאכל 106330.0114ביצי 01,320.01,614.92,025.9Table eggs

tonsדגים I03 6.613.921.824.723.4Fishטי
סיס3 mJצריכת 106 1,255Water'1,0871,2491,235מ"ק consumption3
1032.67.416.326.826.9Tractorsטרקטורים

I Agricultural years.
2 At Apirl 1984 prices.
3 Budget years.
4 1982/83.

חקלאיות. שנים 1

.1984 אפריל במחירי 2
תקציב. שנות 3

.1982/83 4



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

1984 1980 1970 1960 1950 Unit

INDUSTRY
Establishments engaging 100
employees and over

Industrial production
index total'
Mining and quarrying

. Food, beverages and tobacco
Textiles, clothing and leather
Wood and its products
Paper and its products,
printing and publishing

Rubber, plastic, chemical
and oil products

Nonmetallic mineral
products

Basic metal and metal
products

Machinery, electrical &L elec
tronic equipment and
vehicles

Miscellaneous

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

WATER2
Household consumption

Industrial
Agricultural

CONSTRUCTION
Building completed total
Building begun total
Dwellings building completed

 building begun
Road construction and
widening completed

 begun

COMMERCE
Index of sales value in large
scale retail trade, at
fixed prices

1 Excl. diamonds
2 Budget year.
3 1982.

198375427444

185490103

26
28
20
20
20

79
45
62
78
56

101
82
98
89
92

105
104
99
95
101

124885109

448310597

236192106

124390106

119

4,062
14,346

3,191
2,766
556

4,370
1,997

126.0

85

2,737
12,089

2,900
1,992
453

3,773
1,678

100.0

56 23

1,226 410
6,610 2,205

1,448 446 )

1,878
1,394

669
546

197
54

1,087

254
86

1,319

367
100

1,212

401נ
'103
1,255

3,485
3,433
31.0
26.9

4,478
5,910
31.4
46.7

5,140
4,930
30.8
32.7

4,990
4,210
27.1
22.0

405.0
501.4

348.4
413.2

390.8
236.2

212.9
179.3

56.3

no. מס'

1983=100.0

100
543

206

141
117

mwt מגו"ט
קוט"ש 106
106 kwh

m3 106 מ3

m2 w 2a

no. 103 מסי

km. ''מ ק

1980=100.0

תעשייה
100 המעסיקים מפעלים

ויותר שבירים
הייצור מדד

התעשייתיס"ה'
והציבה גרייה

וטבק משקאות מזון.
ועור הלבשה טקסטיל,

ומוצריו עץ
דפוס ומוצריו, נייר
לאור והוצאה

מוצרים פלסטיק, גומי,
נפט ומוצרי כימיים
אל מינרלים מוצרים

מתכחיים
ומוצרי בסיסית מתכת

מתכת
חשמלי ציוד מכונות,
וכלי ואלקטרוני

הובלה
שונות

חשמל
מותקן ייצור כושר

ייצור
צריכה

ביתית
מסחר

חקלאות
תעשייה

מים שאיבת

מים2
ביתי שימוש

תעשייתי
חקלאי

בינוי
הכל סך  בנייה גמר

הכל סך בנייה התחלת
בנייה גמר דירות

בנייד, התחלת 
חדשים כבישים סלילת

גמר והרחבות
התחלה 

מסחר
במסחר הפדיון מדד
המאורגן, הקמעוני
קבועים מחירים

יהלומים. כולל לא 1

תקציב. שנת 2
.1982 3

10



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

יחידה
Unit19501960197019801984

תיירותי TOURISTמלונות HOTELS1
מלון .noכתי 1190291302296Hotelsמס'

6,50115,00025,01428,434Rooms'"וורדים
2.05.19.69.4Personnights5'106לינות5

TRANSPORTתחבורה
פרטיות 41024148410599Privateנ10מכוניות cars

מסחרי ורכב 1.4226689113Trucks'יימשאיות and other
commercial vehicles

2.44.67.38.3Busesאוטובוסים
האוטובוסים של .kmקילומטרז' 106 169372419552Busק"מ kilometrage

נוסעים :1,5574,3864,1173,3002,960Railways'10וכבת: passengers
שהובל :7791,9493,4195,3265,663Railways"טונז' tonnage transported
הסוחר צי .noאוניות 205011010088Shipsמס' of the merchant fleet
כוללת טונותתפוסה 103752881,4382,4631,829Gross tonnage

10' tons
שנחתו .noמטוסים 2,2722,9269,07910,93310,208Aircraftמסי landing

נוסעים אוירית: 1172231,0512,8473,187Air'10הובלה transport: passengers
מטענים ל אוירית tonsהובלה 2,1873,51630,710105,802128,334Airטונות transport: freight

נפגעים עם דרכים .noתאונות 3,1328,35613,35512,71613,152Roadמסי accidents with
casualties

3,87510,54219,52617,88119,116Injuredנפגעים
הרוגים :228176529434399Thereofמלה: killed

POSTSדואר AND
COMMUNICATION2ותקשורת2
שנשלחו דואר 106דברי .165360425431Mail dispatched and

receivedונתקבלו
ונתקבלו שנשלחו 7301,4612,4452,0292,430Parcels'10חבילות dispatched and

received
ונתקבלו שנשלחו 1,5702,2081,112860Telegrams"מברקים dispatched and

received
טלפון 103311235261,2301,595Telephonesמכשירי

להתקנת ממתינות בקשות
טלפון

ציבוריים טלפונים
"132070204247Applications outstanding

no. 5403,7407,5409,900Publicמסי telephones

BANKSבנקים
הבנקאים המוסדות Balanceמאזני sheets of banking

שנה) institutions(סוף (end of year)
isנכסים 106 2041,704298,90729,328,886Assetsשי

12889,3042,058,051Income"הכנסות
12086,0911,983,175Expenditureהוצאות

תפעולי 83,21374,876Operational"רווח proift

INSURANCEחברות
COMPANIESביטוח

בישראל שנתקבלו Premiumsפרמיות received in Israel
חיים ISביטוח 106 0.21.112.4959Lifeש' insurance
כללי 0.55.739.02,731283,781Generalביטוח insurance

בישראל ששולמו Claimsתביעות paid in Israel
חיים 0.44.0318Life"ביטוח insurance
כללי 0.22.418.51,440120,168Generalביטוח insurance

1 End of year. 2 Budget years.
5 Annual cumulative.
11

'1961 4I 951 תקציב. שנות 2 שנה. סוף 1

לשנה. מצטבר 5



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

Geometirc average גיאומטרי ממוצע

19601970198019841984
19501960197019801983

הכל סך 4.63.52.61.72.0Populationאוכלוסייה total
4.73.12.41.41.7Jewsיהודים

3.66.3לאיהודים .3.82.83.1NonJews

טבעי ריבוי 22.92.60.60Naturalשיעור increase rate

האוכלוסייה כל  total population
3.60.81.30.70.7Jewsיהודים .

HA0.91.5לאיהודים 1.81.0NonJews

תינוקות פטירת 2שיעור 2.93.24.04.8 13.9Infant mortality rates
האוכלוסייה כל  total population

5.23.64.44.7יהוךים 15.3Jews
0.22.54.14.7לאיהודים 11.1NonJews

בכוח ועולים עולים 17.64.15.70.618.2Immigrants and potential
immigrants

13.514.110.31.77.9Touirstsתיירים

האזרחי העבודה J3.l3.12.82.33.0Civilianכוח labour force
3.73.22.72.01.5Employedנמועסקים persons

מועסקים J5.71.25.27.634.7Unemployedבלתי

 לנפש פרטית לצריכה 4.44.12.62.68.1Pirvateהוצאה consumption expenditure
(1980 (במחירים הכל perסך capita total (at

1980 prices)
:Thereofמזה:

משקאות 4.43.10.92.7מזון. 1.9Food, beverages and
tobaccoוטבק

הלבשה ,3.75.32.43.216.0Clothingהנעלה. footwear and
אישיים personalוחפצים effects
בניקיימא 5.89.35.74.333.5Durableמוצרים goods

אחרים 6.16.42.12.66.6Otherמוצרים commodities
4.63.43.31.8שירותים 1.3Services

ליום' לנפש 0.60.70.00.5קלוריות 1.4Calories per capita per day'
ליום' לנפש 0.10.70.11.02.6Proteinחלבון per capita per day1

ליום' לנפש 1.61.90.72.10.5Fatשומן per capita per day1

הכל סך 3.92.41.5Pupils§13.73.3'תלמידים total
עברי 13.62.63.62.21.3Hebrew'חינוך education
ערבי 13.99.14.83.61.6Arabic'חינוך education

באוניברסיטאות 419.412.34.73.03.5Studentsסטודנטים in universities

I Agricultural year. 2I960
1951

3I960
1955

4I960
1949

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

Geometric average גיאומטרי ממוצע

19601970198019841984

19501960197019801983

ל000.ו חולים בבתי 2.70.8מיטות 1.5 1.54.5Beds in hospitals per 1,000

populationתושבים

לנפש גולמי. לאומי 2.40.72.3Gross§5.24.9תוצר national product per .

(1980 capita(במחירי (at 1980 prices)
ציבורית לצריכה .3.111הוצאה 1§0.62.24.7General government consumption
(1980 (במחירי perלנפש capita (at 1980 pirces)

מקומית גולמית 1.1§0.55.0השקעה 1.3 15.6Gross capital formation per
(1980 (במחירי capitaלנפש (at 1980 prices)

סחורות של בחשבון 2.013.411.66.66.5Deficitהגירעון in goods and services
התשלומים במאזן accountושירותים in balance of

payments :

לחו"ל ישראל 20.87.91.0Israel's§12.114.2;חובות obligations to foreign :

countries
חוץ במטבע 26.51.17.4Israel's§33.3ננסים foreign assets

סחורות 19.713.2יצוא .21.81.5. 14.9Exports of goods
סחורות 5.111.218.60.83.6Importsיבוא of goods :

של היצוא על היבוא 0.79.414.00.629.1Excessעודף of imports over exports
ofסחורות goods

השקל של החליפין 16.26.935.9203.3492.7Exchangeשער rate of the
שנהן (סוף .U.Sלדולר $ (end of year)

לצרכן המחירים 12.85.641.6173.1373.8Cons'umerמדד price index
תשומה מחירי 42.8175.5388.4Pricesמדד of input in
למגורים בבנייה .residential building

סיטוניים מחירים 43.2178.2396.1Wholesaleמדד price index
התעשייה תפוקת ofשל industiral output

(במחירים החקלאי' 6.36.46.76.3Agriculturalהתוצר product1 (at
fixedקבועים) prices)

בחקלאות 2.90.20.61.7Employmentהתעסוקה in agirculture1
בחקלאות' ההון 12.22.61.51.12.4Capitalמלאי stock in agricultuer1 ■

קבועים) at)(במחירים fixed prices)
חיטה (כמות); 4.311.77.315.461.2Production1ייצור.' (quantity): Wheat
13.08.22.95.4Cottonכותנה

לבשר 23.66.55.57.45.7Livestockבעלי'חיים for meat

בקר 11.74.44.34.45.9Cow'sחלב milk
,12.90.72.06.216.3ביצים Eggs

הדר 8.57.52.02.42.0Citrusפרי fruit
אחרים 17.59.88.49.2פירות 14.2Other fruit

I Agricultural year.

13

'1966
1955
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(המשך) הממועע השנתי השינוי אחוז ב.
B. AVERAGE ANNUAL PERCENTAGE OF CHANGE (cont.)

גיאומטרי Geometricממוצע average

19601970198019841984
19501960197019801983

הכל סך התעשייתי הייצור 11.65.24.05.1Industrialמדד production index total
מזון :4.96.26.14.1Thereofמזה: Food

ועור הלבשה ,12.04.70.31.0Textilesטקסטיל, clothing and

footwear

כימיקלים פלסטיק. ,14.95.96.49.0Rubberגומי. plastics.

chemicalsונפט and oil

מתכת ומוצרי 10.24.23.66.0Metalמתכת and metal products

חשמלי ציוד ,13.67.74.26.0Machineryמכונות. electrical

הובלה equipmentוכלי and

transport vehicles

חשמל 15.011.66.24.42.1Electricityייצור  generation

(שטח) בנייה Buildingגמר completed (area)

הכל סך 10.22.51.40.70.1 total

(יחידות) דירות 0.90.23.2 11.3 dwellings (units)

במסחר המכירות 11.65.95.94.3Index'מדד of sales in large scale

(במחירים המאורגן retailהקמעוני trade (at fixed prices)

קבועים)

חדרים תיירות 29.85.23.34.6Touristמלונות hotels  rooms

לינות Ml.l6.50.5 10.4 personnights

מנועיים רכב VJ14.37.39.04.2Motorכלי vehicles

קילומטרד 8.21.27.19.3Busesאוטובוסים kilometrage

נוסעים  10.90.62.22.75.4Railwaysרכבת passengers

בנמלים שנטענו 18.711.06.53.29.8Freightמטענים loaded at ports

בנמלים שנפרקו 3.57.72.514.09.5Freightמטענים unloaded at ports

 בינלאומית אוירית 6.716.810.52.92.8Internationalהונלה air passengers

נוסעים

דרכים בתאונות 10.56.40.91.73.8Injuredנפגעים in road accidents

הרוגים :2.611.62.02.18.5Thereofמהם. killed

'1970
1964

'1970
1961

'1960
1951
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ואקלים שטח א'. פרק

וגובהה הגיאוגרפי מיקומה התחנה, שם
הים לפני ביחס

החוף אזור

מ' 10 ;35o06'E מטיאורולוגית:..א'33001; תחי נהריה.

מ' so, 35o00'E ^ל3202; שומרון: גן

מי 4 ;34 O47'E אי06"32: רב: שדה אביב, תל

מ' so ;34o54E;32o00'N גוריון: בן תעופה נמל

מ' 30 ; 34O49'E; 32o00'N מטאורולוגית: תח' דגן. בית

הפנימיים והעמקים ההרים itth

מי 934 :35o30'E;32o58'N כנען: הר

מ' 50 ;35o1rE:32o40'N קיבוץ: דוד, רמת

מ' 80 :35O26'E;32O31'N גלבוע: חפציבה

מי 755 א'52"31:£י3ום35; תעופה: נמל ירושלים,
ו

מי 360 איג04ו3:£י34059; גימל: בית

מי. 280 ;34O48'E;31O15'N שבע: באר

והערכה הירדן שקע

מ' 75;35O36'E■. 33o10'N בלום: כפל
! י ■ י

; מ' 200 ;35O34'E;32O43'N א': דגניה

מ' 220 ;35O32'E;32O25'N צבי: טירת

מ' 12 ;34O57'E;29O33'N אילת:

שטח
לקוי מתייחסים והנפות המחוזות שטח נתוני
מצרים, עם בץמדיני ולגבול ,1949 הנשק שביתת
גם מוצגים זה בפרק 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 on קיץ ברורות: עונות לשתי

וגשום.
כלל בדרך מתחילה כישראל הגשמים עונת

■ נתוני מובאים לכן, במאי. ומסתיימת באוקטובר
אוגוסט ער ספטמבר דהיינו,, הגשם, שנת לפי הגשם
נתוני הקלנדרית. השנה לפי ולא שאחריו, שבשנה
קודם, כמו מובאים, הייחסית והלחות הטמפרטורה

קלנדרית. שנה לפי
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 דולו הצבתן
(Reduced) הותקנו הגשם כמות ממוצעי
פרט ,1960 עד 1931 הנורמלית התקן לתקופת,
אריתמטיים כממוצעים שחושבו אילת לנתוני
החודשית הגשם כמות בלבד. לתקופתהמרידות

שלם. למספר מעוגלת
המטאורולוגי. מהשירות נתקבלו הנתונים

נבחרים פרסומים

1983 והדיור האוכלוסין מפקד
העירוניים היישובים של סטטיסטית הגיאוגרפית 'החלוקה 2

בישראל.
,1948 ואוכלוסייה גיאוגרפיים ציונים היישובים. רשימת 6

1983 ,1972 ,1961

י: טכניים פרסומים

ליום נתונים  וסמליהם אוכלוסייתם היישובים. רשימת 52
31XII 1982

ו 961 והדיור האוכלוסין מפקד
20 .14 .10 .6 .1 מסי

1972 והדיור האוכלוסין מפקד
8 .5 .3 מסי
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AREA

הטכעיים והאזורים הנפות המחוזות, שטח1  א/1. לוח
TABLEI/I.AREA1 OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS

שטח

(קמ"ר)סמל ,Districtשטח subdistrict
Natura

האזור
הטבעי

טכעי ואזור נפה Areaמחוז,
)sq. km.)

and natural regionregion
code

הכל סך  היבשתי' 21,501LANDהשטח AREA1  TOTAL

ירושלים 627JERUSALEMמחוז DISTRICT

ירושלים 627Jerusalemנ6ת SubDistrict

יהודה01 300Judeanהרי Mountains01

יהודה02 327Judeanשפלת Foothills02

הצפון 4,501NORTHERNמחוז DISTRICT

צמת 671Zefatנפת SubDistrict

חולה03 Hula..240עמק Basin03

מורחי04 עליון 325גליל .Eastern Upper Galilee04

חצור05 106Hazorאזור Region05

כנרת nu521. Kinneret SubDistrict

163Kinerot06כנרות06

מזרחי07 תחתון 358Easternגליל Lower Galilee07

יזרעאל 1,197Yizreelנ6ת SubDistrict
שאן08 בית 219Betעמק Shean Basin08

חרוד09 116Harodעמק Valley09

כוכב10 142Kokhavרמת Plateau10

יזרעאל11 367Yizreelעמק Basin11

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרתתירען13 246NazarethTir'anהרי Mountains13

ענו 936Akkoנםת SubDistrict

מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14

יחיעם15 246Yehiamאזור Region15

אילון16 128Elonאזור Region16

נהריה17 92Nahairyyaאזור Region17

עכו18 106Akkoאזור Region18

גולן 1,176Golanנ8ת SubDistrici

104Hermon42חרמון42
צפוני43 479Northernגולן Golan43

תיכון44 307Middleגולן Golan44

דרומי45 286Southernגולן Golan45

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 283Haifaנםת SubDistirct

חיפה19 283Haifaאזור Region19

AREA AND CLIMATE 16



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

סמל
האזור
הטבעי

טבעי ואזור נפה מחוז.
(קמ"ו) שטח

Area
)sq. km.)

Distirct, subdistrict
and natural region

Natural
ergion
code

חדרה 571Haderaנסת SubDisiirct
הכרמל20 .חוף 76Karmel Coast20
יעקב21 זכרון 139Zikhronאזור Yaaqov Region21
אלכסנדר22 126Alexanderהר Mountain22
חדרה23 230Haderaאזור Region23

המרכז U42CENTRALמחוז DISTRITC
השרן 348Sharonנפת SubDistrict

348Sharon24שרון24

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

רמלה 312Ramlaנפת SubDistrict
לוד27 ■אזור 312Lod Region27

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

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב תל noTelנפת A viv SubDistrict
אביב30 תל 170Telאזור Aviv Region30

הדרוס 14,107SOUTHERNמחת DISTRICT
אשקלון ,נפת 1,272Ashqelon SubDistrict

מלאכי31 321Malakhiאזור Region31
לכיש32 491Lakhishאזור Region32
אשדוד33 63Ashdodאזור Region33
אשקלון34 397Ashqelonאזור Region34

שנע באר 12,835Beerנפת Sheva SubDistrict
גרר35 357Gerarאזור Region35'
בשיי36 1,066Besorאזור Region36
שבע37 באר 1,589Beerאזור Sheva Region37
צפונית38 1,650Northernערבה Arava38
דרומית39 284Southernערבה Arava39
צפון40  הנגב 5,015Negevהר Mountains  North40
דרום41  הנגב 2,874Negevהר Mountains  South41

הימות 445AREAשטח OF LAKES
כינרת 165Seaים of Galilee
המלח2 280Deadים Sea2

1 Area of Israel.  land area and lakes  according to 1949
armistice lines and international border with Egypt; including
East Jerusalem. 2 Incl. also the southern basin of the Dead
Sea, an evaporation pond at present which is fed by the waterof
the northern basin.

קד לפי  והימות היבשתי השטח  ישראל שטח 1

מזרח כולל מצרים; עם ביןמדיני וגבול 1949 הנשק שביתת
המלח. ים של הדרומי האגן אח גס כולל 2 ירושלים.
הצפוני. האגן ממימי המוזנת אידוי. כבריכת משמש שכיום

17 ואקלים שטח



אקלימיים יסודות א/2. לוח
61*1983 ^

אקלים

"^■^■ לוח Calendarשנת year

cTemperatureטמפרטורה
לחות

תחנה

ExtremeקיצוניMeanממוצע
עם ימים 'Db
No. of

days with

יחסית
ממוצעת

90 יומית
Mean

מקסימום
Maximum

מינימום
Minimum

יומי
Daily

מקסימום
Maximum

pmn
Date

מינימום
Minimum

תאריך
Date

30o
ויותר
30"
and

5O
ופחות
ס5
and

daily
relative
humidity

)9cf)
overless

החוף אזור

תחנה נהריה,
מטאורולוגית

23.813.318.534.03/110.227/14424

שומרון 24.011.417.737.031/50.69/1564471.2גן

דב שדה אביב, 23.115.619.335.33/113.827/113568.9תל

גוריון בן תעופה 24.314.019.237.011/72.023/2751570.3נמל

תחנה דגן, בית
מטאורולוגית

24.212.418.338.618/60.227/1603868.6

והעמקים ההרים אזור
הפנימיים

כנען 19.411.115.237.711/72.026/1247960.7הר

קיבוץ דוד, 24.712.618.642.011/70.222/1994369.9רמת

גלבוע חפציבה,
תעופה נמל 20.510.215.336.611/70.318/1188265.3ירושלים,

ג'מל 5416'23.513.618.637.331/52.426/2בית

שבע 25.112.118.638.01/81.729/11224460.2באר

והערבה הירדן שקע

בלום 25.511.318.441.911/72.029/11335362.8כפר

א' 26.814.320.642.211/72.629/11621762.3דגניה

צבי 28.213.821.044.711/71.527/11763057.5טירת

30.317.323.846.011/73.429/1191932.3אילת

ואוגוסט. יוני חדשים כולל לא 1

מאי. אפריל מרס, חודשים כולל לא 2

AREA AND CLIMATE 18



CLIMATE

TABLE1/2. CLIMATIC ELEMENTS
1\ 1982  VIII 1983* ל

='. גשם שנת ./rRain year

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

י עםמספר o'oNumber of days withTemperature טמפרטורה

Station

מ"מ ו

משקעים
ויותר

1 .וחוח
precipi
tation

and mor

שלג
Snow

ברר
Hail

רעמים
Thuader

סערות
Gales

ערפל
Fog

סופות
חול
Sand
;torms

Meanממוצע

מקסימום
Maximum

מינימום
Minimum

יומי
Daily

COASTAL REGION

750.963


53621


22.912.717.8Nahairyya, Met. Station

715.163940271523.611.217.4Can Shomron

602.458


517


1


22.815.419.1Tel Aviv, Sede Dov

685.459
7221123.913.818.9Ben Gurion Airport

645.857


725


6
23.912.218.1Bet Dagan, Met. Station

HILL REGION AND

INLAND VALLEYS

824.16118102244218.910.714.8Har Ke. laan

741.160221143124.412.518.4Ratnat David 

qib<.;/

550.3zii23.412.017.7HefziBah, Gilboa

930.96097764420.710.015.4Jerusalem, Airport

779.955


1637323.013.318.2Bet Jimal

274.242





324.712.018.3Beer Sheva

JORDAN RIFT

AND ARAVA

654.554123117I25.211.818.5Kefar'Blum

528.455


215926.514.120.3Deganya Alef

324.543


1181127.813.620.7Tirat Zevi

13.14


1
5229.917.223.6Elat

1 Exl. June and August.
2 Excl. March, Apirl and May.
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היומית הטמפרטורה של חודשי ממוצע א/3. לוח
והמינימלית1 המקסימלית

(C)

Maximumמקסימום
תקופהתחנה

111111IVVVIVIIVIIIIXXXIXII

החוף אזור
תתנה 198314.616.218.121.224.727.829.930.729.327.424.920.5נהריה.

1962196817.418.219.722.624.527.829.530.429.527.224.619.9מטאורולוגית

שומרון 198314.115.918.722.026גן 128.330.230.729.327.325.020.0
1961  196717.317.920.623.626.328.230.331.130.128.825.819.7

דב שדה אביב. 198314.815.817.920.823.926.828.929.528.326.224.519.8תל

1949195818.118.620.322.725.128.330.531.530.328.024.120.0
גוריון בן תעופה 198314.015.519.122.627.229.230.631.029.827.225.020.1נמל

1951196018.519.121.024.228.030.131.632.431.029.224.620.4

תחנה דגן, 198314.916.119.022.126.229.030.430.829.427.025.320.1בית

1964197318.319.221.524.226.829.430.531.130.127.924.219.7מטאורולוגית

ההרים אזור
הפנימיים והעמקים

כנען 19836.07.812.417.323.827.528.928.527.022.318.212.5הר
196419739.811.414.319.024.828.729.729.928.023.617.111.3

קיבוץ דוד, 198314.015.819.122.927.729.931.931.730.628.024.920.0רמת
1949195817.318.620.624.228.531.833.434.032.430.125.119.4

גלבוע 198314.616.320.225.030.6חפציבה,
1964197317.519.322.327.031.834.835.536.034.831.325.519.4

תעופה נמל 8.810.514.418.924.427.328.328.126.723.120.315.0'1983ירושלים,

1967197012.313.516.720.526.327.528.529.127.924.019.113.5

ג'מל 198312.414.116.622.227.830.931.830.527.324.819.6בית

1940194916.517.419.123.629.030.832.132.530.828.824.518.6

שבע 198313.215.318.623.829.531.933.332.831.127.325.319.4באר

1961197017.118.221.625.429.232.633.033.431.228.724.419.0

והערבה הירדן שקע

בלום 198313.216.119.024.129.232.333.333.432.028.724.719.8כפר
1960196916.818.321.325.130.033.334.034.432.830.525.619.4

אי 198314.616.620.225.730.734.535.735.834.029.623.820.4דגניה
1949195818.319.622.426.731.734.936.637.135.031.825.720.1

צבי 195316.017.321.426.532.335.737.137.235.631.426.421.3טירת
1958196719.019.923.628.633.336.737.538.235.732.827.521.3

198318.020.924.329.434.838.339.639.036.631.728.022.8אילת
1961197021.323.026.430.634.839.239.639.836.633.128.223.0

ארעיים. הם 1983 ל הנתונים ו
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TABLE1/3.MONTHLY MEAN OF DAILY

MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE1

CO

Minimumינימוםמ
PeriodStation

111IIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

COASTAL REGION

5.56.58.611.414.417.619.820.219.115.512.48.11983Nahariya, Met.
8.28.49.412.014.117.620.521.119.615.912.810.219621968Station
4.95.66.79.112.215.317.718.016.312.311.46.81983Gan Shomron
7.07.18.010.112.515.717.919.316.614.011.69.21961  1967

7.28.79.813.416.620.022.722.821.617.915.111.01983Tel Aviv, Sede Dov
8.49.210.612.715.319.021.322.120.317.013.310.619491958
6.37.18.611.915.018.320.921.320.016.313.68.91983Ben Guiron Airport
6.96.97.69.712.616.218.719.718.114.611.28.71951  1960

5.36.07.210.313.416.619.420.018.113.911.77.31983Bet Dagan, Met.
6.76.88.710.813.617.019.219.618.214.711.28.219641973Station

HILL REGION AND

INLAND VALLEYS

1.42.85.49.113.316.218.017.716.813.511.46.91983Har Kenaan
4.54.86.59.813.716.817.918.417.014.510.56.119641973
4.65.77.210.313.717.820.720.619.113.511.26.11983Ramat David, qibbuz
5.65.87.29.413.117.319.821.219.015.210.97.719491958
6.17.08.612.516.41983HefziBah, Gilboa
7.57.89.812.315.919.921.922.320.917.112.98.819641973
1.53.24.38.311.615.116.816.815.712.910.25.71983Jerusalem, Airport
4.94.77.49.813.715.216.817.416.813.49.96.319671972
6.17.17.711.815.518.320.419.216.815.911.01983Bet Jimal
9.19.210.012.616.818.620.220.719.718.315.611.219401949
4.45.86.710.013.916.418.919.217.114.011.56.71983Beer Sheva

6.47.08.911.214.017.118.519.017.014.61158.019611970

JORDAN RIFT
AND ARAVA

3.94.67.110.213.115.818.217.916.311.510.56.81983Kefar Blum
6.26.37.910.213.416.218.018.716.913.610.08.019601969
6.36.78.612.215.719.021.821.820.216.113.79.91983Deganya Alef
8.99.210.713.216.820.122.823.621.518.514.811.219491958
5.86.27.911.415.218.421.221.720.415.613.08.51983Tirat Zevi

7.97.79.112.115.819.221.422.520.517.213.09.619581967
7.39.212.016.020.723.525.725.423.218.915.110.31983Elat
10.011.214.017.421.124.725.726.124.120.716.511.51961  1970

I Data for 1983 are provisional.
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ממוצעת1 יחסית לחות א/4. לוח

אחוזיס

*****111111תקופהתחנה

החוף אזור

שומרון 1983777875726567גן
19611967697470666565

דב שדה אביב, 1983677170717472תל

19491958747572727575

גוריון בן תעופה 37672686465י1983נמל

19511960737471666063

מטאורולוגית תחנה דגן, 1983757672676564בית

19641973737166626264

והעמקים ההרים אזור
הפנימיים

כנען 198382734949הר

19641973756964564543

קיבוץ דוד. 1983777777716561רמת

19491958737572696260

תעופה נמל 1983807873665253ירושלים,

196219722686558534647

גימל 19837372בית

19401949646263595257

שבע 1983746967614850באר

19611970656357514849

והערבה הירדן שקע

בלום 1983כפר )747770615351

19601969757366605350

א' 1983747874615552דגניה

19491958707167605351

צבי 1983717569574746טירת

19581967696861514442

1983413635282321אילת

19611970454033292522

ארעייס. הס ל1983 הנתונים 1

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

Percentages

VHVIIIIXXXIXIIPeriodStation

COASTAL REGION

6969691983Gan Shomron
70726867616819611967

7068676266691983Tel Aviv, Sede Dov
75736969717519491958

7071726870741983Ben Gurion Airport
65666462667019511960

6666666368751983Bet Dagan, Met. Station

66676666697219641973

HILL REGION AND INLAND

VALLEYS

5355555565711983Har Kenaan
495055536172196/41973

6564666376771983Ramat David, qibbuz
59616060637119491958

5964676064681983Jerusalem, Airport
54555954576419621972*

655855621983Bet Jimal

59616156596419401949

5560615954641983BeerSheva

54575957586219611970

JORDAN RIFT AND ARAVA

5757605569701983Kefar Blum

55595959657319601969

5353585370671983Deganya Alef

52545453596819491958

4949524663661983Tirat 2^^\

46494948526319581967

2526323640451983Elat

26263235404319611970

1 Data for 1983 are provisional.
2 Jerusalem, Center.
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משקעים1  א/5. לוח
TABLE1/5.PRECIPITATION1

גשנ שנת !מ"מ;
mm; rain year

תחנה
תקופה
Period

הכל סך
Total

IXXXIXIII11HIIVVVIVIIIStation

החוף COASTALאזור
REGION

תחנה נהריה, 11984/8558017108114841644890Nahariyya,
מטאורולוגית /1931/321960/61601425881261561096322gMet. Station

שומרון 1984/854771256109801443721.0גן
Gan Shomron

1931/321960/61578113861441609756156


אביב, 1984/85343374649371086591Telתל Aviv,

דב שדה ,1931/321960/61538218941521327547153Sede Dov
תעופה נמל 1

גוריון בן ,^)
1984/854121337407619210440

Ben Guiron
1931/321960/61513116791301328357123


Airport

תחנה דגן, 1984/85353193335651549380Bet\"כית Dagan, Met.
1931/321960/61536216841451358556103Stationמטאורולוגית

ההרים HILLאזור REGION

ANDוהעמקים INLAND

VALLEYSהפנימיים

כנען 9011910825922440HarKenaan?3_1984/85681הר
1931/321960/6171811786141194143893512

דוד, מת 1984/85464952123591594580Ramatץר David,
1931/321960/61483113671111298853165qibbuz

1984/853071226595112010290\~ודפציבה,
Hefzibah,

1931/321960/6142211156861067850304/_גלבוע ■Gilboa
מרכז ,1984/855225129486026831350Jerusalemירושלים, Center

1931/321960/6148618608112610584174


גימל 1984/854854826484822228650בית
Bet Jimal

1931/321960/6149301472941289174164

שבע, 1984/851922731817126442Beerיבאר Sheva,
הנגב מכון '^ל"1931/321960/6120304274347393283/ Negev Inst.

הירדן JORDANשקע RIFT
ANDוהערבה ARAVA

בלום Kefar_1984/8546840518889164828כפר Blum
931/321960/61479112528812996622910

א 1984/853911984684511713450Deganiaדגניה Alef
931/321960/61384I95080977251195

צבי 1984/85209122329327113272טירת .Tirat Zevi

931/321960/61270093852695037114


1984/851711101031Elatאילת
1931/321960/6125002725531

Note: 0  drops or amount less than 0.5 .ת1ת1
1 Data for 1984/85 are provisional.

מ"מ. 0.5 מ קטנה כמוח או טיפות = 0 :ms7n
ארעיים. ה0 ל984/85ו הנתונים 1
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TABLE1/4.MEAN RELATIVE HUMIDITY1

Percentages

VIIVIIIIXXXIXIIPeirodStation

COASTAL REGION

6969691983Gan Shomron
70726867616819611967

7068676266691983Te] Aviv, Sede Dov
75736969717519491958

7071726870741983Ben Gurion Airport
65666462667019511960

6666666368751983Bet Dagan, Met. Station
66676666697219641973

HILL REGION AND INLAND
VALLEYS

5355555565711983Har Kenaan
49505553617219641973

6564666376771983Ramat David, qibbuz
59616060637119491958

5964676064681983Jerusalem, Airport
545559545764196219722

655855621983Bet Jimal
59616156596419401949

5560615954641983BeerSheva
545759575862196J1970

JORDAN RIFT AND ARAVA

5757605569701983Kefar Blum
55595959657319601969

5353585370671983Deganya Alef
52545453596819491958

4949524663661983Tirat Zevi
46494948526319581967

2526323640451983Elat

26263235404319611970

1 Data for 1983 are provisional.
2 Jerusalem, Center.
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משקעים1 א/5. לוח
TABLE I/5.PRECIPITATION'

mm; rain year גשם שנת ■,n"n

Period
הכל סך
TotalIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIIStation

החוף COASTALאזור
REGION

תחנה נהריה. I1984/8558017108114841644890Nahariyya,
מטאורולוגית __/1931/321960/616014258812615610963228Met. Station

שומרון 1984/8S4771256109801443721.0Ganגן Shomron
1931/321960/61578113861441609756156

אביב, 1984/85343374649371086591Telתל Aviv,
דב שדה _
תעופה נמל 1

1931/321960/61538218941521327547153Sede Dov
1984/854121337407619210440_Ben Gurion

גוריון בן 1931/321960/61513116791301328357123Airportי*.
ו1וזנה רגן, 1984/85353193335651549380Bet\"בית Dagan, Met.
1931/321960/61536216841451358556103מטאורולוגית


Station

ההרים HILLאזור REGION
ANDוהעמקים INLAND
VALLEYSהפנימיים

כנען 9011910825922440Har?1984/856813הר Kenaan
1931/321960/6171811786141194143893512_

דוד, 1984/85464952123591594580Ramatי^ומת David,
1931/321960/61483113671111298853165qibbuz^_קיבוץ
,1984/853071226595112010290Hefzibahץ"ללפציבה,
Gilboa■1931/321960/6142211156861067850304/_גלבוע

מרכז .1984/855225129486026831ירושלים, 350_Jerusalem, Center
1931/321960/614868608112610584174

ג'מל 1984/854854826484822228650Betבית Jimal
1931/321960/61493C1472941289174164

שבע, Beer_1984/851922731817126442יבאר Sheva,
הנגב מכון /

~~ י..
1931/321960/61203C4274347393283*^^ Negev Inst.

הירדן JORDANשקע RIFT
ANDוהערבה ARAVA

בלוס 1984/8546840518889164828Kefarכפר Blum
1931/321960/6147912528812996622910

אי 1984/853911984684511713450Deganiaדגניה Alef
1931/321960/61384I95080977251195

צבי 1984/85209122329327113272Tiratטירת Zevi
1931/321960/61270c93852695037114

1101031Elat_1984/85171אילת
1931/321960/6125c02725531

Note: 0  drops or amount less than 0.5 mm.
1 Data for 1984/85 are provisional.

מ"מ. 0.5 מ קטנה כמות או טיפות = 0 הערה:
ארעיים. הס ל1984/85 הנתונים ו
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הגשומים1 הימים מספר א/6. לוח
TABLE1/6. NUMBER OF RAINDAYS'

גשם שנת ;mmמ"מ; rain year

71D1pnתחנה
Period

הכל סך
TotalIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIIStation

החוף COASTALאזור
REGION

תחנה ,1984/854341169823Nahariyyaץ"^הריה.
מטאורולוגית )J938/39 1947/48.54.70.42.66.89.812.810.08.62.51.2Met. Station

1984/8540484811221Ganגךשומרון Shomron
1938/391947/4851.90.12.75.710.912.18.48.72.50.8

אביב, 3745812Tel_1984/8530תל Aviv,
דב 1938/391947/4846.40.12.46.210.19.37.68.01.80.9Sedeשדה Dov
תעופה ץ^~85ל
גוריון בן _/

1984/853026421123Ben Gurion
1938/391947/4845.40.21.95.88.59.47.78.72.40.8Airport

תחנה דגן 1984/85302742U22Betבית Dagan, Met.
)מטאורולוגית ._; < .




Station

ההרים HILLאזור REGION .

ANDוהעמקים INLAND

VALLEYSהפנימיים

כנען 1984/85525114141233Harהו Kenaan
1938/391947/4860.60.12.16.110.413.310.711.24.22.5

דוד, 1984/853935581332Ramatרמת David,
קיבוץ *_.qibbuz
.1984/853332571312HefziBah^חפציכה.
1938/391947/4845.20.11.65.48.7107.88.52.30.8Gilboa/גלבוע

,1984/853443451332Jerusalemבירושלים, center
1938/391947/4843.51.74.87.98.38.18.82.71.2/נורכו

ג'מל 1984/852934331033Betבית Jimal
1938/391947/4843.02.15.17.28.57.78.52.71.2

שבע 1984/852022316132Beerבאו Sheva
1938/391947/4827.80.10.93.44.45.65.16.21.30.8



הירדן JORDANשקע RIFT

ANDוהערבה ARAVA

בלום 1984/8542385101231Kefarכפו Blum
א 1984/853936571242Deganiaדגניה Alef

1938/391947/4841.50.11.15.26.89.47.47.63.00.9

צבי 1984/8525טירת


234310111


Tirat Zevi

,1_1984/854אילת
11Elat

24.6



0.10.31.10.61.01.00.30.2

1 Days with at least 1 mm. rainfall. Data for 1984/85
are provisional. 2 Longtime averages for: 1 940/4 1 ;

1942/431946/47; 1949/501957/58.

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

לשנים: דבשנתיים ממוצעים 2 ארעיים. הם 1984/85
.1949/501957/58 ; 1942/43 1936/47 ; 1940/41
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אוכלוסייה ב. פרק
תושבי את האוכלוסייה כוללת ,1967 משנת
בכוח. העולים את 1969 ומשנת ירושלים, מזרה
והמוסל הדרוזית האוכלוסייה נוספה 1982 בשנת

הגולן. של מית
המפקד תוצאות היהודית, האוכלוסייה בעבור
השוטפים, לאומדנים מאר קרובות היו 1961 ב שנערך
1972 של אלה לאומדנים, כבסיס שימשו כן ועל
כמספר חסר בגלל השוטפים, לאומדנים הותאמו
נמוכות התוצאות היו 1983 במפקד כמפקד. הילדים
אחרי השוטפים. האומדנים מן נפשות ב42,520
לאוכלו נפשות 21,000 נוספו התוצאות, הערכת
1982 לסוף האומדן בין אירציפות יש כן, על סייה.

.1983 לתחילת והאומדן
תוצאות היו הלאיהודית, לאוכלוסייה באשר
מהאומדן בערך ב4,000 גבוהות 1961 מפקד
האוכלו בעבור בעיקר  תאריך לאותו השוטף
נמוכות היו 1972 מפקד ותוצאות המוסלמית, סייה
היו 1983 במפקד לנוצרים. בנוגע בעיקר בכ5,000,
האוכ בעבור נפשות בכ0,000! נמוכות התוצאות
נוספו התוצאות, הערכת אחרי המוסלמית, לוסייה
אירציפות יש לכן, ואת. לאוכלוסייה נפשות 5,000
,1961 תחילת של לאומדן 1960 לסוף האומדן בין
1982 סוף ובין ,1972 לתחילת 1971 סוף בין

.1983 לתחילת
תכונות עם כשילוב גיל, לפי האומדנים

לשנה. 'אחת נערכים אחרות,
מבוסס מסוימת שנה לסוף הגילים הרכב אומדן
כל הזזת עם קודמת, שנה לסוף גיל לפי האומדן על
הלי את מוסיפים זה לבסיס אחת. בשנה השנתונים
ומורי גיל, לפי העולים ואת האומדן שנת של דות
התושבים של ההגירה מאזן ואת הפטירות את דים
וההור התוספות של המאזן הוספת ידי על גיל. לפי
השנה. לסוף הגילים אומדן מתקבל לבסיס דות

על מבוססות התחזיות אוכלוסייה. תחזיות
והתפתחותה 1980 שנת סוף של האוכלוסייה

.2005 שנת עד הצפויה
מבחר (שהן כאן המתפרסמות התחזיות שתי
רמת כהנחת מזו זו שונות שהוכנו) אחדות מתוך
+5,000) היהודית האוכלוסייה של ההגירה מאזן
+ ו15,000 התשעים, בשנות ואפס השמונים בשנות
מאזן התשעים). בשנות ו5,000+ השמונים בשנות
אפס. תמיד מונח המיעוטים אוכלוסיות של ההגירה
והנוצריות, היהודיות של הכולל לפריון כאשר
ויציבות 1990 עד ל2.4 מ2.7 כפריק ירידה הונחה
והדרו המוסלמיות עבור .2005 שנת עד מכן לאחר
.2005 בשנת ל3.5 מ6.5 בפריון ירידה הונחה ויות
בשנים הממוצעת ברמה נקבעה התמותה רמת
פרט ,2005 שנת ער קבועה ונשארת 19761979

האוכלוסייה אומדן
הגדרות

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

תאריך. באותו מהארץ שנעדרו
טבעי ריבוי הם: האוכלוסייה של השינוי מרכיבי
ועולים עולים הגירה, ומאזן פטירות) פחות (לידות
לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים בכוח.
בכוח עולים משפחות, איחוד לשם כניסות בנוח,
אחרי לישראל ששבו קבועים תושבים חוזרים,
ואזרחים בחו"ל חודשים מ12 למעלה שהייה
טבעית). תנועה  ג' לפרק מבוא גם (ראה עולים
בחו"ל השוהים התושבים את מפחיתים אלה מכל
לחו"ל שיצאו בכוח עולים חודשים, מ12 למעלה

בירדן. מביקור חזרו שלא ותושבים
לאדם שמלאו השלמות השנים מספר הוא הגיל

האומדן. תאריך עד
כוללים הלוחות ודת: אוכלוסייה קכוצות
מוסל יהודים, לפי האוכלוסייה פירוט כלל בדרך

ואחרים. דרוזים נוצרים, מים,
זמינות כגון מסיכות אפשרי אינו זה פירוט כאשר
מופיע אוכלוסייה, בכל המקרים מיעוט או הנתונים,
"יהו  בלבד האוכלוסייה קבוצת לפי הפירוט

מוסלמים". מזה:  ו"לאיהודים דים",
הלידה ארץ היא לארץ חוץ ילידי של מוצא ארץ

האב. לידת ארץ היא ישראל ילידי ושל

ומקורות חישוב שיטות

האומדנים האוכלוסייה. אומדני כסיס
לאוכלוסייה מתייחסים 22 v 1961 מפקד עד
שנערך החושבים רישום על ומבוססים נוכחת
ואילך 1961 ממפקד האומדנים ואילו ,8 \\ ב1948
וער 1972 משנת קבועה. לאוכלוסייה מתייחסים
האוכלוסין מפקד על מבוססים האומדנים ,1982
ואילך 1983 משנת ב20.5.1972. שנערך והדיור
שנערך המפקד תוצאות על מבוססים האומדנים

שנה. באותה
האוכלוסייה מלבד כוללים, האומדנים כל
ארעיים תושבים גם לעיל) "הגדרות" (ר' הקבועה
יותר בה ושהו המפקד בעת בישראל ששהו ותיירים

ברציפות. משנה
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כדלקמן: מתחלקים הכפריים היישובים
שיתו כאגודה המאורגן כפרי, יישוב הוא מושב
התוצרת ושיווק החקלאי הציוד רכישת שבו פית,
המכריע והרוב הצריכה ואילו במשותף, מבוצעים

פרטי. בסיס על הינם הייצור של
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
יישוב של תכונות בעלי מוסדות מוסדי: יישוב
יישוב של המוניציפאלי בתחום כלולים שאינם

אחר.
מ פחות המונה יישוב אחר: כפרי יישוב
האחרים. היישובים בסוגי נכלל ולא תושבים 2,000

גם: כוללים אחרים כפריים יישובים
שיתו כאגודה המאוגד יישוב קהילתי: יישוב
ע"י נקבעים ומידתה הקואופרציה תחומי שבו פית,

התושבים.
מפעלים או שירותים המרכז יישוב כפרי: מרכז

בסבלבתו. בפריים יישובים למספר תעשייתיים
בעיקר הבדוית, האוכלוסייה הם בדוים שבטי

ביישובים. גרים שאינם הארץ, ובצפון בנגב
תושבים הם אלה ליישובים. מחוץ גרים
ומתגור קטנות בקבוצות המפוזרים בדוים, שאינם
המקומות כלשהו. יישוב של לתחום מחוץ רים
של תכונות בעלי אינם זו אוכלוסייה גרה שבהם

לעיל). שמוגדיר (כפי יישוב

ונפה מחוז
המינהלית החלוקה לפי הוגדרו והנפות המחוזות
1982 בשנת .1983 מפקד בעת המדינה של הרשמית

הצפון. ממחוז כחלק גולן נפת נוספה
ל15 הרשמית החלוקה במסגרת טבעי. אזור
שטח של יותר מפורטת חלוקה נעשתה נפות,
הינו טבעי אזור כל טבעיים. אזורים ל45 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.

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.

בתקופת הממוצעת רמתה אשר תינוקות לתמותת
היהו עבור תינוקות ל1,000 כ10 מונחת התחזית
הלאיהודים. עבור תינוקות ל1,000 וכ13 דים

ראה התחזיות, שאר לגבי גם ההנחות פירוט על
.666 מס' מיוחד פרסום

של הגיאוגרפית החלוקה
האוכלוסייה

הגדרות

והמקיים בקביעות המאוכלס מקום הינו יישוב
הבאים: התנאים שלושת את

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

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

וללאיהודיים ליהודיים מתחלקים היישובים
היישו במרבית ביישוב. האוכלוסייה לרוב בהתאם
לאיהודים. של או יהודים של מכריע רוב יש בים

כ''מעור המוגדרים עירוניים יישובים שבעה יש
אבל יהודית, אוכלוסייה של מכריע רוב בעלי בים",
לאיהודיים,והם: תושבים של ניכר מספר עם
לוד, רמלה, עכו, חיפה, אביביפו, תל ירושלים,
היי מספר עלה 1983 מפקד מאז מעלותתרשיחא.
נצרת גם נוספה כאשר לשמונה, המעורבים שובים
היהודיים ביישובים הן נכללים אלה יישובים עלית.
יישובים הכל בסך הלאיהודיים; ביישובים והן

אחת. פעם רק נכללים אלה
הירוק לקו שמעבר הישראליים היישובים
ואוכ הם  ומחולקים היישובים ברשימת כלולים
מוניציפאלי מעמד יישוב, צורת לפי  לוסייתם

יישוב. וגודל

חדש) (סיווג יישוב צורת

והלוחות ההגדרות, שונו ,1983 מפקד בעקבות
(ההבדלים החדשות ההגדרות פי על הם זה בשנתון
פרסומי בסדרת 3 מס' בפרסום פורטו הסיווגים בין

להלן). רשימה ר'  1983 מפקד
היישובים כל את כוללים עירוניים יישובים
והם ומעלה תושבים 2,000 מונה שאוכלוסייתם

גודלם. פי על מסווגים
כוללים: כפריים יישובים

2,000 עד מונה שאוכלוסייתם היישובים כל א.
חקלאיים). אינם אם (גם תושבים
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הכלו הנפשות מספר לפי נקבע בית משק גודל
אלה אומדנים הנ"ל. ההגדרה לפי הבית במשק לות
ובדוים. במוסרות האוכלוסייה את כוללים אינם

האזרחי, העבודה לכוח השייך אדם מפרנס:
צבא אנשי וכן מועסק", "כלתי או "מועסק" כלומר,

קבע.
כלכלי, בית משק ראש הוא בית משק ראש

הבית. במשק המבוגר המפרנס הגבר כלומר,
המפרנסת האישה תהיה מפרנס, גבר אין אם
אין.מפרנס ואם הבית, משק ראש ביותר המבוגרת

ביותר. המבוגר הגבר/האשה .

מקורות

על מבוססים וגודלם הבית משקי על האומדנים
י"ב). פרק (ראה אדם כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות
עלפי האוכלוסייה אומדני עודכנו ב1976, החל
הסד המשכיות לאפשר כדי .1972 מפקד תוצאות
מחדש. 1975 נתוני עובדו הנתונים, והשוואת רות
הדגימה ושיטת וביצועו ארגונו הסקר, מבנה על
ראה האוכלוסייה, אומדני עדכון על וכן והשקלול

ושפר. עבודה  י"ב לפרק מבוא

ו 983 והדיור האוכלוסין מפקד
מובאים השנתון של אחרים ובפרקים זה בפרק
האוכלו מפקד מתוצאות נבחרים בנושאים לוחות

.1983 והדיור סין

והסברים הגדרות
והגד המפקד על כלליים הסברים מובאים להלן
הסב בלוחות. המופיעים העיקריים למשתנים רות
במידת ניתנים, המפקד לנתוני נוספים והגדרות רים
לוחות מופיעים שבהם לפרקים במבואות הצורך,
על המפקד, על מפורט תיאור המפקד. מתוצאות
מופיעים מפורטים והגדרות הסכרים וכן ביצועו
(ר' 1983 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת
ב"ירחון המופיעים ובמוספים להלן) רשימה

מוסף".  לישראל סטטיסטי

והשאלונים הפקידה תהליכי
< שלבים; בשני נערך המפקד

מסרו הפוקדים השאלונים" הפצת ב"שלב א.
הארץ ברחבי המגורים יחידות בכל למשפחות
ל80 למלא. המשפחות על שהיה שאלונים,
קצרים" "שאלונים נמסרו מהמשפחות אחוז

מוניציפאלי. מעמד חסרי יישובים גם יש
נציגות להם שיש יישובים יש האזורית במועצה
המוניצי בתחום הנמצאים יישובים ויש במועצה
אלה גם אך בה, נציגות להם ואין המועצה של פאלי
ואוכלוסייתם שבמועצה, היישובים במספר כלולים

באוכלוסייתה. נכללת

על מבוססים ביישובים האוכלוסייה אומדני
בהם, שחלו השינויים ועל 1983 מפקד של התוצאות
המתקבלת התושבים, בתנועת ביטוי לידי שבאו כפי

בשנה. פעם האוכלוסין, מרשם מקובץ

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
בין כ"תנועה הדבר צוין המדוייקת, כחובתם על
היה כאלה, במקרים 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 ניכר לגידול גרם זה דבר כתובת.
עם הנתונים בהשוואת להיזהר יש כן ועל ב1982,

קודמות. שנים
הפקידההמדג מתוך לוחות ניתנים כך, על נוסף
המגורים מקום על נתונים עם ,1983 מפקד של מיה
התוש ועל 1978 לעומת ב1983 האוכלוסייה של
ליוני 1978 יוני בין מגוריהם מקום את ששינו בים

'.1983

בית משקי

הגדרות

מוגדר בקיבוץ) למשפחה (פרט בית משק
קבוע כאופן בדירה יחד הגרים אנשים כקבוצת
במשותף. השבוע ימי רוב ארוחותיהם את ומכינים
יותר או אחד מאדם מורכב להיות יכול בית משק
בקי המשפחה משפחה. קרובי שאינם מאנשים וגם
שהם ילדיהם עם זוג בני הסקר לצורכי כוללת בק

ובודדים. שנה 18 מגיל למטה

.1985 ,7 מס' מוסף",  לישראל סטטיסטי ב"ירחון ראה והסברים הנורות
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בית משקי נכללים לא בית משקי על בנתונים
משקי נכללים אך מוסדות, דיירי לא ואף בקיבוצים

מוסדיים. בתאים הגרים בית
כ"ראש עצמו שהגדיר מי נית: משק ראש
15 מעל שגילו בתנאי המפקד, בשאלוני המשפחה"
אחד. בית משק ראש רק יש בית משק בכל שנה.
פי על בית משק ראש הגדרת ראה השוואה (לשם

אדם). כח סקר נתוני
המצב לפי שלמות, לשנים מתייחס גיל גיל:
1982 יוני ילידי כולל 0 גיל כלומר: המפקד. במועד
1981 יוני ילידי  1 גיל בכלל, ועד 1983 מאי עד

הלאה. וכן 1982 מאי עד
נוצ מוסלמים, (יהודים, הדת על הנתונים דת:
מהפרטים כלל בדרך נלקחו ואחרים) דרוזים, רים,
של האוכלוסין מרשם בקובץ נפש כל על המופיעים
המתאימה לשאלה מהתשובות ולא הפנים משרד
אלפי עשרות בכמה לקויות שהיו המפקד, בשאלון
הנתונים את לקבל אפשר היה לא כאשר רק מקרים.
מהתשובות נלקחו הם האוכלוסין, במרשם הדת על

המפקד. בשאלוני שנרשמו
ילידי נכללים מוצא" ב"יבשת מוצא: יבשת
לפי ישראל ילידי עם לידתם יבשת לפי לארץ חוץ

אביהם. לידת יבשת
15 בן כל השנתי: האזרחי העבודה כוח
החוד ב12 אחד יום לפחות בישראל שעבד ומעלה
כלשהי, בעבודה הפקידה, למועד שקדמו שים
העובדים כל אחרת; תמורה או רווח שכר, תמורת
בני אחרים); בענפים ובין בשירותים (בין בקיבוצים
ללא גם ויותר בשבוע שעות 15 שעבדו משפחה

תשלום.

דגימה וטעויות המדגם

הם זה בשנתון המתפרסמים המפקד נתוני
שנתקבלו נתונים של סופי עיבוד של תוצאה
הבית משקי מכלל אחוז 20 של מדגם מחקירת
ב/4 לוחות (מלבד במפקד שנפקדו המוסדות ודיירי
הפקידה על מבוססים הנתונים שבהם וב/34 ב/14 
מסיבה המדגם. של מתאים ניפוח אחרי המלאה)
שונים המדגם על המתבססים בלוחות הנתונים זאת
מהפ שנתקבלו הנתונים מאותם מסוימת במידה

המלאה. קידה
להביא יש המדגם על המבוססים הנתונים לגבי
המשתמש לב ותשומת הדגימה, טעות את בחשבון
בלוחות המוחלטים שהמספרים שככל לכך מופנית
יחסית יותר גדולה הדגימה טעות יותר, קטנים
על מקוצר הסבר מובא להלן הקבוצה. לגודל

אמירתן. ודרך הדגימה טעויות
של רב מספר מתוך אחד רק הוא 2090 המדגם
באותה להתקבל יכולים שהיו אפשריים מדגמים

דמו בנושאים שאלות של מצומצם מספר ובהם
שאר במשפחה. נפש כל עבור בסיסיים גרפיים
נבחרו אשר אחוז), 20 של (מדגם המשפחות
האוכלוסייה, כל של ייצוג המבטיחה בשיטה
מלבד כלל, אשר מורחב" "שאלון למילוי קיבלו
נוספות שאלות גם הקצר", שב"שאלון השאלות
היו הנוספות השאלות ויותר. 15 לבני שהופנו
ופריון, נישואין פנימית, הגירה כגון: בנושאים
בית. ציוד דיור, תנאי הכנסות, עבודה, השכלה,
המשפ לכל חזרו הפוקדים הפקידה", ב"שלב ב.
יחד והשלימו השאלונים הושארו שאצלן חות
תהליך גם כלל הפקידה שלב מילויים. את עימן
במפקד. האוכלוסייה כיסוי והשלמת ביקורת של
אזו ריכוז ליחידות הועברו שנאספו השאלונים
ותיקון ביקורת לשם מקומיות"), ("לשכות ריות

השאלונים. מילוי ושל הכיסוי של
(כ"ג 4.6.83 שבת מוצאי חצות הקוכע: המועד
של הכללתו נקבעת זה, מועד לפי תשמ"ג). בסיוון,
פקדו שכה והכתובת המפקד באוכלוסיית אדם

אותו.
במועד אשר תושבים המפקד: אוכלוסיית
בתחום הנמצאת בכתובת גרו (4.6.1983) הקובע
היהו והיישובים ישראל מדינת תחום  הפקידה
אלה לרבות  עזה וחבל שומרון ביהודה, דיים
מתחום נעדרו אך הקובע במועד בחו"ל שהו אשר
באוכלוסיית נכללו כן משנה. יותר לא הפקידה
לישראל הגיעו אשר בכוח ועולים עולים המפקד
גם נכללו המפקד באוכלוסיית הקובע. המועד לפני
הקובע במועד שנמצאו ארעיים ותושבים תיירים

משנה. יותר בו ושהו המפקד בתחום
אשר תושבים, המפקד באוכלוסיית נכללו לא
ואף משנה למעלה לארץ בחק שהו הקובע במועד

או"ם. ואנשי דיפלומטים לא
בעת שגרו מנפשות מורכבת המפקד אוכלוסיית
ומדיירי להלן) הגדרה (ראה בית במשקי המפקד
ארגוניות ביחידות שגרים אנשים דהיינו, מוסדות,
ביניהם שאין וכו' אוכל לינה, שירותי המספקות
בית אבות, בית פנימייה, (כגון: משפחתי קשר

סוהר).
יחד שגרים אנשים קבוצת כל בית: משק
אדם וכל משפחתית, קרבה יש ביניהם אשר בדירה,
שגרים אנשים בית. משק הם בדירה, לבדו הגר
נחשבים משפחתית קרבה ביניהם ואין דירה באותה
ארוחותיהם רוב את מכינים הם אם בית כמשק
בדירה הגרים מהאנשים חלק רק כאשר במשותף.
נחשבים הם במשותף, ארוחותיהם רוב את מכינים
נוסף בית למשק נחשבים והאחרים נפרד בית למשק
השוואה לשם דירה. באותה נוספים) בית משקי (או
אדם. כח סקר נתוני פי על בית" "משק הגדרת ראה
רמת  י"א לפרק ומבוא לעיל בית" "משקי גם (ר'

חיים).
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¥ 0Vהאומדן הדגימה טעות
209
5015
10021
40042

1,00066
2,00094
5,000150
10,000210
20,000300
30,000360
50,000470
80,000590
100,000660

טעות פעמים 10
?/100 של הדגימה

ל100,000 מעל

כקירוב ניתנות לאחוזים הדגימה טעויות ב.
הוא באשרי? 2.1Vp(100£) הנוסחה באמצעות

B
£ ול האחת חושב שממנו הבסיס הוא B האחוז;
למדי. טוב הוא 21V£/b בקירוב מ0י109 קטן

אומדנים כי ברור, גודל. ובאותו דגימה שיטת
מזה זה שונים יהיו שונים מדגמים על המבוססים
אם מתקבל שהיה מהערך שונים יהיו כולם וכמעט
 המפקד אוכלוסיית כל על נערכת היתה החקירה
אומרן|? של 0$' הדגימה; טעות המפקדי". "הערך
שהיו האומדנים בין השוני של ממוצעת מידה היא
כאותו האפשריים המדגמים מכל להתקבל יכולים
מתקבל שהיה האומדן לבין שיטה ובאותה גורל

מפקד. נערך אילו
רווחי לבנות יכולים הדגימה טעויות באמצעות
t20? j שבין הרווח "הוא שבהם שהשכיח סמך
הערך את המכיל סמך רווח שהוא ל^2+¥,
מקרים). 20 מתוך 19) מהמקרים ב0י959 המפקדי

מוחלטים למספרים הדגימה טעויות א.
להלן. הלוח לפי בקירוב מתקבלות

טעויות אומדני פנימית, להגירה בלוחות הערה:
הם ההגירה. למאזן ישימים אינם הדגימה
סך לאומרן בלות המובא מן כחצי להיות עשויים
להניח יש כן כמו כתובת. שינו שלא הנפשות
אומדן להיות דיבוח#0נוטה שפות על שבלוחות

חסר.

נבחרים פרסומים

1972  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
.17 ,118 ,6  2 מס'

1983  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
ארעיים סיכומים  בית ומשקי אוכלוסייה ו

העירוניים היישובים של סטטיסטית הגיאוגרפית החלוקה 2
בישראל

מהפ דמוגרפיים נתונים בית. ומשקי אוכלוסייה היישובים, 3

יישוב. לפי המלאה. קידה
נתו בית. ומשקי אוכלוסייה סטטיסטיים, ואזורים יישובים 4
סטטיסטי. אזור לפי המלאה, מהפקידה דמוגרפיים נים

אוכ סטטיסטיים. ואזורים ויותר תושבים 2.000) יישובים 5

נבחרות כלכליות חברתיות תכונות ב*ת. ומשקי לוסייה
המדגמית. מהפקודה

,1948 ואוכלוסייה גיאוגרפיים ציונים היישובים. רשימת 6
.1983 .1972 .1951

כלל נתונים  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות 7
 המלאה. הפקידה מן ארציים

טכניים פרסומים

31x11 1982  וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת 52

מיוחדים טרסומימ

אי חלק  תש"ט) בחשון >ו' התושבים רישום 6נ
ב' חלק  תש"ט) בחשון (ו' התושבים רישום 53

19481964 בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 215
א' חלק 

19481964 בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 274
ב' חלק 

2000 עד בישראל האוכלוסייה תחזית 666
30.6.1977 ביישובים האוכלוסייה 673

19781980 בישראל יהודים של פנימית הגירה 721

;1981 בישראל האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות 743

1982
1983 בישראל המשפחות 752

.1982 בית במשק קשישים סקר 754

961ו  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
,42 ,4038 .36 .33 ,28 .25 .22 .20.19.17 ,1410 .84 .1 מ^

.43

1967  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
ו חלק ירושלים מזרח

11 חלק ירושלים מזרח
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POPULATION ESTIMATE

דת לפי האוכלוסייה1,  ו. ב/ לוח
TABLEII/l.THE POPULATION1, BY RELIGION

Thousands

האוכלוסייה אומדן

אלפים

השנה בסוף אוכלוסייה
Population at end of year

ממוצעת אוכלוסייה
Average population

הכל סך
Total

יהודים
Jews

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Chirstians

דרוזים
ואחרים
Druze

and others

הכל סך
Total

יהודים
Jews

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים
ואחרים
Druze

and others

28 XI 1948872.7716.7
1948758.7671.9
19491,173.9111.5 1,013.934.014.51,059.0' 901.0
19501,370.1116.1 1,203.036.015.01,266.8,103.0113.835.014.8
19511,577.8,404.4118.939.015.51,494.3,324.01,17.537.515.3
19521,629.5,450.2122.840.416.11,606.2,429.8120.939.715.8
19531,669.4,483.6127.641.416.81,650.3,467.7125.240.916.5
19541,717.8,526.0131.842.018.01,689.5,500.7129.741.717.4
19551,789.1,590.5136.343.319.01,750.4,555.3.134.142.718.5
19561,872.4,667.5141.443.719.81,828.4,626.4138.943.519.4
19571,976.0,762.8146.845.820.51,930.5144.1 1,721.244.820.2
19582,031.7152.8 1,810.247.321.42,000.1149.8 1,782.746.621.0
19592,088.7159.2 1,858.848.322.32,062.1156.0 1,836.247.821.9
19602,150.4166.3 1,911.349.623.32,117.0162.8 1,882.649.022.8

22 V 19612,234.2174.9 1,981.751.326.32,189.9171.2 1,942.050.725.8
19622,331.8183.0 2,068.952.627.32,288.2178.9 2,030.551.926.8
19632,430.1192.2 2,155.653.928.52,379.7187.7 2,111.353.127.9
19642,525.6202.3 2,239.255.528.62,477.5197.3 2,197.154.628.5
19652,598.4212.4 2,299.157.129.82,562.6207.3 2,269.856.329.2
19662,657.4223.0 2,344.958.531.02,629.2217.7 2,323.257.830.4
19672,776.3289.6 2,383.671.032.12,715.2256.2 2,362.664.831.5
19682,841.1300.8 2,434.872.233.32,806.5294.6 2,407.671.832.6
19692,9293314.5 2,506.873.534.62,884.2307.8 2,469.672.933.9
19703,022.1328.6 2,582.075.535.92,974.0321.3 2,543.174.535.2
19713.120.7344.0 2,662.077.337.33,069.3336.1 2,620.176.436.6

20 V 19723,225.0360.7 2,752.773.8.37.83,172.6352.3 2,704.677.8 .37.8
19733^38.2377.2 2,845.076.739.33,278.1368.7 2,795.675.238.5
19743,421.6395.2 2,906.978.740.83,377.4386.1 2,873.677.740.0
19753,493.2411.4 2,959.480.242.23,455.3403.1 2,931.279.441.5
19763,575.4429.1 3,020.482.043.93,533.0420.6 2,988.381.243.1
19773,653.2446.5 3,077.383.845.63,613.0438.1 3,047.283.044.8
19783,737.6463.6 3,141.285.547.33,692.6454.7 3,106.984.646.4
19793,836.2481.2' 3,218.487.649.03,786.4472.2 3,179.586.648.1
19803,921.7498.3 3,282.789.950.73,877.7489.7 3,249.488.849.9
19813,977.9513.7 3,320.391.552.33,948.1505.9 3,300.090.751.5
19824,063.6530.8 3,373.294.065.64,026.7522.6 3,346.692.864.6

24 VI 19834,118.6542.2 3,412.595.968.04,076.2533.3 3,381.094.867.0
19844,199.7559.7 3,471.798.270.O4,159.1551.0 3,442.197.069.0

1 See introduction  Methods of computation and Sources.
2 Census.

ומקורות. חישוב שיטות  מבוא ראה 1

מפקד. 2
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האוכלוסייה גידול מקורות ב/2. לוח
TABLEII/2.SOURCES OF POPULATION INCREASE

Thousands, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא "לטים.
אוכלוסייה
בתחילת
התקופה

Population
at beginning
of peirod

ריבוי
טבעי
Natural
increase

מאזן
הגירה

Migration
balance

מזה:
עולים

Thereof:
immi
grants

כל סך
הגידול
Total
increase

אוכלוסייה
התקופה בסוף
Population at
end of period

גידול אחוז
שנתי
Yearly
percent

of increase

מאזן n/7/t
מתוך הגירה
הגידול כל סך
Vo of migra
tion balance
out of total
increase

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

האוכלוסייה Totalכל population

'■119481984.80S61,931.51,416.91,760.0'3,348.44,199.7 4'4.542.3

19481960805.6475,4869.4971.11,344.82,150.47.664.6
1961  19712,150.4562.0339.8414.7901.83,120.73.437.7
197219823,115.6752.7183.3333.4S948.14,063.6'2.4M9.3
'198319844,033.7141.224.840.8166.04,199.71.3'14.9

Jews

49.5

45.5
45.0
25.1
18.6

NonJews

1.7

0.1

2.1

'4.3

'4.5
8.3
J2.8

'2.1
'1.2

"4.1

3.3
H.I
3.7

'3.1

3,471.7
1,911.2

2,662.0

3,373.2
3,471.7

727.9

239.2

458.7

690.4
727.9

2345.2
1,261.6

750.8

711.1
122.0

5515.0

83.2
'151.0
237.0

43.8

1,730.5
968.7
411.8
311.9

38.1

29.5
2.4
2.9
21.5
2.7

'19481984649.61,436.81,408.4
19481960649.6392.3869.3
1961  19711,911.2412.9337.9
197219822,662.0532.3178.5
'198319843,349.699.322.7

לאיהודיס

19481984156.0494.48.7נ
19481960156.083.10.1
19611971239.2149.11.9

19721982453.8220.34.8
'19831984684.141.91.9

Total population האוכלוסייה כל

197219843,115.6893.9208.1375.1'1,114.34,199.7'2.318.7
19723,115.663.046.457.6109.43,225.03.542.3
19733,225.063.250.156.5113.23,338.23.544.3
19743,338.269.214.333.583.43,421.62.517.1
19753,421.671.20.321.571.63,493.22.10.5
19763,493.274.77.421.182.13,575.32.39.0
19773,575.370.57.422.877.83,653.22.29.6
19783,653.267.616.828.884.43,737.62.319.9
19793,737.668.829.939.698.73,836.22.630.3
19803,836.268.017.522.285.53,921.72.220.4
19813,921.767.611.414.656.23,977.91.4
19823,977.968.94.816.1S85.84,063.641.8 6.6י
'19834,033.770.514.419.184.94,118.62.117.0
19844,118.670.710.421.781.34,199.72.012.7

33 אוכלוסייה



(המשך) האוכלוסייה גידול מקורות ב/2. לוח
TABLEII/2.SOURCES OF POPULATION INCREASE (cont.)

Thousandsאלפים

מאזןאוכלוסייה אחוז
גידולמזה:מאזןריבויבתחילת מתוךאחוז הגירה
בלעוליםהגירהטבעיהתקופה הגידולשנתיאוכלוסייהסך כל סך

PopulationNaturalMigrationThereof:התקופההגידול Yearly¥0ofבסוף migra
at beginningincreasebalanceimmiTotalPopulation atpercenttion balance
of peirodgrantsincreaseend of peirodof increaseout of total

increase

123452+36=1+57=5:18=3:5

Jews יהודים

1 197219842,662.0631.7201.3351.3833.23.471.112.024.2
19722,662.044.845.955.490.72,752.73.450.6
19732,752.744.248.054.292.32,845.03.452.1
19742,845.049.312.731.362.02,906.92.220.4

19752,906.951.80.619.752.52,959.41.81.2

19762,959.453.97.019.561.03,020.42.011.5

19773,020.450.07.021.356.93,077.31.912.2

19783,077.347.216.726.063.93,141.22.026.1
197941.247.729.537.277,23,218.42.538.2
19803,218.447.816.520.564.33,282.72.025.6
19813,282.747.7 10.212.737.53,320.31.1

19823,320.347.94.914.152.93,373.21.69.1

'19833,349.649.713.117.862.83,412.51.920.8
19843,412.549.69.6.2D359.23,471.71.716.2

NonJewsלאיהודים
*453.6262.26.824.2ר19721984 280.9727.9'■'3.J2.4

1972453.618.20.52.218.7472.34.12.6
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

1976533.820.80.41.621.2555.03.81.9

1977555.020.50.4.J520.9575.93.81.9
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
1981639.019.91.21.9418.7657.52.9
1982657.520.90.12.0532.9690.4A3.250.3
'1983684.120.81.21.322.0706.13.25.6
1984706.121.10.71.421.8727.93.13.3

1 As from 15 V 1948. 2 Population for 1948 wasestimated
according to data for later periods. 3 Excl. the addition of
the East Jerusalem population. 4 Exc). addition of non
Jews in Golan Subdistrict. 5 Incl. nonJews in the Golan
Subdistrict. 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
לאיהודיס תוספת כולל 5 בגולן. לאיהודים הוספת
ב1967. ירושלים מזרח הוספת כולל 6 בגולן.

מבוא. ראה 7
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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 Year1בעולם
In world (millions)1אחוזים3אלפים

ThousandsPercentages3

18828240.31882
190011500.51900
191414850.61914

'1916191956'19161919
'23 X 192284'23 X 1922

19251513611925
'18 XI 1931175'18 XI 1931

1939. 16449i1939
15 V 194811650615 V 1948

1955121,590131955
1970132,582201970
1975132,959231975
1980133,283251980
1984133,472271984

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.

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 כירושלים.

מפקד. 4 בעולם.

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

TABLE I1/4.POPULATION, BY DISTRICT,SUBDISTRICT1 AND POPULATION
GROUP

8 X\22 V20 V31 XII4 VI8 XI22V20 V31 XII4 VI

ונפה 1948196119721981198319481961197219811983Districtמחוז and subdistirct
PercentagesאחוזיםThousandsיםאלכ

האוכלוס Totalייהכל population
כולל 3,977.9'2872.72,179.5סך '3,147.74,037.6100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
ירושלים 87.1191.9457.1מחוז 347.4472.910.211.0!1.511.7Jerusalem District
הצפון 144.0337.1626.6מחוז 473.3656.016.815.515.015.816.2Northern District
צפת 10.845.666.1נפת 56.764.81.22.11.81.71.6Zefat SubDistrict
כנרת 19.543.362.2נפת 49.662.62.32.01.61.61.5KinneretSubDistrict

יזרעאל 59.0120.1229.7נפת 173.7232.56.95.55.55.85.8Yizreel SubDistrict
עכו 54.7128.1268.5נפת 193.4276.36.45.96.16.76.8Akko SubDistrict
גולן 19.70.5Golanנפת SubDistrict
חיפה 175.1370.3569.9מחוז 483.8575.320.517.015.414.314.2Haifa District
חיפה 125.5276.2406.4נפת 356.7409.614.712.711.310.210.1Haifa SubDistrict
חדרה 49.694.1163.6נפת 127.1165.75.84.34.04.14.1HaderaSubDistrict
המרכז 122.3407.0807.4מחוז 579.7830.714.318.718.420.320.6Central District
השרון 36.9102.5187.7נפת 143.5190.44.34.74.64.74.7SharonSub District

תקוה פתח 48.9136.5287.2נפת 202.8297.55.76.36.47.27.4Petah Tiqwa SubDistirct
רמלה 4.468.3110.1נפת 89.2109.70.5'3.12.82.82.7RamlaSubDistirct

רחובות 32.199.7222.4נפת 144.2233.13.84.64.65.65.8Rehovot SubDistrict
אביב תל 305.7699.31.004.0מחוז 907.21.000.235.732.028.825.224.8Tel Aviv District
הדרוס 21.4173.9485.7מחוז 354.2478.82.58.011.312.211.8Southern District

אשקלון 7.276.7203.4נפת 153.0203.70.83.54.95.15.0Ashqelon SubDistirct
שבע באר 14.297.2282.2נפת 201.2275.01.74.56.47.16.8Beer Sheva SubDistirct
שומרון 21.5יהודה, 1.523.80.10.50.6Judea. Samaria and
עזה4 Gazaוחבל Area*

ושומרון 16.2יהודה 0.80.00.4Judea and Samaria
עזה חבל

5.3 0.7


0.00.1Gaza Area
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(המשך) אוכלוסייה וקבוצת נטה1 מחוז, לפי אוכלוסייה, ב/4. לוח
TABLE I1/4.POPULATION, BY DISTRICT,SUBDISTRICT1 AND POPULATION

GROUP (cont.)

Distirct and subdistirct
4 VI
1983

31 XII
1981

20 V
1972

22V
1961

8 XI
1948

Percentages אחוזים

4 VI
1983

31 ^1
1981

20V
1972

22 V
1961

8 XI
1948

Thousands אלפים
Jews

כולל 3,320.33350.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND[2,686.7נ716.71,932.3סך TOTAL
ירושלים 84.2187.7261.1336.0346.712.09.79.710.110.4Jerusalemמחוז District
הצפון 53.4194.3255.7322.0327.07.610.09.59.79.8Northernמחוז District
צפת 8.942.652.561.059.51.32.22.01.81.8Zefatנפת SubDistrict
כנרת 14.435.438.447.346.92.11.81.41.41.4Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 24.166.692.3115.0115.03.43.43.43.53.4Yizreelנפת SubDistrict
עכו 6.049.772.598.698.70.82.62.73.02.9Akkoנפת SubDistirct
גולן 6.80.2Golanנפת SubDistrict
חיפה .147.7322.3408.8464.8465.121.1/15מחוז 715.214.013.9Haifa District
חיפה 116.4257.6330.8372.3373.016.613.312.311.211.1Haifaנפת SubDistrict
חדרה 31.364.778.092.492.14.53.42.92.82.7Haderaנפת SubDistrict
המרכז 106.2380.1535.3743.5764.815.219.719.922.422.8Centralמחוז District
השרון 26.585.1115.9149.6151.33.84.44.34.54.5Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 45.9131.8194.6275.0284.96.66.87.28.38.5Petahנפת Tiqwa SubDistirct
רמלה 1.863.981.497.396.30.23.33.02.92.9Ramlaנפת SubDistirct

רחובות 32.099.3143.4221.5232.24.65.25.36.76.9Rehovotנפת SubDistirct
אביב תל 302.1692.6899.9993.5988.943.235.933.529.929.5TelAvivמחוז District
הדרום 6.0155.3323.8433.4433.70.98.012.113.112.9Southernמחוז District

אשקלון 4.876.4152.4202.8202.40.73.95.76.16.0Ashqelonנפת SubDistirct
שבע באר 1.278.9171.4230.6231.30.24.16.46.96.9Beerנפת Sheva SubDistrict
שומרון ,0.10.70.7Judea_1.521.523.7יהודה, Samaria and
עזה4 Gazaוחבל Area'
ושומרון 0.816.20.00.5Judeaיהודה and Samaria

עזה 0.00.2Gaza_0.75.3חבל Area

JewsNonיהודיםלא
הכל 156.0247.2461.0657.5687.6100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ירושלים 1.718.718.418.3Jerusalem*./2.94.286.3121.1126.1מחוז District
הצפון 90.6142.8217.6304.5329.058.157.747.246.347.8Northernמחוז District
צפת 1.93.04.15.15.31.21.20.90.80.8Zefatנפת SubDistrict
כנרת 5.17.911.214.915.73.33.22.42.32.3Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 34.953.581.4114.7117.422.421.617.717.417.1Yizreelנפת SubDistrict
עכו 48.778.4120.8169.8177.631.231.726.225.825.8Akkoנפת SubDistrict
גולן נפת

12.9


1.9Golan SubDistrict
חיפה 27.448.075.0105.2110.217.619.416.316.016.0Haifaמחוז Distirct
חיפה 9.118.625.934.1.36.55.97.55.65.25.3Haifaנפת SubDistrict
חדרה 18.329.449.071.173.611.711.910.610.810.7Haderaנפת SubDistrict
המרכז 16.126.944.464.065.910.310.99.69.79.6CentralDistrictמחוז
השרון 10.417.427.538.139.16.67.06.05.85.7Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 3.04.78.212.212.51.91.91.81.91.8Petahנפת Tiqwa SubDistirct
רמלה 2.64.47.812.813.31.71.81.71.91.9Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 0.10.40.80.80.90.10.20.20.10.1Rehovotנפת SubDistrict
אביב תל S1.61.61.6TelAviv.3.66.77.310.511.32.32מחוז District
הדרוס 15.418.630.452.345.09.97.56.67.96.5Southernמחוז District

אשקלון 2.40.30.60.61.31.60.10.10.10.2Ashqelonנפת SubDistrict
שבע באר 13.018.329.851.643.78.37.46.57.86.3Beerנפת ShevaSub District

1 According to the present boundaries of the Subdistricts.
2 Incl. not known. 3. Incl. Israelis in the Golan Sub
district who are not included in the subdistricts; in 1983 incl. the
whole population of the Golan Subdistirct. 4 Israelis; in
1972 and 1981 incl. also Sinai.

ידוע. לא כולל 2 הנפות. של הנוכחיים הגבולות לפי 1

ב1983 בנפות; נכללו שלא הגולן בנפת ישראלים כולל 3

ב1972 ישראלים; 4 גולן. נפת אוכלוסיית כל כולל
סיני. גם כולל וב1981
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ונפה1 מחוז לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות ב/5. לוח
TABLEII/5.POPULATION DENSITY PER LAND SQ. KM.,

BY DISTRICT AND SUBDISTRICT1

ונפה nriD
8 XI
1948

22 .V

1961

20V
1972

31 XII
1975

31 XII
1979

31 XII
1980

31 XII
1981

4 VI

1983
District and subdistirct

כולל 107.6סך 43.12154.82I71. 62187.82191.82194.4'186.7GRAND TOTAL

ירושלים 344.5מחוז 159.5554.0625.4698.8714.8729.0754.2Jerusalem Distirct

הצפון 101.4מחוז 44.2142.3160.0178.9184.4188.4145.7Northern District

צפת נפת
כנות נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת
גולן נפת

67.9 16.4

83.1 38.2
100.4 50.3
136.8 59.6

84.4
95.2
145.1

206.6

88.7
103.3

165.1

236.1

94.4

114.4

183.1

269.2

97.1

116.9
188.4

279.3

98.6
1195
191.9

286.8

96.6
120.2

194.2

295.2

16.8

Zefat SubDistirct
Kinneret SubDistrict
YizreelSubDistrict
Akko SubDistrict
Golan SubDistirct

חיפה 433.6מחוז 209.2566.5613.9652.7663.2667.4673.7Haifa District

חיפה נפת

חדרה נפת

976.0 452.4

164.8 88.6

1,260.5

222.6
1,352.2

247.9

1,415.0

274.9
1,433.1

281.6

1 ,436.0

286.4
1,447.2

290.3

Haifa SubDistrict

Hadera SubDistirct

המרכז 327.8מחוז 100.4466.7535.9617.1636.2650.1668.8Central District

השרון נפת
תקוה פתח נפת

רמלה נפת
רחובות נפת

294.7 108.2

480.6 175.6

218.9 14.4
334.6 109.8

412.3

714.0

286.0

484.0

462.6

824.0

313.7

579.6

518.5

948.6

342.6

703.6

531.7

981.4

350.0

728.9

539.5

1,011.4

352.8

746.2

547.1

1,047.5

351.5
782.3

Sharon SubDistirct
Petah Tiqwa SubDistirct
Ramla SubDistirct
Rehovot SubDistrict

אביב תל 5,336.7מחוז 4.113.5 1.834.05,646.25,858.25,911.95.905.75,883.8TelAviv District

הדרום 12.3מחוז 1.525.129.332.933.734.433.9Southern District

אשקלון נפת
שבע באר נפת

60.3 5.8

7.6 1.1

120.3

15.7

138.5

18.5

154.3

20.9

157.4

21.5

159.9

22.0
160.2

21.4

1

AshqelonSubDistirct
Beer Sheva SubDistrict

1 According to the present boundaires of the subdistricts. הגולן. ללא 2 הנפות. של הנוכחיים הגבולות לפי 1

2 Excl. the Golan, Judea, Samaria and Gaza Area, 3 Incl. כולל לא הגולן, כולל 3 עזה. ןךןבל שומתץ יהןדה
the Golan; excl. Israelis in Judea, Samaira and Gaza Area. עזה. וחבל שומרון ביהודה, ישראלים.
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אוכלוסייה, קבוצת לטי ויישובים/ (אלפים) אוכלוסייה ב/6. לוח
טבעי ואזור נטה

TABLEII/6.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES', BY POPULATION GROUP,
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION

196122 V197220 V19834 VI

Subdistrictהודיםמזה;אוכלויישוביםאוכלויישוביםאוכלויישוביםנפה
טבעי andאוכלויישוביםסייהLocaliסייהLocaliסייהLocaliואזור natural region

tiesPoputiesPoputiesPopuLocaliסייה
lationlationlationtiesPopu

lation

כולל 8732,179.59053,147.71,0914,037.69693350.0GRANDסך TOTAL
ירושלים Jerusalem/.63191.963347.469472.964346נפת SubDistrict
יהודה Judean.31177.831327.836449.732323הרי Mountains

יהודה CJudean.3214.13219.63323.23223שפלת Foothills
צפת 5845.65856.76164.85859.5Zefatנפת SubDistrict

חולה 2420.12324.02325.92325.7Hulaעמק Basin
מזרחי עליון CEastern.2518.02623.32926.92724גליל Upper Galilee

חצור 97.599.4912.189.8Hazorאזור Region
כנרת .4243.34449.64962.64546נפת iKinneret SubDistrict
CKinerot.1929.92434.52741.12640כנרות

מורחי תחתון CEastern.2313.42015.12221.5197גליל Lower Galilee
יזרעאל 111120.1113173.7123232.593115.1Yizreelנפת SubDistrict

שאן בית CBet.1915.52018.02121.12121עמק She'an Basin
חרוד CHarod.125.8106.2106.996עמק Valley
כוכב 93.294.496.142.1Kokhav.רמת Plateau

יזרעאל eYizreel.4433.24540.14448.74145עמק Basin
מנשה CMenashe.73.173.574.074רמת Plateau

נצרתתירען 2059.322101.532145.71136.3NazarethTir'anהרי Mts.
עכו '82128.185193.4118276.3נפת 8098.'/Akko SubDistrict

מערבי תחתון Western.1946.92177.839129.32117גליל Lower Galilee
1 יחיעם ר ולאז. C'Yehiam.1926.13238.2218ר Region
\ אילק jj167.81710.1144.;Elonאזור Region
1 נהריה 3057אזור >

1839.92049.61636.CNahariyya Region
Akko Region ( עכו !.1141.91049.2832אזור

גולן2 90.63419.7iנפת 2961Golan SubDistrict2
החרמון 1514.3101אזור >Hermon Region
צפוני Northernגולן Golan
תיכון 152.552.5Middleגולן Golan
דרומי 4142.8142.8Southernגולן Golan

חיפה .25276.224356.725409.620373נפת iHaifa SubDistrict
חיפה CHaifa.25276.224356.725409.620373אזור Region

חדרה 7294.172127.173165.75492.1Haderaנפת SubDistrict
הכרמל 7.61510.01412.6137.2Karmel'15חוף Coast

יעקב זכרון 106.9106.697.997.1Zikhronאזור Yaakov Region
אלכסנדר 1618.71831.61946.95l.CAlexanderהר Mountain
חדרה 3160.92978.93098.32776.2Haderaאזור Region
השרון 85102.686143.586190.479151.3Sharonנפת SubDistrict

Sharon:.85102.686143.586190.479151שרון
תקוה פתח (53136.551202.853297.5נפת 502851Petah Tiawa SubDistirct
השרון Southern.2547.32564.627113.426109דרום Sharon

תקוה פתח 2889.226138.126184.124175.3Petahאזור Tiqwa Region
רמלה Ramla..4868.34689.247109.74796נפת SubDistrict

לוד 4868.34689.247109.74796.3Lodאזור Region
רחובות 4599.747144.246233.145232.1Rehovotנפת SubDistrict

רחובות Rehovot.3455.83674.534110.834110אזור Region
לציון ראשון 1144.01169.711122.211122.0Rishonאויר LeZiyyon Region

אבינ תל >20699.318907.2181.000.2נפת 18988STel A viv SubDistrict
אביב תל STel.20699.318907.2181,000.218988אזור Aviv Region
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אוכלוסייה, קבוצת לטי ויישובים1, (אלפים) אוכלוסייה  ב/6. לוח
(המשך) טבעי ואזור נטה

TABLEII/6.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES1, BY POPULATION GROUP,
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION (com.)

196122 V197220 V19834 VI

Subdistrictיהודיםמזה:אוכלויישוביםאוכלויישוביםאוכלויישוביםנפה
טבעי andאוכלויישוביםסייהLocaliסייהLocaliסייהLocaliואזור natural region

tiesPoputiesPoputiesPopuLocaliסייה
lationlationlationtiesPopu

lation

אשקלון 91576.794153.099203.799202.4Ashqelonנפת SubDistrict
מלאכי 4420.24124.64430.24429.9Mal'akhiאזור Region לכיש 2216.02227.12333.72333.6Lakhishאזור Region

( אשדוד אזור
ן אשקלון 3040.4140.4165.7165.6Ashdodאזור Region

3060.93174.03173.3Ashqelon Region
שנע פאר 7397.280201.2111275.0107231.3Beerנפת Sheva SubDistrict
גרר 3111.43014.93018.23017.9Gerarאזור Region

בשור 2410.72716.93826.23824.3Besorאזור Region
שבע באר 662.27122.712167.08129.3Be'erאזור Sheva Region

( צפונית 30.8102.3102.3Northernערבה Arava
1 דרומית 1213.0313.51020.61019.8Southernערכה Arava

הנגב 1032.31140.81137.8Negevהר Mountains
שומרון 'S.23/*151.5יהודה, 8123./Judea, Samaria and

עזה3 Gazaוחבל Area'
i Excl. 36 bedouim tribes. 2 In 1972 includes the כולל ב1972 2
population of the Jewish localities; in 1983 includes the total כל בולל ב1983
population. 3 Israelis.

בדוים. שבטי 36 כולל אינו 1

היהודיים. ביישובים האוכלוסייה
ישראלים. 3 האוכלוסייה.

היישוב גודל לפי ויישובימ1, (אלפים) אוכלוסייה ב/7. לוח
TABLE n/7._poPULATION (thousands) AND LOCALITIES', BY SIZE OF LOCALITY

אוכלוסייה
ביישוב

PopulationאוכלוסLocalitiesםיישובי יישוביםיה
Localities

אוכלוסייה
Population

Population31 \1122 V20 V4 VI31 ^122V20 V4 VI31 XII4 VI31 XII4 VI
in locality195319611972198319531961197219831953198319531983

מוחלטינ DPercentagesאחוזיnumbersAbsoluteמספרים
הכל סך
TOTAL

8488739051,0911,669.43,147.7 2,179.54,037.6100.0100.0100.0 100.0

0999477641055.03.2 3.96.411.19.60.2 0.3
10019914810910610323.017.0 17.114.817.49.40.4 1.4
200499362411415484116.5136.7 138.2164.542.744.44.1 7.0
5009999912115820365.1102.0 75.9131.611.718.63.3 3.9

1,0001,9994651374665.252.4 76.064.25.44.21.6 3.9
2,0004,99957505151178.0174.5 164.8165.46.74.74.1 10.7
5,0009,99920202437139.9170.6 145.0254.32.33.46.3 8.3
10,00019,9999142425135.7350.6 175.3350.91.12.38.7 8.1
20,00049,99910151522269.5501.3 471.0699.51.22.017.3 16.1
50,00099,999265476.8 144.8345.90.58.6 

100,000+33510651.51,115.3 736.51,800.10.30.944.6 39.0
בדוים ,20.1שבטי 27.0, 1.2

Bedouin tribes47.3 /
' 3.g

40.210I _ ליישובים מחוץ

Outside localities

36 כולל אינו הבדוים.1 שבטי
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וגיל נפה מחוז, אוכלוסייה, קבוצת לטי אוכלוסייה,  ב/8. לוח
4 vi 1983 והדיור האוכלוסין מפקד

אלפינו

ונפה הכלמחוז Ageגילסך

Total045141519 |2024| 252930445564 | 4554 |
1 657475+

האוכלוסי ionpopulatTotaיהכל

כולל 4,037.6450.4864.3355.3325.3312.7726.4337.2304.8233.4127.9סך

ירושלים 472.960.3106.046.544.137.079.437.128.520.713.3מחוז

הצפון 656.090.8168.467.758.452.2105.543.433.423.812.3מחוו

צפת 64.88.314.66.16.35.611.14.94.02.71.1נפת

כנרת נפת .62.68.615.15.95.45.210.54.53.52.71.3

יזרעאל 232.530.959.424.520.518.237.515.812.09.04.7נפת

עכו 276.339.573:529.524.421.443.017.613.49.15.0נפת

גולן 19.73.55.81.61.81.83.30.70.50.30.2נפת

חיפה 575.357.1116.049.844.541.599.751.352.440.922.1מחוו

חיפה 409.536.174.231.430.829.573.839.742.533.617.9נפת

חדרה 165.721.041.918.413.712.025.911.49.97.24.3נפת

המר5ז J23.8.830.792.0182.870.660.365.2167.366.058.244מחוז

השרון 190.421.041.917.914.814.434.014.914.211.55.8נפת

תקוה פתח 297.532.265.324.120.122.763.824.120.515.79.0נפת

רמלה 109.712.524.811.29.99.218.38.97.74.92.2נפת

רחובות 233.126.250.917.415.318.951.118.215.912.46.7נפת

אכיכ תל 5.0174.374.172.472.9183.9100.7103.885.347.5*1.000.3מחוו

הדרוס 478.859.4110.745.843.940.685.338.128.318.2מחוז

אשקלון 203.723.044.319.818.216.736.217.714.19.54.3נפת

שבע באר 275.036.566.526.025.723.949.120.414.28.74.1נפת

שומרון 23.85.75.90.91.93.15.40.60.10.10יהודה,

עזה1 וחבל
NonJews■זודיםלאיו

כולל 687.6107.8202.181.466.2S0.095.738.722.223.5סך

ירושלים 126.120.234.713.812.59.217.77.55.15.5מחוז

הצפון 329.051.098.440.131.223.844.818.39.911.5מחוז

חיפה 16.432.213.610.88.115.76.43.53.4■110.2מחוז

מרכז 65.99.819.38.26.64.89.53.92.01.8מחוז

אביב תל 11.31.42.31.21.31.02.00.90.60.5מחוז

הדרום 45.09.114.94.43.83.06.01.91.10.8מחוז

ישראלים. 1
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TABLEII/8.POPULATION, BY POPULATION GROUP, DISTRICT, SUBDISTRICT
AND AGE

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 4 VI 1983

Thousands

Ageגילסךהכל

Total045141519202425294554| 30^*455M75+|6574subdistirct

GRAND TOTAL

Jerusalem District

Northern District

Zefat Sub District

Kinneret Sub District

Yizreel Sub District

Akko Sub District

Golan Sub District

Haifa District

Haifa Sub District

Hadera Sub district

Central District

Sharon Sub District

Petah Tiqwa Sub District

Ramla Sub Distirct

Rehovot Sub District

Tel Aviv District

Southern District

Ashqelon Sub District.

Beer Sheva Sub District

Judea, Samaria

and Gaza Area

Jews

118.7 219.2

11.2 17.3

16.97.7

1.0

1.0

3.2

2.5

20.9

17.3

3.6

23.1

5.4

8.9

2.1

6.7

47.6

.S2

4.3

3.8

0

2.6

2.3

6.6

5.3

38.8

32.6

6.1

43.4

10.8

15.5

4.7

12.4

85.0

17.6

9.4

8.2

0.1

282.6

23.4

23.6

3.8

3.0

8.6

8.1

48.8

41.0

7.9

56.3

12.9

20.1

7.3

15.8

103.2

27.2

14.0

13.1

0.1

298.4

29.7

25.2

4.5

3.6

9.1

7.9

0.1

44.7

37.1

7.7

62.1

12.4

23.5

8.1

18.1

99.8

36.3

17.6

18.7

0.6

630.7

61.7

60.6

10.4

8.4

20.9

19.3

1.7

84.0

67.8

16.3

157.7

28.3

62.1

16.4

50.9

181.9

79.4

35.7

43.5

5.4

262.7

27.9

28.4

5.3

4.0

9.4

8.8

1.0

33.4

26.7

6.7

60.5

11.5

21.8

8.3

18.8

71.8

37.6

16,5

21.1

3.1

259.1

31.6

27.2

5.8

3.9

9.2

7.6

0.6

33.7

26.9

6.8

53.6

10.9

18.8

8.7

15.2

71.1

40.1

18.1

22.0

1.8

273.9

32.6

27.6

5.5

4.0

10.0

7.7

0.3

36.2

27.0

9.2

62.4

12.9

22.4

9.7

17.3

72.9

41.3

19.7

21.6

0.9

62.1£

71.3

69.9

13.1

10.7

25.1

19.8

1.6

83.8

69.7

18.6

163.4

30.6

61.3

20.7

50.7

172.0

95.8

44.1

51.7

5.9

יהודים

342.5 3,350.0

40.1 346.7

327.0

59.5

46.9

115.0

39.8

7.5

5.9

13.3

11.6 ■ 98.7

1.5 6.8

40.6 465.1

31.5 373.0

9.1 92.1

82.2 764.8

15.4

30.4

10.3

26.1

83.7

50.4

22.9

27.5

5.7

151.3

285.0

96.3

232.2

988.9

433.7

202.4

231.3

23.7

:MoslemsThereofיסמוסלממזה:

526.686.9161.864.350.837.569.126.514.315.3GRAND TOTAL

112.119.132.212.711.28.214.95.94.04.0Jerusalem Distirct

219.735.469.027.920.915.628.210.65.26.7Northern District

83.513.225.810.78.15.911.14.42.22.1Haifa Distirct

62.29.418.77.96.24.48.73.61.71.6Central Distirct
6.30.91.50.80.80.60.90.30.20.2Tel Aviv District

42.78.814.64.33.52.75.31.70.90.7Southern Distirct

Israelis.
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יישוב וצורת דת גיל, לפי אוכלוסייה,  ב/9. לוח
4 vi 1983 והדיור האוכלוסין מפקד

"שוב הכלצורת סך
Total

Ageגיל

045141519202425293044||45545564I6574I75 +

כולל totalGrandסך

כולל 4,037.6450.4864.3355.3325.3312.7726.4337.2304.8233.4127.9סך

 עירוניים 3,617.9397.0764.2310.0289.8280.3651.7308.8282.0215.3118.8יישוכים

הכל סך

יישוב גודל
200,000+981.793.1177.079.881.972.8163.791.393.881.147.2

428.754.595.941.739ירושלים 533:071.734.026.319.412.7

327.321.744.821.625.224.653.233.540.639.522.6תלאביביפו

225.816.936.316.417.215.238.823.826.922.312.0חיפה

100,000199,999818.480.3162.061.359.064.4165.276.170.752.027.3

50,00099,999345.940.173.728.225.225.766.329.226.719.710.9

20,00049,999699.575.7152.260.152.853.9133.261.453.537.119.5

10,00019,999350.845.983.433.932.230.860.325.019.513.26.6

2,0009,999421.561.8115.846.638.632.763.125.817.812.27.1

 כפריים 419.753.4100.045.335.532.374.728.522.718.19.1יישובים

הכל סך

140.815.031.915.411.910.424.912.09.96.23.2מושבים

שיתופיים 9.11.52.00.80.50.81.80.60.70.20.1מושבים

115.512.723.510.210.09.323.97.97.27.92.8קיבוצים

מוסדיים 13.30.52.34.31.20.81.30.40.40.61.3יישובים

אחרים 100.916.228.010.38.27.917.05.83.52.61.4יישובים

קהילתיים 7.82.02.00.20.30.92.00.30.00.00.0מזה:

7.51.22.61.30.50.61.40.90.10.00.0לרכזים

כפריים

ליישובים■ מחוץ 40.27.512.44.33.63.15.71.71.00.60.3גרים

בדוים) שבטי (כולל
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TABLEII/9.POPULATION, BY AGE, RELIGION AND TYPE OF LOCALITY
CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 4 VI 1983

הכל סן
Total

AgTypeגיל of locality
0415192024252930446574|5564(45 5475'+

:Thereofהודיםמזה: Jews

3,350.0342.5662.1273.9259.1262.7630.7219.1 282.6 298.4118.7GRAND TOTAL

3.020.9.?05.2590.15239.0231.7236.6.56S0202.7 262.2 274.4110.5Urban localities 

total

Size of locality

832.570.2137.163.466.861.8141.977.1 87.6 81.944.8200.000+

306.334.862.128.327.524.254.616.1 21.4 26.810.6Jerusalem

317.820.442.720.624.123.751.639.3 40.1 32.822.4Tel AvivYafo

208.415.032.414.415.213.935.721.7 26.0 22.311.7Haifa

815.280.0161.761.158.464.0164551.9 70.4 75.827.3100,000199,999

344.440.073.528.125.125.565.819.7 26.6 29.110.850,00099,999

608.962.6126.549.044.147.1119.835.3 50.5 55.518.420,00049,999

255.131.655.121.822.623.847.011.4 16.7 19.65.510,00019,999

164.820.636.615.514.714.529.07.3 10.5 12.53.72,0009,999

329.137.471J34.927.426.162.816.4 20.3 24.08.2Rural localities 

total

140.514.931.815.411.910.424.96.2 9.8 12.03.2Moshavim

9.01.51.90.80.50.81.80.2 0.7 0.60.1Collective Moshavim

114.812.623.410.29.99.223.77.9 7.2 7.92.8Qibbuzim

13.00.52.34.31.10.71.30.6 0.4 0.41.3Institutional localities

46.07.011.13.83.04.19.81.5 2.0 2.90.8Other localities

7.82.02.00.20.30.92.00.0 0.0 0.2O.CThereof: Communal

7.51.22.11.30.50.61.40.0 0.1 0.3O.ORural centers

5.80.80.90.50.80.91.40.1 0.2 0.20.Living outside localities

)including Bedouin tribes(
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וקבוצת יישוב2 צורת לפי ויישובים/ (אלפים) אוכלוסיה ב/0ו. לוח
אוכלוסייה

22 V 1961197220 *
אוכלוסייה וקבוצת יישוב אוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםצורת

LocalitiesPopulationLocalitiesPopulation
מוחלטים מספרים

כולל 2,179.5סך 87390S3,147.7

הכל סך  עירוניים 1.837.6יישיכים 1041252.789.1
200,000+386.1 13897.2
1313.9ירושלים

אביביפו 386.1תל 11363.8
חיפה 1219.6

100,000199,999350.5 22218.1
50,00099,999144.8 26476.8
20,00049,999471.0 1515501.3
10,00019,999175.3 1424350.6
2,0009,999309.8 7075345.1

הכל סך  כפריים 341.9יישובים 769780358.5
120.6מושבים 346353125.1

שיתופיים 4.0מושבים 20335.5
77.1קיבוצים 22823389.7

מוסדיים 6.0יישובים 31329.4
אחרים כפריים 101.0יישובים 14012981.7

קהילתיים מזה. 


כפריים 0.7מרכזים 11192.8
בדוים) שבטי (כולל ליישובים מחוץ 33.2נגרים !4

47.2

הכל סך  1,932.4יהודים 7718022,686.7

הכל סך  עירוניים 1.680.6יישובים 76802,422.9
200,000+380.3 13794.9
I230.3ירושלים

אביביפו 380.3תל 11357.4
חיפה 1207.2

100,000199,999338.6 22217.9
50,00099,999144.6 26475.9
20,00049,999435.8 1414451.8
10,00019,999173.1 1421312.3
2,0009,999208.3 4334170.0

הכל סך  כפריים 251.8יישובים 695722263.8
120.2מושבים 346353124.9

שיתופיים 4.0מושבים 20335.5
77.0קלבוצים 22823389.5

מוסדיים 5.8יישובים 29319.2
אחרים כפריים 40.6יישובים 687233.3

קהילתיים מזה: 

כפריים מרכזים ;0.7 11192.8
ליישוביק מחוץ 4.2נגרים '41.3

הכל סך  247,1לאיהודים 109110461.0

הכל סך  עירוניים 157.0יישובים 3452366.2
200,000 +5.8 13J02.3
ירושלים 183.5

אביביפו 5.8תל 116.4
חיפה 112.4

100,000199,99911.9 2
0.2

50,00099,9990.3 
0.9

20,00049,99935.3 3449.5
10,00019,9992.3 1338.3
2,0009,999101.5 2742175.1

הכל סך  כפרייס 90.2יישובים 755894.7
וקיבוצים 0.6מושכים 0.4
מוסדיים 0.2יישובים 210.1

אחרים כפריים 60.4יישובים 735748.4
בדוים) שבטי (כולל ליישובים מחוץ 28.9גרים 45.8

ושומרוז כיהודה ישראלים על ■ ללרדריק לזזייזי *ך י^ל אייר 1 עזה 2ובחבל מבוא. יישובר' צורת בהגדרת השינויים על
ואוכלוסייתם. ארעיים יישובים 4 כולל ב1961 3 מבוא. ראה 
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TABLE11/10.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES', BY TYPE OF LOCALITY2
AND POPULATION GROUP

19834 VIאוכלוסייהPopulation
יישובים
Localities

אוכלוסייה
Population22 V 196120 V 19724 VI 1983

Type of locality and population group

Absolute numbersאחוזיםPercentages
1,0914,037.6100.0100.0 100.0GRAND TOTAL
/503,616.084.3.89.6 8S6Urban localities  total

3981.717.724.3 28.5200,000+
1428.710.6 10.0Jerusalem
1327.317.78.1 11.6Tel AvivYafo
1225.85.6 7.0Haifa
7818.416.120.3 6.9100,000199,999
5345.96.68.6 15.150,00099,999

22699.521.617.3 15.920,00049,999
25350.98.08.7 11.110,00019,999
88419.714.210.4 11.02,0009,999
941421.615.710.4 11.4Rural localities  total
405140.85.53.5 4.0Moshavim
439.10.20.2 0.2Collective Moshavim
267115.53.52.9 2.8Qibbuzim
3313.30.30.3 0.3Institutional localities
193102.74.62.5 2.6Otherrural. localities
517.80.2 Thereof: Communal
247.50.00.2 0.1Rural centers
40.21.51.0 1.5Living outside localities (including Bedouin tribes(

9693350.0100.0100.0 100.0JEWS  TOTAL
893,020.987.090.2 90.2Urban localities  total
3832.519.724.8 29.6200,000+
1306.39.1 8.6Jerusalem
1317.819.79.5 13.3Tel AvivYafo
1208.46.2 7.7Haifa
7815.217.524.3 8.1100,000199,999
5344.47.510.3 17.750,00099,999

20608.922.518.2 16.820,00049,999
18255.19.07.6 11.610,00019,999
36164.810.84.9 6.32,0009,999
880329.113.09.8 9.8Rural localities  total
405140.56.24.2 4.6Moshavim
439.00.20.3 0.2Collective moshavim
267114.84.03.4 3.3Qibbuzim
3213.00.30.4 0.3Institutional localities
13346.02.11.4 1.2Other rural localities
517.80.2 Thereof: Communal
247.50.00.2 0.1Rural centers
5.80.20.2 0.1Living outside localities (including Bedouin tribes(

130687.6100.0100.0 100.0NONJEWS  TOTAL
69595.163.586.5 79.4Urban localities  total
3149.22.321.7 22.2200,000+
1122.417.8 18.1Jerusalem
19.52.31.4 1.4Tel AvivYafo
117.42.5 2.7Haifa

3.24.80.5 0.0100,000199,999
1.50.10.2 0.250,00099,999
690.714.313.2 10.720,00049,999
795.70.913.9 8.310,00019,999

53254.841.137.1 38.02,0009,999
6192.536.513.5 20.6Rural localities  total
1.10.30.2 0.1Moshavim and qibbuzim

10.30.10.0 0.0Institutional localities
6056.824.48.3 10.5Other rural localities
34.4.11.75.0 9.9Living outside localities (including Bedouin tribes(

1 Excl. 36 Bedouin tribes; as for Israelis in Judea, Samaria and Gaza Area  see introduction. 2 For the change in the
definition of type of locality  see introduction. 3 In 1961, incl. 4 temporary localities and their population.
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ארגונית והשתייכות יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים1 ב/וו. לוח
TABLE11/11.LOCALITIES' AND POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY AND

ORGANIZATIONAL AFFILIATION
census of population and housing 4 vi 1983 והדיור האוכלוסין מפקד

יישוב צורת
ארגונית והשתייכות

(אלפים)Localitiesיישובים אוכלוסייה
Population (thousands)

Type of locality and
organizational affiliation

הכל סך
Total

מזה.
יהודיים
Thereof:
Jewish

הכל סך
Total

מזה:
יהודים
Thereof:
Jews

כולל 1,0919694,037.63350.0GRANDסך TOTAL

עירוניים יישובים
הכל סך 

150893,616.03,020.9URBAN LOCALITIES
 TOTAL

ישוב Sizeגודל of locality
200.000+
ירושלים

אביביפו תל
חיפה

100,000 199.999
50.000  99.999
20,000  49.999
10,000 19.999
2,000  9,999

3

I

1

1

7

5

22
25

88

3

1

1

1

7

5

20
18

36

981.7
428.7

327.3
225.8
818.4
345.9

699.5
350.9
419.7

832.5
306.3
317.8
208.4
815.2
344.4
608.9
255.1
164.8

2000,000 +
Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa

100,000199,999
50,00099,999
20,00049,999
10,00019,999
2,0009,999

כפריים יישובים
הכל סך 

941880421.6329.1RURAL LOCALITIES
 TOTAL

ומושבים מושבים
הכל סך  שיתופיים

448448149.9149.5Moshavim and collective
moshavim  total

הכל סך  405405140.8140.5Moshavimמושכים  total

המושבים 24424486.486.2Moshavimתנועת Movement

המזרחי 676727.026.9HaPoelהפועל HaMizrahi

החקלאי 464613.413.4Halhudהאיחוד HaHaqlai

הציוני 17175.05.0HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 662.42.4Poaleפועלי Agudat Yisrael

13132.62.6Herutחדות

האיכרים 551.51.5Farmer'sהתאחדות federation

ארגונית השתייכות 772.52.5Noללא affiliation
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והשתייכות יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים1 וו. בו לוח
(המשך) ארגונית

TABLE11/11.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY AND
ORGANIZATIONAL AFFILIATION (cont.)

census of population and housing 4 vi 1983 והדיור האוכלוסין מפקד

יישוב צורת
ארגונית והשתייכות

(אלפיס)Localitiesיישובים אוכלוסייה
Population (thousands)

Type of locality and
organizational affiliation

הכל סך
Total

מזה:
יהודיים
Thereof:
Jewish

הכל סך
Total

מלה:
יהודים
Thereof:
Jews

 שיתופיים 43439.19.0Collectiveמושבים moshavim 

הכל totalסך

:Thereofמזה:

המושבים 551.31.3Moshavimתנועת Movement

המזרחי 992.72.7HaPoelהפועל HaMizrahi

הקיבוצית 661.31.3Theהתנועה United Qibbuz

Movementהמאוחדת

הציוני 881.21.2HaOvedהעובד HaZiyyoni

440.80.8Herutחרות

ישראל אגודת 440.80.8Poaleפועלי AgudatY israel

החקלאי 330.70.7Halhudהאיחוד HaHaqlai

הכל סך  267267115.5114.8Qibbuzimקיבוצים  total

:Thereofמזה:

הארצי 838338.538.2HaQibbuzהקיבוץ HaArzi

הקיבוצית 16016067.567.1Theהתנועה United Qibbuz
Movementהמאוחדת

הדתי 16166.56.5HaQibbuzהקבוץ Hadati

הציוני 551.81.8HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 221.21.2Poaleפועלי AgudatY israel

מוסדיים 333213.313.0Institutionalיישובים localities

חקלאיים ספר 12124.54.4Agriculturalבתי schools

אחרים חינוך 17165.65.5Otherמוסדות educational institutions

אחרים 443.23.1Otherמוסדות institutions

אחרים כפריים 193133102.746.0Otherיישובים rural localities

קהילתיים :51517.87.8Thereofמזה: Communal

כפריים 24247.57.5Ruralמרכזים centers

ליישובים מחוץ 40.25.8Livingגרי0 outside localities

בדוים) שבטי including)(כולל bedouin tribes)

1 Excl. 36 Bedouin Tribes.
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יישוב1 וצורת נפה מחוז, לפי אוכלוסייה, ב/2ו. לוח
4v1 1983 והדיור האוכלוסין מפקד

אלפים

עירונייישוב localitiesUrbanיםים

ונפה כוללמחוז סך
Grand

הכל יישובTotalסך Sizeגודל of locality

Total
הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודיס
NonJews

100,000+50.000
99,999

20.000
49,999

10,000
19,999

2,000
9,999

כולל 595.1345.9§3,616.03,020.9§4,037.6סך 1,800.1699.5350.9§419.7

ירושלים 472.9452.5327.3125.2מחוז 428.7


13.010.9

הצפון 283.7§501.0217.4§656.0מחוז
 

182.1126.4§192.5

צפת 64.839.536.72.8נפת
 

31.18.4

כנךת 62.640.828.012.8נפת 28.210.32.3

יזרעאל 232.5173.273.799.5נפת 
89.726.357.2

עכו 276.3236.778.9S157.8נפת 
64.258.7§113.8

גילן 19.710.8נפת
10.8 

10.?

חיפה 575.3535.0439.495.6מחוז 225.8178.754.276.3

חיפה 409.6400.5367.433.1נפת 225.8'119.926.728.2

חדרה 165.7134.572.062.5נפת 58.827.648.1

המרכז 830.7743.1681.561.667.9מחוז 328.3185.281.979.8

השרון .190.4152.6116.2נפת 36.4 102.3


28.322.0

תקוה פתח 297.5281.2269.811.4נפת 123.9102.524.530.3

רמלה 109.792.379.313.0נפת 
82.7


9.6

רחובות 233.1217.1216.30.867.9נפת 102.2


29.117.9

אביב תל 1.000.3995.4984.111.3מחוז '159.3 706.5101.019.39.3

הדרום 478.8382.7365.017.7118.6מחוז 110.852.556.244.6

אשקלון 203.7165.3164.31.0118.6נפת 25.5. 12.29.0

שבע באר 275.0217.4200.616.8נפת 110.827.044.035.6

שומרון, יהודה,
עזה2 וחבל

23.86.46.4 


6.4

מבוא. ראה  שוב הי צורת בהגדרת השינויים על ו

ישראלים. 2

POPULATION 48



TABLE11/12.POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF
LOCALITY1

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 4 V! 1983

Thousands

כפריים Ruralיישובים localities

District and subdistirct

הכל מושביםTotalסך
ומושבים
שיתופיים
Moshavim

and
collective
moshavim

קיבוצים
Qibbuzim

יישובים
מוסדיים
Institu
tional
localities

יישובים
כפריים
אחרים
Other
rural 

localities

גרים
מחוץ

ליישובים
Living
outside
localities

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

329.0 §421.6§92.5149.9115513.3§102.740.2GRAND TOTAL

19.4 20.41.013.43.00.92.90.2Jerusalem District

109.6 §154.9§45.334.059.50.3§54.46.7Northern District

22.7 25.32.66.812.9


5.40.1Zefat SubDistirct

19.0 21.82.83.710.10.37.30.4Kinneret SubDistrict

41.3 59.318.012.225.319.81.9Yizreel SubDistrict

19.8 §39.6§19.88.99.4


Si 7.04.3Akko SubDistrict

6.8 9.02.12.41.7


4.8


Golan SubDistirct

25.7 40.314.67.412.04.114.02.8Haifa District

5.6 9.13.50.93.21.11.82.1Haifa SubDistirct

20.1 31.311.26.58.73.012.30.8Hadcra SubDistrict

83.3 87.64.352.317.23.712.32.1Central District

35.1 37.92.820.67.71.27.50.8Sharon SubDistrict

15.2 16.31.110.23.00.32.60.2Petah Tiqwa SubDistrict

17.1 17.40.312.83.11.00.10.3 Ramla SubDistirct

16.0 16.00.18.63.41.12.00.8Rehovot SubDistirct

4.8 4.9


0.40.31.92.20.2TelAviv District

68.7 96.127.338.822.41.95.028.0Southern District

38.1 38.50.423.610.91.02.40.7Ashqelon SubDistrict

30.7 57.626.915.211.50.92.627.4Beer Sheva SubDistirct

17.4 17.43.71.20.411.90.2Judea. Samaria and
Gaza Area?

1 For change in the definition of type of locality  see introduction.
2 Israelis.
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מוניציפאלי מעמד ל*י (אלפים), ואוכלוסייה יישובים1 כ/3ו. לוח
TABLE11/13.LOCALITIES1 AND POPULATION (thousands), BY MUNICIPAL STATUS

22 V 1961197220V4 VI 1983

Municipal
status

מעמד
מוניציפאלי

יישובים
Loca
Iities

אוכלוסייה
Population

יישובים
Localitiesאוכלוסייה

Population

יישובים
Loca
lities

אוכלוסייה
Population

כולל 8632,179.59053,147.71,0914,037.6GRANDסך TOTAL

251,409.3312,168.1372,817.4Municipalitiesעיריות

מקומיות 104430.1115631.9131803.0Localמועצות Councils

אזוריות 649227.1697259.8881340.3Regionalמועצות Councils

מוניציפאלי מעמד 85108.96285.34336.7Noחסרי municipal status

ליישובים מחוץ 4.12.6גרים


M0.2Living outside localities

 אזוריות 649227.1597259.8881340.3Regionalמועצות councils 
הכל totalסך

30.630.630.7Allonaאלונה

(אוני) 41.442.844.6Efalאפעל (Ono)

122.5163.6277.0Eshkolאשכול

טוביה 239.3218.9239.6Beerבאר Tuvya

שמעון 112.8114.5126.6Beneבני Shimon

שאן בית 185.8196.7218.7Biqatבקעת Bet Shean

77.463.363.7Brennerבתר

71.572.072.3Gederotגדרות

גולן
285.0Golan

עציון גוש
102.6Gush Ezyon

228.3227.9228.9Gezerגזר

רוה 72.071.982.6Ganגן Rawe

השרון 279.82911.13010.2Deromדרום HaSharon

279.62912.92814.9HaGilboaהגלבוע

העליון 25M1.7HaGalil'3110.03311.9הגליל HaElyon

התחתון 122.6143.0144.2HaGalilהגליל HaTahton

התיכונה הערבה
71.5HaArava HaTikhona

חברון הר
30.2Har Hevron

115.2115.1115.8Zevulunזבולון

אילות 30.591.3Hevel■חבל Elot

יבנה 62.393.873.2Hevelחבל Yavne

אשקלון 165.0176.1187.0Hofחוף Ashqelon

הכרמל 216.8247.1228.5Hofחוף HaKarmel

השרון II4.4124.7125.5Hofחוף HaSharon

עזה חוף


50.8Hof Azza
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(המשך) מוניציפאלי מעמד לטי (אלפים), ואוכלוסייה יישובים' ב/3ו. לוח
TABLE11/13.LOCALITIES' AND POPULATION (thousands), BY MUNICIPAL STATUS

)cont.)

מעמר
מוניציפאלי

22 V 1961197220 V4 VI 1983

יישובים
Loca
lities

אוכלוס"ד,
Population

יישוביס
Localitiesאוכלוסייה

Population
יישובים
Loca
lities

אוכלוסייה
1opulation

Municipal
status

143.6113.4134.3Yoavיואב

השרון5 177.0187.3197.2Levלב HaSharon5
133.7145.1155.2Lakhishלכיש

החרמון6 82.3Mevootמבואות HaHermon6
135.4136.7137.8Megiddoמגידו

מגילות
40.4Megillot

207.0207.5229.1Modiimמודיעים
אשר7 3412.43012.73115.7Matteמטה Asher7
בנימין מטה




204.7Matte Binyamin

יהודה 5815.85916.66623.0Matteמטה Yehuda

176.6197.02310.4Menasheמנשה

יוסף 62.9143.6164.1Maaleמעלה Yosef

הגליל 154.1207.52610.1Meromמרום HaGalil

175.6175.9176.6Merhavimמרתביס

הגליל מרכז


43.846.0Merkaz HaGalil
משגב

201.9Misgav

שורק 61.561.351.8Nahalנחל Soreq

154.4165.1165.6Azzataעזחה

הירדן 188.7208.4209.5Emeqעמק HaYarden

חפר 4216.74820.44622.4Emeqעמק Hefer

יזרעאל 2711.326III3618.0Emeqעמק Yizreel

לוד 104.6106.2106.9Emeqעמק Lod

הירדן ערכות


162.1Arevot HaYarden

נגב8 51.041.372.0Ramatרמת Negev8

שומרון
173.5Shomron

הנגב 112.9114,0115.1Shaarשעו HaNegev

154.7156.1146.7Shafirשפיר

50.740.9Tamar8תמר8

1 Excl. 36 Bedouin Tribes. 2 Excluding 10 very small
localities. 3 incl. Bedouin tribes. 4 Excl. localities of
"Mevoot HaHermon" regional council. 5 Merger of 2
regional councils: Hadar Hasharon and HaSharon
HaZefoni. 6 Not an independent regional council;
connected with HaGalil HaElyon and included in its boundaries,
but coded separately. 7 Merger of 3 regional councils;
Gaaton, Sullam Zor and Naaman. 8 For 1961 data for
regional council Ramat Negev include data for ergional council
Tamar.

10 כולל לא 2 הבדוים. שבטי 36 כולל אינו 1

אוכלוסיית כולל 3 מאוד. קטנים יישובים
מבואות יישובי כולל לא 4 הבדוים. שבטי
השרון הדר אזוריות: מועצות 2 של איחוד 5 החומון.
אזורית מועצה הוורמון מבואות אין 6 הצפוני. והשרון
בתחומה. ונמצאת העליון הגליל כמ"א קשורה היא עצמאית.
המועצות 3 של איחוד 7 עצמאי. סימול לה 1יתן אך
נתוני 1961 עבור 8 ונעמן. צור סולם געחון, האזוריות:
אזורית מועצה נתוני את כוללים נגב רמת אזורית מועצה

תמו.
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תושביט מעגי{5,000 שמגז ביישובים אוכלוסייה ב/4ו. לוח
ב11984^131

TABLE.11/14.POPULATION IN LOCAMTIES5NUMBERING ABOVEfSiQOO)

INHABITANTS ON SljXIL'lSWt1
Thousands; avof

1

8 XI'!31 XII131 XII|22:V120.VV31 XII31X11;4 VI31 XII 1

1950i'1948יי'שנב 19551961!1972'1975, 1980; 198351984..
Locality/

0נ*ן J5.35.956.J~Abu.4;1.511.6.3.6אפו Sinan
יהודק Or■17.219.619.319.8י1.311.910.1143אור Yehuda
עקיב* 26.446.88.0T.I8.0:Or;1.73אור Aqiva;

416.6.461.7647Azor.jי3.13.53.74.5אזור
1S819.418191*8Elat..13:11{0.551אילת

1.72.2J.T4.45.4SS5.8'Iksalאכסאל 1

פחם אל 513:416.819.320.12X3Umm'4.46.17אם al Fa&m
1.92.45.74.45.36.06.2I'billinאעבלין
0.64.69.310.712.112.613.1Ofaqim.אפקים
4.640.352.5אשדוד ■64.465.768.9Ashdbd
5.1אשקלון .16.624.343.047.953.152.954.7Asbqelon;

גרביה אל 3.84.77.68.810.511.612.3Baqaבאקה al Gharbiyye
שבע 38.3/20.543.585.396.5109.6110.8114.3iBeerאר Sheva
גץ .בית ^2.12.63.84.35.25.65*Bjtit Jana
שאן 6.49.711.312.313.312.913:1BM*2בית Shean
שמש 3.07.010.1,11.212.313.013.6Betי02_בוזז Shemesh
ברק 91.496.1100.4Bene,.14.328.047.075.783.0בני. Beraq
U128.7V.2:35$16.031.7100.1118.1.132בת.ים 131.2<Bat Yam

019.830.948.65o.a,49.246.7'■I;612\9נבעתים 46.6Givatayim
שמואל '48.3_7*1.92.83.33.55.16.2גבעת 8.8Givat Shemuel

0.12.53.94.5SJf5*6,06.66.8Gederaגדרה
2.62.63,23.4.536.26,5Ganne__גניתקוה Tiqwa

.1.31.62.93i4,65.0ג'סר;אזרקא 5.3Jisr AzZarqa
כרמל 28.58.8Daifyat!3.34.16.17.08דאלית.אל al Kartnel

0.35.023.727.428.027.026.6Dimonaדימונה
ה.שהון 3.53.6,12.111.213.9t5.618.620.622.1Hodהוד HaSharon
21.026.941.447.858.963.266.1Herzeliyya>5.312.2הרצליה

יעקכ Q<4.04.44.34.54.85.05.2Zikhron.1.93זכרון Ya'aqov
11.815.022.525.632.235.738.738.740.0Haderaחדרה
J30.5749.098.8114.0130.9133.5137.8Holon.9.617חולון
183.0219.6227.2230.0225.8224.7Haifa?.0158&98.614חיפה

יהודים 85.6122.0150מזה: J)174.8207.2213.4214:1§208.4206.5Thereof: Jews,
הגלילית 2:04.65.35.56.3.6.26.4Hazorחצור HaGelilitt

T28.229.5Tibeiras.5.512.216.820.823.726.028טבריה
5.16.17.612.214.016.317.218.1Taiyibeטיבה
3.64.55.58.49.310.811.111.7Tiraטירה

כרמל S15.6Tirat.5.212.811.014.615.715.615טירת Karmel
313.314.0Tamra\3.24.35.38.510.212טמרה
1.92.33.94.45.45.86.0Tur'anטרעאן
1.52.35.410.110.712.3.1J917.5Yavneיבנה
0.03.16.06.99.010.112.1D.I13.6Yehudיהוד

: 2.02.54.95.77.07.78.2Yafiיפיע
עלית 3.84.25.15.05.4Yoqne'amיקנעם Illit

0.51.65.96.46.36.26.1Yeruham.■ירוחם
84.0123.0146.1167.4313.9355.5407.1428.7446.5Jerusalemירושלים

יהודים :825120.0144.0164.8230.3259.4292.3306.3320.0Thereofמזה: Jews
2.42.74.45.06.06.56.8Yirkaירכא

1.51.93.13.74.54.85.0Kabulכאכול
י^סיף 2.33.03.84.55.35.25.4Kafarכפר Yasif
כנא 3.03.45.26.27.58.38.8Kafarכפר Kanna

מנדא 1.82.33.94.76.06.67.0Kafarכפר Manda
סבא 5.512.216.017.926.731.839.543.547.5Kefarכפר Sava
קאסם 7.58.0Kafar§2.02.64.95.77.1כפר Qasem
קרע 2.32.95.05.66.97.37.6Kafarכפר Qara'
3.86.913.415.618.0Karmielכרמיאל

1.112.117.219.030.635.540.340.441.4Lodלוד
יהודים מזה:

11.016.017.627.631.534.433.834.2Thereof: Jews
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תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים אוכלוסייה ב/4ו. לוח
(המשך) '31 ב111984\

TABLEII/14.POPULATION IN LOCALITIES NUMBERING ABOVE 5,000 INHABITANTS ON
31 XII 19841 (cont.)

Thousands אל5ים

יישוב
8X131 XII31 XII22V20 V31 XII31 XII4 VI31 XII
19481950195519611972i?75198019831984♦

Locality

ציון 1.93.94.75.05.98.19.1Mevasseret_מבשרת Ziyyon
3.44.06.57.59.210.311.0Mugharמגאר

אלכרום 2.52.84.45.06.06.26.5Majdמגיד AlKurum
העמק מגדל

2.74.010.011.813.713.414.1Migdal HaEmeq
שמס 5.65.9Majdalמגידל Shams

1.21.42.42.93.64.95.2Makrמכו
1.33.35.05.47.07.58.3MaalotTarshihaמעלותתרשיחא
יהודיה מוה:

1.73.23.44.74.95.7Thereof: Jews
1.75.09.814.623.827.328.827.828.6Nahairyyaנהריה

ציונה 2.36.510.510.912.212.914.015.216.0Nesנס Ziyyona
39.044.144.846.3Nazareth§20.023.026.235.3נצרת

4.315.018.822.623.625.1Nazeratנצרת;$לית Illit
יהודים :4.314.417.921.021.522.3Thereofי1זה: Jews

2.96.57.28.19.49.29.19.710.1Nesherנ'^ר
2.95.86.88.18.1Netivotנתיבית
11.623.031.041.371.182.498.4102.3107.2נתניה .Netanya
4.35.18.39.711.812.913.7Sakhninסחק

מאהל '..1.52.03.54.01.9Sעין .5.4Ein Mahel
4.012.219.225.233.735.638.736.437.7Akkoעכו

יהודים :0.98.214.219.025.527.029.1528.629.8Thereofמזה; Jews
0.10.20.11.21.93.54.55.0Omerעמר

2.42.94.34.95.86.36.6Isifyaעספיא
2.56.210.313.817.318.520.321.322.7Afulaעפולה
2.93.76.1.7.29.09.710.3Arrabeעראכה
5.611.612.413.6Arad.^ערד

'ערערה 5.65.66.0Ar'araי61.84.04.1.(
\פרדיס . .1.42.03.44.04.85.25.6Fureidis

חנהכרכור _פרדס 9.7
■ 6.b'~10.610.613.814.915.816.016.3Pardes HannaKarkur

תקוה 31.844.854.093.0106.8119.8123.9128.3Petahפתח Tiqwa
'יי ^ 2.35.59.011.014.014.516a15.917.2Zefatצפת

\ 2.33.05.05.97.37.88.3Qalansaweקלנסיה
0.41.48.08.217.119.422.721.822.0Qiryatקי^אונו Ono
אתא 4.88.016.319.126.829.231.732.934.2Qiryat^ןריח Atta

ביאליק 2.12.86.09.617.922.728.630.731.8Qiryatקריח Bialik
גת 10.119.121.524.325.526.8Qiryat.קריח Gat

טבעון 3.04J7.7■9.59.910.510.811.211.2Qiryatקריח Tivon
ים 0.97.89.010.319.924.729.029.730.6Qiryatקרית Yam

מרצקין 3.54.27.78.917.621.124.426.628.1Qiryatקרית Motzkin
מלאכי 2.74.68.99.711.512.212.9Qiryatקריח Malakhi
שמונה 1.46.311.815.115.616.015.215.7Qiryatקרית Shemona

3.03.03.94.34.85.05.2Rameראמה
העין 5.98.19.312.012.412.711.411.5Roshדז!ש HaAyin

לציון 10.418.021.527.953.068.392.0102.2109.6Rishonראשון LeZiyyon
6.09.213.4Rahatדהט

12.518.226.029.039.350.166.267.970.0Rehovotרחובות
2.52.74.14.85.66.97.2Reineרינה
1.512.621.723.234.136.841.742.243.2Ramlaרמלה

יהודים :10.819.521.029.831.735.536.036.6Thereofמזה: Jews
גן 17.230.058.590.8118.0121.1120.3117.1116.5Ramatרמת Gan

השרון 1.13.27.710.520.024.431.232.534.1Ramatרמת HaSharon
5.97.89.510.115.220.332.338.542.5Raananaרעננה
1.03.57.68.58.79.09.3Sederot_שדרות
3.95.47.211.613.215.716.917.9Shefaramשפרעם

אכיביפו 248.5335.0359.7386.1363.8353.8334.9327.3323.4Telתל AvivYafo
:244.6330.0354.0382.4357.4346.6326.5317.8313.5Thereofמזה:יהודים Jews

1 According to the 1984 jurisdiction. ב1984. השיפוט תחום לפי
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internal migration פנימית הגירה
יישובים, ובין יישובים בתוך יהודים של פנימית1 הגירה  ב/15. לוח

יישוב וצורת נפה מחוז, לפי
TABLE11/15.INTERNAL MIGRATION1 OF JEWS WITHIN AND BETWEEN
LOCALITIES, BY DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY

יישובים בין
Betweenבתוך localities
היישוב

Within theמאזןיוצאיםנכנסים
localityEnteredLeftBalance

1965108,320128,824128,8241965

197097,00999,87199,871


1970

197595,682107,213107,213
1975

1977149,890128,242128,242
er77

1978140,814111,969111,969, 1978

1979122,665110,0561 10,0561979

1980131,251113,667113,6671980

1981198,565143,487143,487
1981

1982172,423172,423
1982

1983§165,881§165,881
/ 1983

כולל סך  1984157,483157,483
1984  GRAND TOTAL

ונפה Districtמחוז and subdistrict

ירושלים 13.9051.080Jerusalem'12,825מחוז District

הכל סך  הצפון 17.73616.1361.600Northernמחוז District  total

צפת 3,0743,429355Zefatנפת SubDistrict

כנרת 2,0352,00332Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 6,2135,36.4849Yizre'elנפת SubDistircl

עכו 5,4944,775719Akkoנפת SubDistrict

גולן 920565355Golanנפת Sub.I)istrict
הכל סך  חיפה 17.85020.2162.366Haifaמחוז District  total

חיפה 14,22916,1361,907HaifaSubנפת District

חדרה 3,6214,080459Haderaנפת SubDistrict
הכל סך  המרכז 37.66032.1985.462Centralמחוז Distirct  lota!

השרון 6,5465,2971,249Sharonנפת SubDistrict
תקוה פתח 14,34111,4372,904Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 3,3964,7151,319Ramlaנפת SubDistrict
רחובות 13,37710,7492,628Rehovotנפת SubDistrict

אכיב תל 43,90949.1825.273TelAvivמחוז District

הכל סך  הדרום 18,87722.4443.567Southernמחוז District  total
אשקלון 7,3618,472MilAshqelonנפת SubDistrict

שבע באר 11,51613,9722,456Be'erנפת Sheva'Sub District

וחבל שומרון ,8.5462.1516.395Judeaיהודה, Samaira and

Gazaעזה2 Area2

ידוע 801,2511.171Notלא known
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יישובית, ובין יישובימ בתוך יהודים של פנימית1 הגירה ב/5ו. לוח
(המשך) יישוב וצורת נפה מחוז, לפי

TABLE11/15.INTERNAL MIGRATION1 OF JEWS WITHIN AND BETWEEN

LOCALITIES, BY DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY (com.)

נכנסים
Entered

יוצאים
Left

מאזן
Balance

(המשך) 19841984 (cont.)

יישוב Typeצורת of locality

הכל סך  עירוניים 131,977139,1457,168יישוכים
1

Urban localities  total

יישוב Sizeגודל of locality
200,000+28,57036,3377,767200,000 +

10,20011,172972Jerusalemירושלים

אביביפו 12,47416,7194,245Telתל AvivYafo

5,8968,4462,550Haifaחיפה

100,000199,99935,56734,814753100,000199,999

50,00099,99914,06514,67561050,00099,999

20,00049,99928,45027,60284820,00049,999

10,000 19,99915,00514,98619J0.000 19,999

2,000  9,99910,32010,7314112,0009,999

הכל סך  כפריים S269Rural.25.20916.940יישוכיס localities  total

.6,718מושבים 7 ,222504Moshavim

שיתופיים 609501108Collectiveמושבים Moshavim

6,9015,3901,511Qibbuzimקיבוצים

מוסדיים 54346479Institutionalיישובים localities

אחריפ 10,4383,3637,075Otherיישובים localities

ידוע3 2971,3981.101Notלא known1

1 For changes in 1982  see introduction.
2 Israelis.
3 Incl. living outside localities.

מבוא. ראה  ב1982 שחלו 0"1rpn Vy 1

ישראלים. 2
ליישובים. מחוץ גרים כולל 3
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census of population and housing 1983 1983 והדיור האוכלוסין מפקד
מחוז, לפי ל983ו, 1978 בין ליישוב מיישוב שעברה אוכלוסייה ב/6ו. לוח

אוכלוסייה וקבוצת נפה
TABLE11/16.POPULATION WHICH MOVED BETWEEN LOCALITIES BETWEEN 1978

AND 1983, BY DISTRICT, SUB DISTRICT AND POPULATION GROUP

ונפה מדווז
הכל מנפהTotalסך עכרו מזה:

Jetween subdistircts
■. לנפה

Thereof:District and
SubDistrictמאזןיוצאיםנכנסיםמאזןיוצאיםנכנסיםב1983 in 1983

' EnteredLeftBalanceEnteredLeftBalance

גולל GRAND_236,785236,785_00377300^377סך TOTAL
ירושלים 23,23026,6203,39017,88021,2703,390Jerusalemמחוז Distirct
הצפון 46.07545,880/95Northernמחוז District
צפת .נפת 5,7558,7753,0204,7157,7353,026Zefat SubDistrict
כנרת 4,2604,5753153,5203,835315Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 14,53516,7552,2209,37511,5952,220Yizreelנפת SubDistrict
עכו 18,91014,8904,02012,1358,1154,020Akkoנפת SubDistrict
גולן 2,6158851,7302,5608301J30Golanנפת SubDistrict
חיפה 49.13554.5805.445Haifaמחוז District
חיפה 39,82543,9354,11020,16524,2754,1נפת ioHaifa SubDistirct
חדרה 9,31010,6451,3356,460נפת 7,7951,335Hadera SubDistrict
המרכז 92,94572,37520.570Centralמחוז District
השרון 13,19013,115759,7669,62575Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 37,78524,73013,05531,36518,31013,055Petahנפת Tiqwa SubDistirct
רמלה 7s36011,6904,3305,4509,7804,330Ramlaנפת SubDistirct

רחובות 34,61022,84011,77028,04016,27011,770Rehovotנפת SubDistrict
אניב תל 109.720124,03514,31543,86558,18014,315TelAvivמחוז District
הדרוס 44.33548,6804.345Southernמחוז District

אשקלון g7613,8753,065Ashqelon,15,15518,1603,00510נפת SubDistrict
בארשבע 29,14530,4851,34018,51019,8501,340Beerנפת Sheva SubDistirct

עזה1 וחנל שומרון ,12.36015,6106,75012,1755,4256,750Judeaיהודה, Samaria, t£ Gaza Aarea'
הכל סך JEWSTOTAL_228355228,855_358405358,505יהודים

ירושלים 22,70026,1103.41017,49020,9003.410Jerusalemמחוז District
הצ6ון 36.24535,330915Northernמחוז District
צפת 5.6258,4052,7804,6467,4262,786Zefatנפת SubDistrict
כנרת 3,7354,0453103,1653,475310Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 11,03012,7401,7108,34010,0501,710Yizreelנפת SubDistirct
עכו 13,2959,3253,97010,6956,7253,970Akkoנפת SubDistrict
גולן 2,5608151,7452,5458001,745Golanנפת SubDistrict
חיפה 45.78551.7705,985Haifaמחוז District
חיפה 566Haifa,^38,10542,6654,56018,76623,266נפת SubDistrict
חדרה 7,6809,1051,4255,8057,2301,425Haderaנפת SubDistrict
המכרז 91.77571.13520,640Centralמחוז District
השרון 12,84012,755859,4669,37585Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 37,52524,62012,90531,12018,21512,905Petahנפת Tiqwa SubDistirct
רמלה 6,90511,2704,3655,1059,4704,365Ramlaנפת SubDistirct

רחובות 34,50522,49012,01527,95015,93512,015Rehovotנפת SubDistrict
אביב תל 108.930123,25514,32543,29057,61514,325TelAvivמחוז District
הדרוס 40.71545.3254,610Southernמחוז District

אשקלון 15,10518,0202,91510,83513,7562,915Ashkelonנפת SubDistirct
שבע באר 25,610273051,69517,54519,2401,695Beerנפת Sheva SubDistirct
שומרון .0Judea*5.0155,7'5.5756.78011.795'12.355יהודה, Samaria and

עזה Gazaוהגל Area
 NONJEWS_19,295194957,9307,930לאיהודים 

הכל2 TOTALסך
ירושלים 5305102039037020Jerusalemמדות District
הצפון 9,83010,550720Northernמתח District

:Thereofמזה.
יזרעאל 3,5054,0155101,0351,545510Yizreelנפח SubDistrict

עכו 5,6155,565501,4401,39050Akkoנפת SubDistirct
חיפה 3,3502,810540Haifaמחת Distirct
חיפה oi5456Haifa,1,7201,2704501,4651נפת SubDistrict
חדרה 1,6301,5409065556590Haderaנפת SubDistrict
המרכז 1,1701,24070Centralמחוז District

אביב תל 79078010575565ioTelמחוז Aviv Distirct
הדרום 3,6203,355265Southernמחוז District

:Thereofמזה:
שבע באר 3,5703,215355965610נפת

355
Beer Sheva SubDistrict

1 Incl^ Israeli residents who lived in Sinai in 1978. 2 1101.
nonJews in Israeli localities in Judea, Samaria and Gaza Area.

כולל 2 !1978n ^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^n VVid 1

עזה. וחבל שומרון ביהודה, ישראליים ביישובים לאיהודים
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צורת לפי ל983ו, 1978 בין ליישוב מיישוב שעברה אוכלוסייה ב/7ו. לוח
אוכלוסייה וקבוצת יישוב

TABLE II/l7. POPULATION THAT MOVED BETWEEN LOCALITIES BETWEEN 1978
AND 1983, BY TYPE OF LOCALITY AND POPULATION GROUP

הכל "שובTotalסך מצורת עברו מוה:
לאחרת אחת

betweenThereof: Moved
היישוב typesמאזןיוצאיםנכנסיםצורת of localitiesType of locality in 1983

יישוב וגודל EnteredLeftBalanceandב1983 size of locality
מאזןיוצאיםנכנסים
EnteredLeftBalance

כולל 324,950_377,800377,800סך 324,950GRAND TOTAL
הכל סך  עירוניים 327.425328.5701.145Urbanיישובים localities  total

200,000+62,18589,66027,475200,000+
17,44521,9754,53017,4454,530ירושלים 21,975Jerusalem

אביביפו 28,24043,71015,47028,24015,470תל 43,710Tel AvivYafo
16,50023,9757,47516,5007,475חיפה 23,975Haifa

100.000199,99990,91084,1456,76568,2656,765 61,500100,000199,999
50,000  99,00033,91528,7855,13032,0505,130 26,92050,00099,999
20,000  49,99973,80070,3953,40557,4803,405 54,07520,00049,999
10.000 19,99930,58531,18560027,820600 28,42010,00019,999
2,000  9.99936,03024,40011,63032,61511,630 20,9852,0009,999

הכל סך כפריים 50.37548.9651.410Ruralיישובים localities  total
ומושבים 16,38521,9505,56514,0055,565מושבים 19,570Moshavim and collective

moshavimשיתופיים
13,70514,53583010,985830קיבוצים 11,815Qibbuzim

אחרים כפריים 17,4258,7358,69016,7408,690יישובים 8,050Other rural localities
ליישובים מחק 2,8253,9751,1502,8051,150גרים 3,955Not in localities

בדוים) .incl)(כולל Bedouin)
הכל סך 358,505358405308,300יהודים 308^00JEWS  TOTAL

הכל סך עירוניים 311,070314,3053.235Urbanיישובים localities
200.000+59,96088,15528,195200,000+
17,03021,6004,57017,0304,570ירושלים 21,600Jerusalem

אביביפו 27,71543,34015,62527,71515,625תל 43,340Tel AvivYafo
15,21523,2158,00015,2158,000חיפה 23,215Haifa

100,000199,99990,41083,5156,89567,8156,895 60,920100,000199,999
50,000  99,99933,83528,4405,39531,9705,395 26,57550,00099,999
20,000  49,99971,15565,4655,69054,9905,690 49,30020,00049,999
10.00019.99928,97029,0609026,40590 26,49510,00019,999
2,000  9,99926,74019,6707,07025,2557,070 18,1852,0009,999

הכל סך כפריים 47.43543,9353,500Ruralיישובים localities  total
ומושבים 16,36021,6905,33013,9855,330מושבים 19,315Moshavim and collective

moshavimשיתופיים
13,66514,10544010,945440קיבוצים 11,385Qibbuzim

אחרים כפרייק 15,2107,3057,90514,7907,905יישובים 6,885Other rural localities
ליישובים מחוץ 2,200uoo1,1002,1851,100גרים 1,085Not in localities
הכל סך 19,29519,29516,65016,650NONJEWSלאיהודים  TOTAL

הכל סך עירוניים 16,35514.2652.090Urbanיישובים Localities  total
200,000+2,2251,505720200,000+
4153754041540ירושלים 375Jerusalem

אביביפו 525370155525155תל 370Tel AvivYafo
1,2857605251,285525חיפה 760Haifa

50,000199.999580975395530395 92550,000199,999
20,000  49.9992,6454,9302,2852,4902,285 4,77520,00049,999
10.00019,9991,6152,1255101,415510 1,92510,00019,999
2,000 9.9999,2904,7304,5607,3604,560 2,8002,0009,999

הכל סך כפריים 2.9405.0302,090Ruralיישובים Localities  total
מושבים מושבים. 6569062560625מזה: 685Thereof: Moshavim, Colle

וקיבוצים ctiveשיתופיים moshavim
and qibbuzim

אחרים כפריים 2,2151,4307851,950785יישובים 1,165Other rural localities
ליישובים מחוץ 6602,9102,2506202,250גרים 2,870Not in localities

בדויס) .incl)|(כולל Bedouin)
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ב1978; המגורים וכתובת ב98.3ו, ונפה מחוז לפי אוכלוסייה, ב/18. לוח
אוכלוסייה קבוצת ולפי

ב'978ו מגורים כתובת
"שוב באותו
Same locality

אחר ביישוב

198 ב3 ונפה כוללמחוז סך
Grandבאותהבכתובתבאותה
Totalהכל הכלאחרתכתובתסך סך as!

TotalAt sameAt otherTotal Same
addressaddressSubdistirct

כולל 4,037,8552,9043752,460,950443,425141,015סך 377,800
ירושלים 471,055335,500270,20565,2955,350מחוז 23,230
הצפון 661,880489,140448,67040,47046,075מחוז
צפת 66,03547,64040,1607,4801,040נפת 5,755
כנרת 63,50047,625423655,260740נפת 4,260

יזרעאל 235,860177,700162,68515,0155,160נפת 14,535
עכו 277,015203,615191,03512,5806,775נפת 18,910
גולן 19,47012,56012,42513555נפת 2,615
חיפה 574,470429,335365,08064,25549,135מחוז

חיפה 409,920307,150251,04556,10519,660נפת 39,825
חדרה 164,550122,185114,0358,1502,850נפת 9310
המרכז 830,035576,825484.70592,12092,945מחוז

השרון 188,585137325119,17518,1503,490גפת 13,190
פתחתקוה 298,440206,995173,66533,3306,420נפת 37,785

רמלה 109,15076,87064,22512,6451,910נפת 7360
רחובות 233,860155,635127,64027,9956,570נפת 34,610
אכיג תל 998,695736,125628.060108,06565,855מחוז 109,720
הדרוס 478,085333,630260.77072,86044,335מחוז

אשקלון 203,920148,475114,94033,5354,285נפת 15,155
שבע באר 274,165815,155145,83039,32510,670נפת 29,180

עזה וחבל שומרון .23,6353,8203.4603606יהודה, 185 12,360

הכל סך  3351,6102381,7701,957,025424,745129JS0יהודים 358^05
ירושלים 345,045238,530181.09557.4355.210מחוז 22,700
הצפון 330,790231,290195,03036,26036,245מחוז
צפת 60,83044,34036,8607,480985נפת 5,625
כנרת 47,39035,21529,9655,250570נפת 3,735

יזרעאל 116,39582,79570,57012V2252,690נפת 11,030
עכו 99,14066,34055,17011,1702,600נפת 1335
גולן 7,0352,6002,46513515נפח 2,560
וזיפה 467,600347,030285.43561,59545,785מחוז

חיפה 374,705280,175226,60553,57019,405נפת 38,105
חדדה 92,89566,85558,8308,0251נפח ,875 7,680
המרכז 764,285526,710436,10590.60518,140מחוז 91,775

השרון 150,400107,66089,82517,8353,380נפת 12,840
פתחתקוה 285,090196355163,06533,2906,405נפת 37,525

רמלה 95,73067,27555,76511,5101,800נפת 6,905
רחובות 233,065155,420127,45027,9706,555נפת 34,505
אביב תל 987,665728,645622.470106,17565,640מחוז 108,930
הדרום 432,665305,765233,45072,31540,715מחוז

אשקלון 202,590147,960114,48533,4754,270נפת 15,105
שבע באר 230,075157,805118,96538,8408,065נפת 25,610

עלה והכל שומרון 23.5603,8003,440360185יהודה, 12,355
הכל1 סך  686,245522,605503,92518,680H365לאיהודים 19,295

ירושלים 126,01096,97089,1107.860140מחוז 530
הצפון 331,090257.850253,6404.2106,910מחוז 9,830
צפת 5,2053,300330055נפח 130
כנרת 16,11012,41012,40010170נפת 525

יזרעאל 119,46594,90592,1152,7902,470נפת 3,505
עכו 177,875137,275135,8651,4104,175נפת 5,615
גולן 12,4359,9609,96040נפת 55
חיפה 106,87082.30579,6452.6601.230מחוז 3,350

חיפה 35,21526,97524,4402,535255נפת 1,720
חדרה 71,6555533055,205125975נפת 1,630
המרכז 65,75050,11548.6001.515250מחוז 1,170

השרון 38,18529,66529350315110נפת 350
פתחתקוה 13,35010,64010,6004015נפת 260

רמלה 13,4209,5958,4601,1351נפת 10 455
רחובות 7952151902515נפת 105
אניכ תל 11,0307,4805,5901,890215מחוז 790
הדרוס 45,42027,86527,3205452.620מחוז 3,620

אשקלון 1,3305154556015נפת 50
שבע באר 44,09027,35026,8654852,605נפת 3,570

עזה. וחבל שומרון ביהודה, ישראליים ביישובים לאיהודים כולל
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TABLE11/18.POPULATION, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT IN 1983 AND BY
ADDRESS IN 1978, AND BY POPULATION GROUP

Address in 1978

Lived ina noאיורת בכתובת
ther localityנולדוביישוב

ידוע Districtאחרילא andSubDistrict in 1983
ידוע1978בחו"לOtherבנפה לא
addressAbroadBornאחרת afterNot known

In anotherin unknown1978
SubDistirctlocality

236,78586,750122,28095,820 450,830GRAND TOTAL
17.88014.66019.46519.810 58.390Jerusalem District

7,88512.12013.150 93.510Northern District
4.7158651,1302,055 8,590Zefat SubDistrict
3,5208759551,055 8,730Kinneret SubDistrict
9.3752,8755,2453,670 31,835Yizreel SubDistrict
12,1353,1154,6456,030 40,700Akko SubDistrict
2,560155145340 3,655Golan SubDistirct

12,25015.82010.145 57.785Haifa District
20,1658,02512,3706,165 36,385Haifa SubDistrict
6,4604,2253,4503,980 21,400Hadera SubDistrict

20.13026.90020.605 92.630Central District
9.7664,5056,3605,675 21,530Sharon SubDistrict
31,3656,9308,7255.970 32,035Petah Tiqwa SubDistrict
5,4503,4354,5554,785 12,145Ramla SubDistirct
28,0405,2607,2604,175 26,920Rehovot SubDistrict
43.86520,07027,78021,525 83.475Tel Aviv District

11.15019.13010.335 59.505Southern District
10,8763,8409,4904,545 22.415Ashqelon SubDistirct
18,5107,3109,6405,790 37,090Beer Sheva SubDistrict
12.1756051.065250 5.535Judea, Samaria and Gaza Area

228,85575,570116,04079,885 339,840JEWS  TOTAL
17.49011.62016.86016.850 38.485Jerusalem District

5.52011.1205.770 40.845Northern District
4,6467551,0551,300 7,755Zefat SubDistrict
3,165765835860 5,980Kinneret SubDistrict
8,3401,8054,8302,070 13,865Yizreel SubDistrict
.10,6952,0554,265U495 11,690Akko SubDistrict
2,54514013545 1,555Golan SubDistirct

10.89515.1408.035 40,7/5Haifa District
18,7667,29011 ,9205,400 31,815Haifa SubDistrict
5,8053,6053,2202,635 8,900Hadera SubDistrict
73,63519.04526.28018.370 82.105Central District
9,4603,9906,0904,560 15,260Sharon SubDistrict
31,1206,7908,5955,790 30,035Petah Tiqwa SubDistrict
5,1053,0854,5053,950 10,010Ramla SubDistrict
27,9505,1807,0904,070 26,800Rehovot SubDistrict
43,29019,63527,23021.070 82.155Tel Aviv District

8,25018.3859.545 50.005Southern District
10,8353,5909,2454,365 22,325Ashqelon SubDistrict
17,5454,6609,1405,180 27,680Beer Sheva SubDistirct
12,I 7060S1.025245 5.530Judea. Samaria and Gaza Area
7,93011,1806,24015,935 110,990NONJEWS  TOTAL1
3905,0402.6052.960 19,905Jerusalem District

2.3651.0007.380 52.665Northern District
75110' 75755 835Zefat SubDistrict
355no120195 2,750KinneretSubDistrict

1,0351,0704151,600 17,970Yizreel SubDistrict
1,4401,0603804,535 29,010Akko SubDistirct

151510295 2,100Golan SubDistirct
1.3556802. 110 17.070Haifa Distirct

1,465735450765 4,570Haifa SubDistirct
6556202301,345 12,500Hadera SubDistirct

1.0856202.235 10.525Central Distirct
2465152701,115 6,270Sharon SubDistrict
245140130180 2,000Petah Tiqwa SubDistrict
34535050835 2,135Ramla SubDistrict
9080170105 120Rehovot SubDistrict
575435550455 1.320Tel Aviv District

2.900745790 9,500Southern District ' 
35250245180 90Ashqelon SubDistrict

9652,650500610 9,410Beer Sheva SubDistrict

Incl. NonJews in Israeli localities in Judea, Samaira and Gaza Area.
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ב978ו, המגורים וכתובת ב983י יישוב עורת לטי אוכלוסייה, ב/9ו. לוח

ב1978 המגוריס כתובת

כולל סך
יישוב באותו
Same localityאחר כיישוכ

ב1983 יישוב וגודל יישוב Grandצורת
Totalצורתבכתובתבאותה באותה

הבל הכלאחרתכתובתסך יישובסך
TotalAt sameAt otherTotalSame type

addressaddressof locality

כולל 50443,42552,850^4,037,8552,9043752,460סך 377,800
הכל סך  עירוניים 3.613,4502,621,4302,179.640441.790327,425יישובים

200,000+979,040741,900601,355140,54562,135
426,765306,860243,81563,045ירושלים 17,445

אביביפו 325,670255,675215,28040,395תל 28,240
226,605179,365142,26037,105חיפה 16,500

100,000199,999817,705593,635477,815115^2022,645 90,910
50,00099,999347,260238.53S191,07047,4651,865 33,915
20,00049,999701,065501,475415,00586,47016,320 73,800
10,00019,999349,890251,520214,75536,7652,765 30,585
2,0009,999418,490294365279^64014,7253,415 36,030

הכל סך  בפריים 3101.63550,375..424,405282,945281יישובים
שיתופיים ומושבים 150,555107,760107,1206402,380מושבים 16,385

117,8858237082,2251452,720קיבוצים 13,705
אחרים כפריים 1יישובים 16,00067,58066,735845685 17,425

בדוים) (כולל ליישובים prw39,96525,23525,23055 2,860

הכל סך  57,025424,74550,205^3351,6102381,7701יהודים 358,505
הכל סך  עירוניים 3,018.9902,166,0151,742.790423.22544.675יישובים 311,070

200,000+830,520628,440500,065128,375 59,960
304,490212,435157,24555,190ירושלים 17,030

אביביפו 316,255248,940210,35538,585תל 27,715
209,775167,065132,46534,600חיפה 15,215

100,000199,999814,955592,415476,835115,58022,595 90,410
50,00099,999345,820238,115190,74547,3701,865 33,835
20,00049,999609,730430,160348,93581,22516,165 71,155
10,00019,999254,550176,530140,34036,1902,565 28,970
2,0009,999163,41510035585,87014,4851 ,485 26,740

הכל סך  כפריים 332,620215,755214,2351.5205.530יישובים 47,435
שיתופיים ומושבים 150,170107,550106,9106402,375מושבים 16,360

117,22582,14083קיבוצים ,9951452,720 13,665
אחרים כפריים 59,18525,19524,460735420יישובים 15,210

ליישובים pnD6,04087087015 2200
הכל סך  2518,6802,645^686,245522,605503)לאיהודים 19,295

הכלי' סך  עירוניים 594,460455.415436M018,5652.335יישובים 16.355
200,000+148,520113,460101,29012,170 2,225
12227594,42586,5707,855ירושלים 415

. אביביפו 9,4£56,7354,9251J810תל 525
16,83012,3009,7952,505חיפה 1,285

100,000199,9992,7501,22098024050 500
50,00099,9991,44042032595 80
20,00049,999913357131566,0705,245155 2,645
10,00019,99995,34074,99074,415575200 1,615
2,0009,999255,075194,010193,7702401,930 9,290

הבל סך  כפריים 91,78567,19067,075115310יישוביס 2,940
וקיבוצים 1,04544044065מושבים

אחריס כפריים 56,8154238542,275110265יישובים 2,215
בדוים) (כולל ליישובים 33,92524,36524,360540מחוץ 660

POPULATION 60



TABLE11/19.POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY IN 1983 AND ADDRESS IN 1978
AND BY POPULATION GROUP

Address in 1978

In another
localityאחרת בכתובת:

אחרי Typeנולדו" and size of locality in 1983
יישוב ידועבצורת לא ידוע1978חול, לא

Otiierאחרת .adderssabroadBorn afterNot known
■Other typein unknown1978
of localitylocality

324,95086,750122,28095,820 450,830' GRAND TOTAL
71.595.114.16083,855 394,985Urban localities  total
23.870■33,73526,260 91,090200,000+

17,44513,79018,37017,550 52,750Jerusaem )

28,2405,2759,600; 5,870 21,010Tel AvivYafo
16,5004,805.=5,7652,840 17,330■ Haifa
6826513,4152659512,855 80,295100,000199,999
32 ;050831514.57512,120 39,80050,00099,999
57,48012,88524,59013,440 74,87520,00049,999
27,8204,9658,315n8,385 46,12010,00019,999
■32,6158,145.6^50,10.795 62,8052.0009,999 !

15,1558/12011,965 55.845Rural localities  total
mifos3,56011 .,97.54,185 16,690Moshavim and collective moshavim
11QS9851,990■4',6801,850 13,290Qibbuzim
16;7407,21011325.4)660 17,800. Other rural localities
2,805. י2,3951140 270,י1 8,065Not in localities and Bedourn

3884OO375,57011M*><79<885 339^40JEWS  TOTAL
f61. 730108.48070.010 301.685Urban localities  total
30,09530,555:23,030 68,440200,000+

17^)30. 10,81015,805'FS,O85 . 33,325Jerusalem
27,7155..0009,3405;49O . 19,770Tel AvivYafo 1

152154;2855,4102,455,;.I 5,345Haifa i

67315,1333526,100,12:785 ,,80,110100,000^199,999
31,9707;98514275:111/,910 ,.)39,70050,000^99,999
54,990111,45023,7851111,270 61,91020,000^49,999
26,405;4,W07,870:5;953 ?131,05510,000^19,999
25,255.4,8©5,8953,4060 ?,00,4702,0009.999

9:875.י13,8407.560 ,38.155Rural localities  total
13,985.3,5551,9204,115 116,670Moshavim
10,945■K9754,4001.845 200Qibbuzim^13ל1
14,790:6,7351,1353,380 530Other;7.ל localities
2,185'b575105535 ;5755Notin localities

16,650uaso6,24015,935 1110,990NONJEWS !TOTAL
■9.8655.68013.845 *93.300Urban localities !.'total
3,7753,1803,230 222,650200,000+

4152^802,5652,465 ;19,425Jerusalem
525260380 !1^40Tel AvivYfao

1,285520355385 985Haifa,י(1
45028049570 ;185100,0001991999
80330300210 !10050,00099,999

2,4901,4358052,170 112,96520^(0049.5999
1,4157954452,430 15,;06510,00019,999
7,36032504555,735 3352,0009,999י42

1,3155602.090 1.71690Rural localities  ,total
603033575 11110Moshavim .and ;qibbjizim

il,95O4751901,280 10,270Other rural localities
62082035735 7.3:10Not in localities (incl. Bedouin(
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demographic characteristics דמוגרפיות תכונות
וגיל1 מין דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה ב/20. לוח

TABLE11/20.POPULATION, BY POPULATION GROUP, RELIGION, SEX AND AGE1

Average 1984 ממוצע
Thousands אלפים

גיל
הכ? JewsNonJewsיהודים1Totalסך יהודים לא

Age

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל 4,159.12,075.72,083.43,442.11,712.31,729.8717.0363.4353.7TOTALסך

098.050.647.474.538.536.023.512.011.40

196.849.847.074.038.135.922.811.711.11

293.648.145.471.536.734.722.111.410.72

392.047.444.670.136.134.021.911.210.73

491.847.244.669.335.733.622.511.511.04

14374.2192.5181.7284.9146.6138.389.345.943.414

590.946.744.368.235.133.222.711.611.15

691.647.044.669.135.533.622.511.511.06

794.148.445.771.636.834.822.511.610.97

894.748.646.272.637.235.422.211.310.88

991.847.044.870.336.034.321.511.010.59

59463.1237.6225.5351.8180.6171.1111.457.054.459

1088.845.543.367.634.633.121.211.010.210

1185.843.941.865.333.431.920.510.510.011

1284.643.441.264.933.331.619.710.19.612

1383.743.040.764.633.231.419.19.89.413

1480.041.138.961.731.730.018.39.49.014

1014423.0216.9206.1324.1166.2157.998.850.748.11014

1576.439.137.259.030.228.817.48.98.515

1672.937.535.456.329.027.416.68.58.016

1771.436.934.555.028.426.716.48.57.917

1872.837.934.956.229.226.916.68.77.918

1972.037.734.355.729.326516.38.47.919

1519365.5189.1176.4282.2146.0136.283.343.140.21519
2069.636.333.353.928.325.615.78.07.720

2167.134.732.452.227.125.014.97.67.321

2265.533.631.851.626.624.913.97.06.922

2366.033.732.452.727.025.813.36.76.623

2466.133.432.753.527.126.512.66.46.224

2024334.3171.8162.5263.9136.1127.870.435.734.72024
2565.032.632.453.326.726.611.75.95.825

2664.632.332.253.526.726.711.15.65.526

2764.532.232.354.127.027.110.35.15.227

2864.732.332.454.627.227.410.15.05.028

2964.132.032.154.527.227.39.64.84.829

2529322.9161.4161.4270.0134.9135.252.826.626.32529
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(המשך) וגיל1 מין דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה  ב/20. לוח
TABLE11/20.POPULATION, BY POPULATION GROUP, RELIGION, SEX AND AGE1

)cont.)
Average 1984 ממוצע

Thousands אלפים

גיל
הכל JewsNonJewsיהודיםTolalסך לאיהודיס

Age

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

3064.332.032.455.227.427.89.14.64.630

3165.832.733.157.028.228.78.84.44.431

3265.732.832.957.328.628.78.44.24.232

3364532.332.256.328.228.18.24.14.133

3459.529.729.952.826.226.56.83.43.334

3034319.8159.3160.5278.5138.6139.941.220.720.63034

3556.027.628.450.124.625.46.03.03.035

3658.228.629.651.725.426.36.53.23.336

3757.328.229.050.724.925.86.63.33.237

3850.925.225.844.221.722.56.73.43.338

3944.021.822.237.618.619.06.43.23.239

3539266.5131.5135.0234.2115.2119.032.316.316.03539
4039.019.319.733.116.316.76.03.03.040

4136/)17.618.430.214.715.55.82,92.941

4233.816.717.128.513.914.65.32.82.642

4334.317.017.329.014.214.85.32.82.543

4435.017.217.830.014.615.45.02.62.444

4044178.087.790.3150.773.777.027.414.013.44044
4535.017.217.830.314.815.64.62.42.245

4635.417.218.230.814.915.94.72.32.346

4735.717.418.331.015.115.94.72.32.447

4835.517.418.231.015.115.94.62J2.348

4933.816.417.329.914.515.43.91.92.0' 49

4549175.485.689.8153.074.478.622.411.211.24549
5033.316.117.229.514.215.33.81.91.950

5134.016.217.830.214.415.83.8l.g2.051

5232.415.516.929.113.915.23.31.61.752

5332.315.516.829.013.815.13.4171.753

5432.615.417.229.213.815.43.41.61.854

5054164.678.785.9146.970.276.817.68.59.15054
5531.514.716.828.313.315.03.21.41.855

5631.614.617.028.413.215.23.21.41.856

5730.614.016.728.212.815.42.51.21.357

5831.313.917.329.112.916.22.11.01.158

5932.214.317.929.813.316.62.4LI1.359

.5.5.59157.271.685.7143.965.578.413.46.17.35559
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(המשך) וגיל1 מין דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה  ב/20. לוח
TABLE11/20.POPULATION, BY POPULATION GROUP, RELIGION, SEX AND AGE'

)com.)

Average 1984 ממוצע
Thousands אלפים

גיל
הכל JewsNonJewsיהורימTotalסך לאיהודים

Age

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
MalesFemales

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

6032.314.517.829.713.416.32.71.11.660

6131.914.717.229.513.815.82.30.91.46!

6229.514.415.228.013.714.41.50.70.862

6329.714.515.228.213.814.41.50.70.863

6428.3.13.414.926.612.714.01.70.71.064

6064151.771.480.3142.067.374.79.74.15.66064

6523.911.012.922.010.311.81.90.71.265

6621.09.611.419.28.910.31.80.71.166

6719.79.210.618.68.610.01.10.60.567

6821.910.012.020.99.411.51.00.60.468

6925.211.313.823.910.613.21.30.70.669

6569111.851.260.6104.747.956.S7.13.33.86569

7025.711.614.124.010.813.11.80.81.070

7125.011.313.723.410.612.81.60.70.971

7223.211.112.122.110.511.71.10.60.572

7323.211.311.922.110.711.41.20.70.573

7421.910.411.620.69.710.91.30.70.674.

7074119.155.763.4112.152.259.97.03.53.57074

7518.88.99.917.38.29.11.50.70.875

7617.08.18.9J5.77.58.21.30.60.776

7714.37.27.1J3.66.86.80.70.30.377

7813.16.56.712.66.26.40.60.30.278

7911.65.66.111.05.25.80.60.30.379

757974.936.238.770.2'34.036.34.72.32.47579

80+59.026.932.254.324.429.94.72.42.i
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(המשך) וגיל1 מין דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי ב/20.אוכלוסייה לוח
TABLE 11/20 POPULATION, BY POPULATION GROUP, RELIGION, SEX AND AGE1

)cont.)
Average 1984 ממוצע

אלפים

ואחריםנוצריםמוסלמים דרוזים
MoslemsChristians>Druzeגיל and others

Antt הכל הכל:n12pזכריםסך הכל!נקבותזכריםסך נקבותזכריםסך
Age

TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesemales

הכל 551.0280.7270.397.047J49.869.035.433.6TOTALסך
019.39.99.42.01.01.02.21.21.10
118.69.69.12.01.01.02.21.11.01

218.09.38.72.01.01.02.11.11.02
317.79.18.62.0LI1.02.11.11.03

418.29.38.82.11.11.02.2LI1.14
1472.537.335.28.14.24.08.74.44.214
518.39.49.02.11.11.12.21.11.15
618.19.28.92.11.11.12.2LI1.16
718.19.38.82.21.11.02.21.11.17
817.89.18.72.21.11.12.11.11.08

917.49.08.42.11.11.12.01.01.09
5989.846.043.810.85.45.310.85.55.359
1017.08.88.22.21.11.02.01.01.010
1116.48.47.92.11.11.02.01.01.011
1215.88.17.72.01.01.01.91.00.912
1315.37.87.5■ 1.91.01.01.91.00.913
1414.67.57.12.01.01.01.80.90.814

101479.140.638.410.25.25.09.54.94.71014
1513.87.16.71.91.01.01.70.80.815
1613.16.86.41.91.00.91.60.80.816
1713.06.76.31.91.00.91.50.80.717
1813.16.86.32.01.00.91.50.80.718
1912.86.66.22.01.00.91.50.80.719

151965.834.031.89.75.14.67.84.03.71519
2012.36.36.01.91.00.91.50.80.720
2111.65.95.71.90.90.91.40.70.721
2210.85.45.31.80.91.01.30.70.622
2310.25.15.01.80.90.91.30.70.623
249.54.84.71.80.90.91.30.70.624

202454.427.626.89.24.64.76.83.53.22024
258.84.54.31.70.80.91.20.60.625
268.34.24.11.70.80.91.00.60.526
277.73.93.91.60.80.81.00.50.527
287.53.83.81.60.80.80.90.50.428
297.13.63.51.50.80.80.90.50.429

252939.619.919.68.24.04.25.12.72.42529
306:73.43.31.50.80.80.90.40.530
316.43.33.21.50.70.80.90.40.431
326.13.03.01.40.70.70.80.40.432
335.93.02.91.40.70.70.80.40.433
344.82.42.41.20.60.60.70.40.334

303429.915.114.87.13.53.74.22.12.13034
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(המשך) וגיל1 מין דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, ב/20. לוח
TABLE11/20.POPULATION, BY POPULATION GROUP, RELIGION, SEX AND AGE1

)cont.)
Average 1984 ממוצע

Thousands אלפים

וארוריםנוצריםמוסלמים דרוזים
MoslemsChirstiansDruze and others

Ageגיל

הכל הכלנקבותזכריםסך הכלזכריםסך נקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

354.22.12.11.20.60.60.60.30.335

364.62.32.31.30.60.70.60.30.336
374.72.42.31.30.60.60.60.30.337 '
384.92.52.41.20.60.60.60.30.338

394.82.42.41.10.50.60.50.20.339
353923.311.811.56.13.03.22.81.51.43539

404.42.22.2\.\0.50.50.50.20.340
414.32.12.11.00.50.50.50.20.241

423.92.11.81.00.50.50.40.20.242
433.82.01.71.00.50.50.50.20.243
443.51.91.71.00.50.50.40.20.244

40{410.39.55.12.52.72.41.21.24044

453.21.71.51.00.5050.40.20.245
463.21.61.61.00.50.50.40.20.246
473.21.61.61.00.50.50.40.20.247
483.11.61.51.00.50.5 0.40.20.248
492.71.31.30.90.40.50.30.20.249

454915.57.97.154.82.32.52.11.0I.I4549

502.61.31.30.80.40.50.40.20.250
512.61.31.30.90.40.50.40.20.251

522.21.11.10.80.40.40.30.20.252
532.21.11.10.80.40.40.40.20.253
542.21.11.20.80.40.40.30.20.254

505411.85.86.14.11,82.21.70.90.*5054

552.10.91.20.80.30.40.30.20.255
562.11.01.20.70.30.40.30.20.256
571.60.80.80.60.30.40.20.10.157
581.30.60.60.60.30.40.20.10.158
591.50.70.80.60.20.40.20.10.159

5.5.598.74.04.63.41.41.91.40.60.75559

601.80.71.00.60.30.40.30.10.260
611.50.60.90.60.30.30.30.10.261
620.90.40.50.50.20.30.10.10.162
630.90.40.50.40.20.30.20.10.163
641.10.50.60.40.20.20.20.10.164

60646.22.63.62.51.11.51.00.50.66064
65694.72.22.51.60.70.90.80.40.46569
70744.42.32.11.90.81.10.70.40.37074
15793.01.61.51.10.40.70.50.30.27579
80+3.21.71.51.10.40.60.50.30.280+

1 There is heaping in some ages. Age smoothing was not גילים.^םוח החלקת נערכה לא מסוימים. בגילים ריכוזים יש 1
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זכרים ומספר גיל דת, לפי אוכלוסייה, ב/ו2. לוח
נקבות ל000'ו

TABLE 11/21 .POPULATION, BY RELIGION, AGE AND NUMBER OF MALES PER 1,000
FEMALES

End of year שנה J!ff

75+ 6574 4564 3544 2534 2024 1519 514 >M
הכל סך
Total

TOTAL

1955
1965
1970
1975
1980
1981
1982

4 VI 1983
1984

Jews
8 XI 1948'

1950
1955
1965
1970
1975
1980
1981
1982

4 VI 1983
1984

Moslems
1955
1965
1970
1975
1980
1981
1982

4 VI 1983
1984

Christians
1955
1965
1970
1975
1980
1981
1982

4 VI 1983
1984

Druze and others

Thousands
25.7
47.1

59.5
110.8

58.3 145.7
83.7 193.7
108.5 229.8
113.7 227.5
118.2 223.0
131.1 231.5
136.9 230.2

8.0
11.6
21.2
41.9
52.0
76.4
100.5
106.0
110.4
121.8
127.3

3.2
3.7
4.2
5.1
5.4
5.1
5.2
6.1
6.3

1.0
1.0
1.4
1.6
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1

20.5
33.4
53.3
103.2
134.8
181.7
217.5
215.6
211.2
217.4
216.2

4.1
4.8
7.1
7.9
8.0
7.8
7.7
9.2
9.1

1.5
2.0
3.0
3.1
3.2
3.1
3.0
3.5
3.4

313.8
476.6
543.7
583.6
608.6
617.7
630.7
647.0
650.9

107.2
194.6
292.1
450.8
505.9
540.0
555.9
561.4
570.3
584.9
586.7

13.6
16.2
24.5
29.6
36.2
38.8
40.8
41.4
42.8

6.2
6.9
9.9
10.2
12.1
12.7
13.3
14.6
15.1

224.9
298.6
311.4
339.7
367.0
383.8
408.5
433.8
455.3

130.3
202.5
210.1
275.1
276.2
297.5
314.8
330.0
352.2
374.8
395.1

9.6
14.9
23.8
29.8
38.3
39.6
40.8
42.8
43.5

3.6
6.0
8.5
9.0
9.9
10.1
10.5
11.1
11.4

259.9
313.3
363.4
484.5
632.7
636.3
644.2
637.1
648.2

119.4
197.0
236.0
277.2
309.3
423.4
555.3
556.1
557.7
546.2
550.9

155
24.5
39.2
45.5
57.3
59.5
63.0
67.0
71.9

5.8
8.1
10.6
10.8
13.9
14.2
15.0
14.9
15.8

136.4
186.9
290.7
332.9
334.4
332.4
333.8
331.0
337.6

65.7
103.6
120.5
161.8
258.1
287.8
275.9
271.0
267.6
262.8
265.0

10.7
18.2
23.6
34.1
45.0
47.4
50.4
52.5
56.2

3.8
4.6
6.4
7.2
8.7
9.1
9.5
9.1
9.4

138.5
271.7
314.1
326.2
338.5
344.2
350.2
361.4
369.6

60.1
100.6
117.7
245.4
269.7
268.0
263.4
266.4
269.7
279.0
285.5

14.2
18.2
32.9
44.9
59.3
61.9
63.2
65.1
66.5

4.7
5.4
7.6
8.6
9.8
9.8
9.8
9.6
9.7

376.2
587.9
632.0
705.0
828.6
854.4
884.2
877.6
894.7

118.1
196.9
322.7
502.1
499.2
544.4
639.7
659.4
678.4
669.8
682.0

38.4
62.7
103.4
128.8
154.2
159.5
165.5
166.8
171.0

10.2
14.3
18.5
19.3
20.2
20.5
20.8
20.9
21.1

254.1
305.5
362.8
444.1
473.7
467.8
470.8
468.1
476.3

87.4
163.4
216.9
241.5
276.8
340.2
359.6
354.5
355.6
355.7
363.0

26.9
49.2
69.7
85.7
94.6
94.0
94.0
91.3
92.3

6.5
8.8
9.6
10.3
10.1
10.0
9.9
10.1
10.1

אלפים
1,789.1
2,598.4
3,022.0
3,493.2
3,921.7
3,977.9
4,063.6
4,118.6
4,199.7

716.7
1,203.0
1,590.5
2,299.1
2,582.0
2,959.4
3,282.7
3,320.3
3,373.2
3,412.5
3,471,7

136.3
212.4
328.6
411.4
498.3
513.7
530.8
542.2
559.7

43.3
57.1
75.5
80.2
89.9
91.5
94.0
95.9
98.2

הכל סך
1955
1965
1970
1975
1980
1981
1982

4 VI 1983
1984

יהודים
'8 XI 1948

1950
1955
1965
1970
1975
1980
1981
1982

4 VI 1983
1984

מוסלמים
$195
1965
1970
1975
1980
1981
1982

4 VI 1983
1984

נוצרים
1955
1965
1970
1975
1980
1981

1982
4 VI 1983

1984

ואחרים דרוזים
195519.13.84.81.91.42.61.62.00.50.41955

196529.86.08.82.62.33.52.62.70.80.51965
197035.96.610.93.82.64.32.93.30.90.61970
197542.27.912.64.83.74.63.33.80.90.61975

198050.79.314.55.94.76.24.04.41.00.61980
198152.39.315.06.15.06.54.04.81.00.61981
198265.611.319.47.56.38.55.06.11.00.51982

4 VI 198368.010.920.17.76.68.95.26.01.51.14 VI 1983
198470.010.920.67.86.99.65.36.31.51.11984
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זכרים ומספר גיל דת, קבועת לפי 21/3.אוכלוסייה, לוזז
(המשך) נקגות ל1,000

TABLE 11/21,POP.ULATION, BY RELIGION, AGE AND NUMBER OF MALES PER 1,000
FEMAEES (cont.)

. שנה Endof■yearסוף

זכרים: ;
לי000;11
נקבות'.
Males |
per .1,(000
females;

גילי
ווצלוני
Median
age

75+ 6574 4564 3544: 2534 2024 1519 514 04 הכל סך
Total

TOTAL
1,0331955
1,0231965 ;

1,0151970
1,0031975
9981980
9981U981
9970982
997.4 VJ 1983
996J984

Jews
8 Xt3948'

t?50
1955
1965
1970
1975
1980
.1981
1982

4 VI 1983
.1984

Moslems
1955 1

1965
1970
1975
11980
1981
1982

4VI 1983
1984

Christians
1955
1965
1970
1975
1980
1981
1982 I

4 VI 1983'
1984

1,069
1,053
1,031
1,019
1,011
998
993
993
992
990
990

1,062
1,061
1,058
1,042
1,030
1,029
3,026
.1,039
1,038

1D05
e>1
972
98£
973
969
962
949
949

24.6
23.3
23.5
24.1
■24:8
2(1.9
24.4
24)8
24S

27.1
26.7
25:8
25.0
24.7
25.7
26.8
26.9
26.6
27.1
27.1

17.4
13.8
13.8
14.2
15.0
15.2
15.0
15.5
15.7

20:4
20.0
21.5
.21.2
22.6
22.9
22.8
23.5
23.8

Percentages
1 1.4

אחוזים

1.9
22.4
2.8
:2.8
2.9
.3:2
3:3

1.1
0.9
1.3
1.8
2.0
2.6
3.1
3.2
3.3
3.6
3,7

2.3
1.7
1.3
1.2
1.1
1.0
1.0
1.1
1.1

2.3
1.8
1.8
2.0
2.1
2.2
2.1
2.2
2.1

3.4
4.3
4.8
5.6

■ 5.8
5.7

^55
5.6י
5.5

2,9
2.8
'3.4
4.5
5.2
6.1
,6.6
r65
6.2

17.5
18.3
18.0
16.7
15.5
15.5
155
15.7
15.5

15.0
16.2
18.4
19.6
19.6
18.2
16.9
16.9
16>9

6.4 ;17.1
>6,2 1)6.9

3.1
22
22
2.0
1.6
1.5
1.4
1.7
1.6

3.5
3.5
4.0
3.9
3.6
3.4
3.2
3.6
3.5

10.0

■7:5
7.2
7.3
7.5
7.7
7.6
7.6

14.3
12.0
13.1
12.7
13.5
13.9
14.2
15.2
15.4

12.6
au
10.3
9.7
9.4
9.7
10.1
10J
10.8

16.8
13.2
12.0
10.7
10.1
9.6
9.9
10.4
11.0
11.4 .

7.0
7.0
7.2
7.2
7.7
7.7
7.7
7.9
7.8

8J
10.*
11.3

1.12
11.0
11.0
11.2
11.6
11.6

,14?5
12:1
il2.0
U3.9
;16.2
16.0
J5.9
15;5
135

43.9
16.4
14.8
12.1
12.0
14.3
16.9
16.7
16.6
16.0
15.9

11.4
115
11.9
11.1
11.5
11.6
11.9
12.4
12.8

13.4
14.1
14.0
13.5
15.5
15.5
J6.1
155
16.1

7.6
7.2
9.6
9.5
8.5
S8.4
;■S2
.8.0
t8,0

.8:6
6;7ל
7.0
10.0
9.7
8.4
8.2
7.9
7.7
7.6

7.9
8.6
7.2
8.3
9.0
9.2
9.5
9.7
10.0

8.8
8.1
8.5
9.0
9.7
9.9
10.1
9.5
9.6

7.7
10.4
10,4
9.3
8.6
8.6
8.6
8.8
8.8

8.4
8.3
;7.4
10.7
.10.4
?9.1
8.0
;8.0
(8.0
'8.2
,82

10.4
6ג8
10.0
10.9
11.9
12.0
11.9
12.0
11.9

10.9
9.5
10.1
10.7
10.9
10.7
10.4
10.0
9.9

21.1
22.6
20.9
20.2
21.1
21.5
21.8
21.3
21.3

16.5
16.4
20.3
21.8
19.4
18.4
19.5
19.9
20.2
19.6
19.6

28.2
:29.5
31.5
31.3
30.9
31.1
31.2
30.8
30.6

23.5
25.0
24.5
24.2
22.5
22.5
22.2
21.8
21.5

14.2
11.8
12.0
12.7
12.1
11.8
11.6
11.4
11.4

12.2
13.6
13.6
10.5
10.7
11.5
11.0
10.7
10.5
10.4
10.5

19.7
23.2
21.2
20.8
19.0
18.4
17.7
16.8
16.5

15.0
15.4
12.7
12.8
11.2
10.9
10.5
10.5
10.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

הכל סך
1955
1965
1970
1975
1980
1981
1982

4 VI 1983
1984

יהודים
'8 ^ 1948

1950
1955
1965
1970
1975
1980
1981
1982

4 VI 1983
1984

מוסלמים
1955
1965
1970
1975
J980
1981
1982

4 VI 1983
1984

נוצרים
1955
1965
1970
1975
1980
1981
1982

4 VI 1983
1984

Jruzeדרוזים and
othersואחרים!

1955100.020.025.410.17.413.68.210.52.62.1;17.21,0591955
1965100.020.129.58.77.711.88.79.12.71.713.21,0701965
1970100.018.530.510.67.212.08.19.22.41.615.51,0921970
1975100.018.729.911.48.810.97.89.02.11.415.61,0731975
1980100.018.428.711.69.312.27.98.72.01.216.21,0671980
1981100.017.828.811.79.612.47.69.21.9LI16.51,0661981
1982100.017.229.611.49.612.97.69.31.60.815.91,0611982

4 VI 1983100.016.029.611.39.713.27.68.82.21.616.41,0554 VI 1983
1984100.015.629.411.19.913.77.69.02.11.616.61,0531984

לא כולל 1.yiTknown.1 Incl. not
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1990  2005 לשנים בישו"אל אוכלוסייה תחזית ב/22. לוח
TABLE11/22.PROJECTION OF POPULATION IN ISRAEL FOR 19902005

Thousandsאלפים

גיל
Hypothesisא'יהנחה A12הנחה■zHypothesis B'

19901995200020051990199520002005 )

הכל 4,633.94,962.55,310.4,694.44,739.25,097.05,474.95,889.5TOTALסך
04478.6498.1529.9579.9488.5509.7543.6596.2
59473.5481.3500.9532.7483.3493.4514.8548.759
1014482.3474.7482.7502.1490.5486.5496.6517.61014
1519452.3483.1475.7483.7475.7483.7489.2499.31519
2024382.1451.5477.8474.9389.3460.4494.0490.12024
2534667.7710.3820.2915.0683.7729.5837.9941.62534
3544610.5637.1635.6678.1622.7654.5657.5703.23544
4564674.2784.8921.7,042.7694.0809.6953.41,081.84564
65 +412.5441.4465.8485.1427.5460.2487.8511.165+
3.740.43.924.64.126.84.342.23.845.74.059.14.291.34.537.7Jewsיהודים
04332.1339.7367.6391.3342.0351.3381.3407.704
59344.1335.2342.9370.7354.1347.4356.8386.759
1014367.5345.5336.8344.5375.7357.3350.7360.11014
1519349.9368.6346.8338.2356.9378.5360.3353.81519
2024297.3349.5368.3346.6304.5358.4380.0361.92024
2534535.7551.8630.1700.3551.8571.0652.2726.92534
3544534.5535.8505.1521.3546.7553.2527.1546.43544
4564592.4688.4801.1890.3612.3713.3832.5929.44564
65+386.8410.0428.1438.9401.7428.7450.3464.965+

716.6840.8966.61.113.4716.6840.8966.61.113.4Moslemsמוסלמים 04123.3134.1137.8161.4123.3134.1137.8161.404
59108.2123.0133.8137.5108.2123.0133.8137.559
101495.5108.0122.8133.595.5108.0122.8133.51014
151984.495.2107.7122.5. 84.495.2107.7122.51519
202468.884.194.8107.268.884.194.8107.22024
2534103.1127.0151.9177.8103.1127.0151.9177.82534
354457.077.4101.9125.657.077.4101.9125.63544
456458.870.490.1115.558.870.490.1115.54564
65+17.321.425.832.317.321.425.832.365+
104.6112.9120.8128.6104.6112.9120.8128.2Christiansנוצרים
0410.911.211.211.510.911.211.2,11.504
5910.210.811.211.210.210.811.211.259
101410.010.210.911.110.010.210.911.11014
151910.210.010.210.810.210.010.210.81519
20249.410.19.910.29.410.19.910.22024
253418.319.119.420.018.319.119.420.02534
354412.815.518.118.812.815.518.118.83544
456416.618.521.224.716.618.521.224.74564
65+6.27.58.710.26.27.58.710.265+
דרוזים

ואחרים3
72.384.296.2110.272.384.296.2110.2Druze and

others' 0412.313.113.315.712.313.113.315.704
5911.012.313.013.311.012.213.013.359
10149.311.012.213.09.311.012.213.01014
15197.89.311.012.27.89.311.012.21519
20246.67.89.310.96.67.89.310.92024
253410.512.414.316.910.512.414.316.92534
35446.28.310.512.46.28.310.512.43544
45646.37.39.612.26.37.39.612.24564
65+2.22.73.03.72.22.73.03.765+

1 Migration balance of 5,000 per year in the eighties and nil
in the nineties; see introduction. 2 Migration balance of
15,000 per year in the eighties and of 5,000 in the nineties; for
other components of hypotheses, see introduction.
3 Not incl. Golan subdistrict.

של הגירה מאזן 2 מבוא. ראה התשעים; נשנות
התשעים; בשנות 5.000 ושל השמוניס בשנות לשנה 15,000
כולל לא 3 מבוא. ראה בהנחות האחרים המרכיבים על

גילן. נפת
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אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה, 15 בני  ב/23. לוח
וגיל מין משפחתי, מצב

TABLE11/23.POPULATION AGED 15 AND OVER, BY POPULATION GROUP,
MARITAL STATUS, SEX AND AGE

Average 1984 ממוצע
Thousands אלפים

Age
group

Females נקבות

אחוז
הרווקות
Percent
never
married

לא
רווקות
Ever
married

רווקות
Never
married

הכל סך
Total

Males זכרים

אחוז
הרווקים
Percent
never

married

לא
רווקים
Ever
married

רווקים
Never
married

הכל סך
Total

קבוצת
גיל

Totalהאוכלוסייהכל population
הכל S1,422.7319.11,103.622.4TOTAL.1,378.1424.8953.330סך
1519189.1187.21.999.0176.4163.712.792.81519
2024171.8139.132.781.0162.582.679.950.82024
2529161.456.8104.635.2161.429.8131.718.42529
3034159.318.6140.811.6160.515.9144.59.93034
3539131.56.8124.65.2135.09.0126.06.73539
404487.72.984.83.390.34.386.04.74044
454985.62.782.83.289.83.086.83.44549
505478.72.376.33.085.92.383.62.75054
555971.62.269.43.085.71.983.72.35559
606471.42.069.42.980.31.778.62.16064
65 +170.04.0165.92.4194.84.9189.92.565+

Jewsייםיהוד
הכל 1,180.3343.9836.429.11,226.5256.3970.220.9Totalסך
1519146.0144.91.199.2136.2129.1..7.294.71519
24136.1112.823.282.9127.867.460.452.72024

2529134.948.8'86.036.2135.224.7110.518.32529
3034138.616.5122.111.9139.913.5126.49.73034
3539115.26.1109.)5.3119.07.5111.56.33539
404473.72.571.23.477.03.273.74.24044
454974.42.471.93.378.62.376.42.94549
505470.22.168.03.076.81.775.12.25054
555965.52.063.53.178.41.576.91.95559
606467.31.965.42.874.71.373.41.76064
65+158.53.7154.82.3182.94.1178.82.265 +

NonJewsהודיםלאי
הכל 197.881.0116.840.9196.262.9133.432.0Totalסך
151943.142.30.898.240.234.65.586.21519
202435.726.39.473.634.715.219.543.82024
252926.68.018.530.226.35.121.219.42529
303420.72.018.79.820.62.418.111.73034
354430.21.129.13.629.42.526.88.53544
455419.70.419.22.020.31.419.06.94554
556410.20.39.92.912.80.712.15.55564
65+11.50.411.13.512.00.811.16.765 +

:MoslemsThereofמוסלמיםמזה:
הכל 146.960.686.241.3143.446.197.232.2Totalסך
151934.033.40.698.131.827.24.685.51519
202427.619.67.971.226.811.415.442.52024
252919.95.314.726.419.63.616.018.42529
303415.11.213.98.314.81.613.210.83034
354422.10.721.53.121.01.419.56.73544
455413.70.213.51.4 .13.60.613.14.44554
55646.60.16.51.68.20.27.92.45564
65 +7.80.17.61.37.50.27.42.765+
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יבשת מוצא, דת, לפי אוכלוסייה, ב/24. לוח
עלייה ותקופת לידה

TABLE11/24.POPULATION , BY RELIGION, ORIGIN, CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION

8 XI22V19 V31 XII31 XII4 VI31 XII
1948196119721980198119831984

ndsThousaאלפים
כולל 0872.72,179.53,147.73,921.73,977.94,037.64,199.7GRANDך TOTAL

הכל סך  716.71,932.42,686.73,282.73,320.33350.03,471.7JEWSיהודים  TOTAL

ישראל :106.9225.8459.6494.6533.9607.8Oirginמוצא: Israel
אסיה

i
0 1 0 655.9738.3739.7740.3748.1Asiaך

010אפריקה 617.9736.7744.4736.1767.1Africaכ.
1,007.11,187.01,348.11,341.71,339.71,348.7EuropeAmeircaאירופהאמריקה

הכל סך  ישראל 927.92.059.1Israel,/253.7730.41,272.31.835.31.894.0ילידי born  total
ישראל יליד. 106.9225.8459.6494.6533.9607.8Fatherהאב born in: Israel
339.8434.9440.0443.1456.4Asiaאסיה

..}אפריקה
ZOC.J

269.1400.2411.1413.3435.1Afirca
335.0437.6540.6548.3537.7559.8EuropeAmeircaאירופהאמריקה

הכל סך חו''ל 463.01.201.91,414.41.447.41,426.11.422.11.412.6Bornילידי abroad  total
57.8300.1316.1303.4299.7297.3291.7Asiaאסיה

1980+ עלו :1.52.55.26.1Thereofמזה: Immigrated 1980+
12.2229.7348.9336.5333.4322.8332.0Africaאפריקה

1980+ עלו :1.53.46.318.4Thereofמוה. Immigrated 1980+
393.0672.1749.7807.6793.0802.0788.9EuropeAmeircaאירוסהאסריקה

1980+ עלו :13.721.839.755.4Thereofמזה. Immigrated 1980+
170.8352.0498.3513.7526.6559.7MOSLEMSמוסלמים
50.572.189.991נוצרים .S94.298.2CHRISTIANS

ואחרים 25.836.950.752.366.870.0DRUZEדרוזים AND OTHERS
Percentagesיםאחו

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL
82.188.785.483.783.583.082.7Jewsיהודים

1 מוסלמים
> נוצרים
( ואחרים דרוזים

7.811.212.712.913.013.3Moslems
17.92.32.32.32.32.32.3Christians

1.21.21.31.31.71.7Druze and others

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWSיהודים  TOTAL
ישראל :S15.917.5Oirgin.5.58.414.014מוצא: Israel

( אסיה
1 אפריקה

d? 7
24.422.522.322.121.5Asia
23.022.422.422.022.1Africa

52.144.241.140.440.038.9EuropeAmericaאירופהאמריקה

הכל סך  ישראל 35.437.847.355.957.57.559.3Israelילידי born  total
ישראל יליד: (5.58.4האב 14.014.!15.917.5Father born in: Israel

1 A\אסיה Q.12.613.213.:13.213.1Asia
1 10.012.212.112.312.5Afircaאפריקה

>17.416.3אירופהאמריקה 16.516.:16.116.2EuropeAmeirca

הכל סך  חו''ל 64.662.252.742.9ילידי 44.142.540.7Born abroad  total
8.115.511.81אסיה 9.29.(8.98.4Asia

(1.711.913.0אפריקה 10.310.(9.79.6Afirca
(54.834.827.9אירופהאמריקה 24.623.>23.922.7EuropeAmerica
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לידה, מקום מוצא, יבשת לפי יהודים, ב/25. לוח
וגיל מין

1984 ממוצע

כולל סך
לידה מקום

Place of birthמוצאAsian origin אסיה
Grand
totalaTssישראל חו"לילידי ילידי

CS.0חו"לישראלגיל Gהכל Bornסך inBorn
IsraelAbroadTotalIsraelabroad

1=2+32=4+6+3=7+10+45=6+767
=4+5+8+11+9+12+ 13

כולל 3,442.12,024.31,417.8586.7747.3293.7סך 453.6
074.574.00.543.16.80.0 6.8
14284.9278.06.8145.433.40.3 33.1

59351.8335.716.1136.060.6' 1.2 59.4
1014324.1299.224.987.073.32.1 71.2
1519282.2248.933.455.271.94.6 67.3
2024263.9208.355.635.269.67.6 62.0
2529270.0190.579.523.072.010.3 61.7
3034278.5169.1109.417.772.720.8 51.9
3539234.273.6160.711.054.141.1 13.0
40^*4150.745.7105.07.243.735.4 8.3
4549153.040.3112.77.241.834.3 7.5
5054146.922.8124.15.639.835.1 4.7
5559143.916.7127.24.830.727.8 2.9
6064142.08.7133.33.225.2 23.5 1.7

6569104.74.0100.71.616.515.7 0.8
7074112.14.2107.91.716.115.4 0.7
757970.22.567.71.09.69,2 0.4
80+54.32.052.40.89.49.2 0.2

הכל סך נקבות 1,729.8989.6740.2285.6372.8150.0מזה: 222.8
036.035.80.220.83.30.0 3.3

14138.3134.93.370.216.40.1 16.3
59171.1163.37.866.129.50.6 28.9
1014157.9145.712.242.435.81.0 34.8
1519136.2119.916.326.534.92.2 32.7
2024127.8100.227.616.833.93.8 30.1
2529135.293.641.511.635.85.4 . 30.4
3034139.983.756.28.936.110.5 25.6
3539119.037.181.95.527.220.6 6.6
40^1477.023.153.93.621.917.7 4.2
454978.620.358.43.621.317.4 3.9
505476.811.865.02.9,20.418.0 2.4
555978.48.869.62.415.914.4 1.5

606474.74.470.31.612.912.1 0.8
656956.82.254.60.98.88.4 0.4
707459.92.357.60.98.7.8.3 0.4
757936.31.335.00.54.94.7 0.2
80 +29.91.128.80.44.94.8 0.1
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TABLE11/25.JEWS, BY CONTINENT OF ORIGIN AND PLACE OF BIRTH, SEX AND
AGE

Average 1984

אפריקה מוצא
Afircan oirgin

אירופהאמריקה מוצא
EuropeanAmeircan oirgin

Age הכל סך
Total

ישראל ילידי
Born in
Israel

חו"ל ילידי
Born
abroad

הכל סך
Total

ישראל ילידי
Born in
Isarel

חו"ל ילידי
Born
abroad

8=9+1091011=12+131213

758.9429.432951349.1794.6 5543GRAND TOTAL
12.312.20.112.20.3 11.90

51.550.31.254.55.3 49.21^
77.175.12.078.012.9 65.159
82.779.92.881.019.9 61.11014
82.176.25.972.922.9 50.01519
78.859.819.080.429.0 51.42024
78.145.432.796.936.5 60.42529
67.723.943.8120.444.8 75.63034
47.42.744.7121.674.8 46.83539
36.11.035.163.634.4 29.24044
33.61.032.670.545.8 24.74549
30.80.630.270.958.9 11.95054

 24.80.424.483.774.9 8.85559
20.70.420.392.989.4 3.56064
14.40.214.272.270.8 1.46569
10.90.210.783.481.8 1.67074
5.90.15.853.852.7 1.07579
3.80.03.840.139.3 0.880+ "

377.3.20S8168.5694.0421.7 272.3Thereof: Females total
6.05.90.15.90.2 5.70

25.224.60.6,26.42.6 23.8\*
37.636.61.037.96.3 31.659
40.338.91.439.49.8 29.61014
39.636.82.835.111.2 23.91519
38.228.89.439.014.4 24.62024
38.522.116.449.219.7 29.52529
33.811.822.061.223.7 37.53034
24.21.422.862.138.5 23.63539
18.60.518.132.718.0 14.74044
17.40.516.936.424.0 12.44549
15.80.315.537.631.4 . 6.25054
12.80.212.647.442.7 4.75559
10.70.210.549.547.7 1.86064
7.60.17.539.638.8 0.86569
5.80.15.744.543.6 0.97074
3.20.13.127.827.2 0.67579
2.10.02.122.321.9 0.480 +
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וגיל לידה, מקום מוצא, יבשת לפי יהודים, ב/26. לוח
31 \\1 1984

אלפים

ישראל ילידי
מוצא psכולל סך

Grand total
הכל סך
Total04591014151920242529

כולל 3,471.72,059.13553336.2304.9252.3210.9193.0סך

הכל סך  748.1456.438.457.471.067.762.161.8אסיה

92.549.83.85.67.56.96.36.2טורקיה

268.3169.912.622.228.627.425.125.3עירק

תימן ודרום 166.4116.15.710.214.416.416.618.2תימן

123.867.49.710.911.19.78.47.3אירן

ו ופקיסטן הודו
י אחר

97.153.26.58.59.67.45.64.7

הכל סך  767.1435.161.973.580.176.961.347.8אפריקה
וטנג'יר 473.2269.643.949.651.249.636.426.0מרוקו

וטוניסיה 123.472.09.311.713.012.511.08.7אלג'יריה

77.351.43.66.38.78.78.17.9לוב

וסודן 65.737.03.45.26.55.65.34.9מצרים

27.55.11.70.80.70.60.50.3אחר

 ואוקיאניה אמריקה אירופה,
הכל סך

1.348.7559.860.864.562.550.250.759.5

המועצות 296.8103.117.916.79.45.03.84.6ברית

313.4155.15.87.99.610.614.120.8פולין
282.4107.812.215.617.915.313.012.6רומניה

ויוון 66.733.41.52.74.54.44.24.3בולגריה

ואוסטריה 92.848.33.14.65.33.14.35.9גרמניה
j צ'כוסלוכקיה
( הונגריה

88.443.52.83.64.34.05.26.7

. אחר

1 ואוקיאניה אמריקה צפון

* הלטינית אמריקה

208.168.617.813.411.47.86.14.6

ישראל יליד אנ  ישראל S194.3140.891.357.436.723.9.607.8607יליד
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TABLEH/26.JEWS, BY CONTINENT OF ORIGIN AND PLACE OF BIRTH, AND AGE
31 XII 1984

Thousands

Israel bornילידיpkV pnBorn abroad
Country of origin

הכל+3034354445 סך
Total024253435444564657475+

175.5126.41,412.6 104.5135.9182.3268.8494.8208.0122.8GRAND TOTAL

56.222.3291.7 19.515.028.276.6121.731.418.9Asia  total

7.13.742.7 2.71.94.08.719.05.73.4Turkey

20.04.498.4 4.30.45.330.546.09.56.6Iraq

19.38.450.3 6.90.20.713.723.38.24.3Yemen and Southern
Yemen

5.71.856.4 2.87.111113.218.63.92.5Iran

4.24.0
19.8 )i 2.7
24.1 f

3.6

1.8

4.7

2.3

4.4

6.1

5.3

9.6

1.2

2.8

0.5

1.5

India and Pakistan

Other

26.04.5332.0 3.131.775.081.2109.025.29.9Africa  total

9.61.6203.6 1.716.857.248.662.513.74.7Morocco and Tangier

5.00.651.4 0.32.610.013.618.64.32.4Algeria and Tunisia

7.10.825.9 0.30.41.48.312.12.61.2Libya

4.11.428.7 0.70.23.07.812.63.81.3Eg^ypt and Sudan

0.20.122.4 0.111.73.52.83.20.90.3Other

75.180.6788.9 55.989.179.2111.0264.1151.394.1Europe,America and
Oceania  total

7.615.3193.7 22.835.425.730.449.829.922.4U.S.S.R

30.635.0158.3 20.70.55.211.056.555.629.4Poland

12.56.2174.6 2.55.116.424.974.532.221.5Romania

5.34.133.3 2.60.2 '0.45.415.96.74.7Bulgaria and Greece

7.411.044.5 3.71.40.98.917.19.66.6Germany and Austria

' 8.46.6
21.5)\ 1.9
23.4 f

0.2

0.3

0.3

1.3

2.5

3.1

10.1

10.7

5.7

4.6

2.6

3.4

Czechoslovakia

Hungary

56.7 .16.09.111.114.24.02.3Other
3.42.4 ■43.1 I 1.719.310.45.95.41.40.7North Ameirca and

)Oceania

39.710.59.87.79.81.30.5Latin America

18.218.926.2Israel born  father

born in Israel
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households בית משקי
אוכלוסייה וקבוצת בית טשק גודל לפי בית, משקי ב/27. לוח

TABLEII/27.HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSEHOLD AND POPULATION
GROUP

בית למשק נפשות ממוצע
Average persons per

household

כולל אינו
בודדים

Not including
single

בודדים כולל
Including
single

(אחוזים) בית במשק נפשות
Persons in household (percentages)

הכל סך
Total

בית משקי
(אלפים)

Households
)thousands)

Total
4.2
4.2
4.2
4.2
4.16
4.12
4.10
4.14
4.09
4.09
4.10
4.09
4.08

Jews
4.0
4.1
4.1
3.9
3.92
3.84
3.83

3.*2

3.83
3.84
3.82
3.82

NonJews
6.0
6.0
6.1
6.4

6./. 1

6.61 \
6.71 \
6.61
6.37
6.30
6.35
6.19

3.9
3.9
3.9
3.8
3.75
3.71
3.68
3.71
3.66
3.65
3.64
3.61
3.59

3.8
3.8
3.8
3.5

3.52
3.45
3.42
3.45
3.41

3.39
3.35
3.34

5.4
5.6
5.6
6.0
6.26
6.45
6.37
6.47
6.32
6.12
6.06
6.14
5.92

10.9
11.5
11.8
11.4
10.8
9.9
9.6
9.7
9.J
8.7
8.8
8.6
8.2

8.8
9.2
9.4
8.3
7.6
6.4
6.2
6.3
5.8
5.4
5.5
5.2
4.8

38.5
37.3
39.3
41.9
45.4
46.6
45.5
46.1
44.2
41.6
40.9
41.2
39.2

6.4
6.5
5.8
6.3
6.3
6.7
6.6
6.7
6.8
7.0
6.6
6.6
6.9

6.0
6.!
5.5
5.7
5.8
6.2
6.1
6.2
6.2
6.3
5.9
5.9
6.3

10.7
11.6
10.0
11.9
11.6
12.1
11.7
11.7
13.3
13.6
12.7
13.6
12.5

11.9
12.0
11.2
11.1
12.4
12.6
12.7
13.4
13.6
13.9
14.3
14.4
14.6

12.1
12.1
11.3
11.2
12.6
12.7
12.8
13.5
13.7
14.1
14.5
14.5
14.7

9.5
11.2
10.2
10.3
11.0
11.6
11.7
12.2
12.6
12.0
13.3
13.2
14.5

23.4
23.6
21.8
19.1

18.4
18.7
18.4
.lg8
18.8
18.8
19.0
18.7
18.4

24.4
24.7
22.8
20.0
19.2
19.6
19.2
19.6
19.6
196
19.7
19.4
19.2

I 1.9
10.7
11.0
9.5
9.6
9.7
10.0
10.3
9.9
10.8
12.6
11.9
11.5

20.7
18.8
19.1
17.8
16.6
16.3
16.3
15.7
15.2
14.9
14.4
14.1
14.1

21.6
19.6
19.8
18.6
17.4
17.1
17.0
16.4
15.9
15.5
15.2
14.7
14.6

9.4
9.7
9.6
9.6
7.9
7.5
8.9
7.8
7.7
8.8
7.3
8.6
9.0

18.8
17.8
19.6
21.9
22.6
22.7
22.8
22.0
22.5
22.3
21.9
22.1
21.9

19.6
18.4
20.4
23.2
23.8
24.1
24'.2
233
24.0'
23.7
23.3
23.6
23.4

8.5
10.6
10.5
10.3
8.9
7.7
7.8
7.7

. 7.3
8.5
8.8
7.5
8.1

7.9 100.0
9.8 100.0
10.7 100.0
12.4 100.0
12.9 100.0
13.1 100.0
13.6 100.0
13.7 100.0
14.0 100.0
14.3 100.0
15.0 100.0
15.5 100.0
16.0 100.0

7.5
9.9
10.8'
13.0
13.6
13.9
14.5
14.7
14\8
I5_3
16. D

16.7
17.1:

1r.5
8<9
9:4
6.5
5:6
4.8
4.4
4)2
51
4:7
4!6.
4.0<

5.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

180.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
1*0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

הכל סך
474.9
549.0
653.9
765.8
893.0
941.3
974.4
995.1

1,025.8
1,053.1
1,076.0
1,106.9
1,132.6

יהודים
437.9
505.7
602.3
695.2
817.0
860.7
889.6
909.8
937.3
958.2
974.5

1,002.2
1,022.9

לאיהודים
36>*
4333
51.6
7016
7610
8015
8!4.8
85.3
88.5
94.9
101.5
104.7
109.6

'1957
1960
1965
21970
'1975
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

'1957
(960
1965
H910
'1975■
'ל197
E97SS
1979
1980
1981
1982:
198;)
19841

'195.7
19160
19 65
21?>70
3V 975
1.977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

I Excl. qibbuzim
qibbuzim but not in!
Jerusalem. 3 As t
are based on pqpulatio
Census results.

and institutions; as of 1958 including
.titutions. 2 As of 1968 including East
,f 1974 cxcl. Bedouins in the South. Data
n estimates revised according to the 1972

כולל 1958 בש1ת החל ומוסדות;; קיפוצים כולל אינו 1

מזרח כולל \7חלכ8*19 2 מוסדות. כולל >לא קיבוצים,
בררום. בדויס כולל אןנו ב1974 החל 3 ירושלים.
עפ"י מתוקנים .אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים

.1972 מפקד תוצאות
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לידה, יגשת בית, משק גודל לפי מימי,, ב/$2.משקי mb
הבית של>האטז,משק וקביצק^אנכלוסייה תקוטת,עלייה

TABLEn/28.HOUSEHOLDS', BY SIZEOTHOUSEHOLD, HEAD OF
HOUSEHOLD'S CONTESJENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AN©

POPULATION GR.01UP
1984

sבית jj1W3:rrarz33(אחוזים)
S\

in household (percentages)Krsoris"Is
לידה g£Continent.£יבשח of birth and i

עלייה .Drותקופת 50.0peirod of immigration

 a,
123

.י *56
a £.=.

g
הבית מע38]י 1,132.6,1v>016.0!I.914.1כל ;18(414.6.6.98.23.59ALL HOUSEHOLDS

כולל3 סך 1J22.1*190.017.1.3.4t*Aיהורים! ■18.2.14.76.34.8JEWS  GRAND)
TOTAL'

הכל3 סך י 5.53.63.50Israel[16.1'100.014.14.819.625.2ישל*ל  lotaP
Fatherאביליי: born in:

;ישראל 48.4100.022.0 .17.817.820.314;24.9(3.0)3.18Israel
■א8יהאפייקה 132.3100.O8.9":4.322.128.3.1S16.74.63.69AsiaAfrica

15.4,14.418.226.617:6i.iH3.03.45EuropeAmerica■158.0100.0,איילפהא9ריקה
הגל 0ך 15.812.017.820.111.610.54.04AsiaAfirca?"300.7100,0/2אסיו!:110דיקייי  total

1960 214.01001011,616.310.517.620.713.110.34.10Upעד to 1960

1961196447.9100.014.012.414.916.719179.2:13.24.0819611964
19651974.28.6100.0.B416.516.620.516.0.Ti9.63.8019651974

1*5 +100.0P6.2)23.5(2'S)(19.1)(16.6)(18.0)(3.7)3.241975בד+
ו!3ל סך  145.7too.o12:5■17.111.817.420.411s9.03.95Asiaא0יה  total
1960^5^119.4100.012.917.2:10.815.920.713.29.33.99Up to 1960

1961 19647.6100.024.2 (16.9)(ll.if)(]2.1)22.1(8,4)(5.3)3.8119611964

1965+17.6100.09.418.716.724.816.7(5.4)8.43.791965 +

ח9ל סך  18.219.911.211.94.13Africa/.7/2*155.0100.012.01אפריקה  total
1960 94.5100.09.815.110.219,820.812.911.44.24Upעד to 1960

1961196440.3100.014.3r2.714.515.319.29.314.74.1319611964
1965+18.3100.018.417.117.114.816.7(7.4)8.53.581965+

הכל סך  1.52.63EuropeAmerica*.378.4100.023.637.012.2/3.99.02.אירו6האמריקה total
1960 240.2100.025.941.610.410.57.92.51.22.46Upעד to 1960

1961196431.9100.021.033.412.318.910.8(2.1)(1.5)2.7819611964

1965197464.5100.018.627.714.820.412.13.82.63.0319651974

1975 +39.2100.019.827.918.320.19.03.2(1.6)2.881975+

סך 109.6100.05.38.19.011514.512.539.25.92NONJEWSלאיהודים GRAND
TOTALכולל

77.8100.05.27.18.210.911.911.845.06.24Moslemsמוסלמים

22.0100.05.411.910.212.722.916.920.14.88Christiansנוצרים

36.05.74Other(8.2)16.2(7.5)(12.7)(13.7(5.7)9.8100.0יתר

Excl. institutions and Bedouins in the South.
Incl. single. 3 Incl. not known.

בדרום. ובדוים מוסדות כולל אינו 1

ידוע. לא כולל נ כודדים. נולל 2
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גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי ב/29. לוח
בית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE11/29.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, AGE AND CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1984

(אחתים)13 בית במשק נפשות
o
o

Persons in household (percentages)"§ 2Age group
גיל 2"*קבוצת o

no c
av> o
Q 5 ■nand continent

לידה ofויבשת birth I j
הכל סך
Totalי

234567+

j^M O
o 2 ■=

n

כולל 1,132.616.0סך 100.021.914.118.414.66.98.23.59GRAND TOTAL
24 67.629.0עד 100.020.718.611.86.54.29.23.13Up to24
25  34303.98.5 100.012.221.831.214.95.66.03.792534
35  44230.64.8 100.05.37.421830.813.915.14.923544
45  54172.36.7 100.010.614.721.020.212.114.84.554554
5564157.418.4 100.040.018.69.55.83.14.52.795564
65 +200.841.8 100.051.34.51.2(0.5)(0.3)(0.5)1.7065+

 1,022.917.1יהודים 100.023.414.619.214.76.34.83.34JEWS 
כולל GRANDסך TOTAL

24 55.734.3עד 100.023.320.010.75.03.13.62.57Up to 24
25  34266.29.3 100.012.822.933.114.44.33.33.592534
35  44203.45.3 100.05.77.824.933.014.09.34.623544
45  54155.07.1 100.011.415.922.721.111.99.94.254554
55  64148.318.7 100.041.819.39.55.52.62.72.625564
65 +194.341.9 100.051.84.21.1(0.5)(0.2)(0.3)1.6965 +

הכל סך 342.214.1ישראל 100.014.819.626.216.15.53.63.50Israeltotal
24 44.536.3עד 100.023.019.410.64.6(2.8)3.42.50Up to 24
2534176.210.3 100.014.124.532.512.13.53.03.472534
35  4464.57.0 100.05.69.226.934.012.25.14.383544
45  5436.59.9 100.09.316.624.224.69.55.94.004554
55  6412.617.9 108.039.924.5(10.3)(5.4)(2.0)2.525564
65 +7.946.0 100.045.6(3.8)(2.8)(1.4)


1.6965 +

יליד 48.422.0אב 100.017.817.820.314.24.9(3.0)3.18Father born in
Israelישראל

24 9.453.2עד 100.022.2(12.8)(7.7)(2.7)(0.6)(0.7)1.92Up to 24
25  3417.415.4 100.013.923.729.911.6(2.0)3.63.322534
35448.3(6.7) 100.0(6.6)(11.9)24.132.3(13.4)(5.1)4.383544
45  546.9(7.1) 100.0(11.5)21.8(19.9)24.8(10.1)(4.8)4.004554
55+6.429.9 100.043.1(12.2)(8.3)(3.7)(2.8)


2.2155+

יליד 132.38.9אכ 100.014.322.128.315.16.74.63.69Father born in
אפריקה  AsiaAfricaאסיה
24 21.618.9עד 100.025.414.76.9(5.3)6.73.18Up to 24
25  3486.26.3 100.013.324.234.313.64.93.43.672534
354412.9(4.7) 100.0(7.8)(7.9)21.435.517.8(4.8)4.523544
45  547.5(10.8) 100.0(4.5)(7.4)19.725.9(15.3)(14.5)4.584554
55+4.1(19.9) 100.0(33.7)(27.4)(9.9)(6.3)(2.0)1.8155 +
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גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי ב/29. לוח
(המשך) בית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE11/29.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, AGE AND CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD (cont.)

1984

ol(אחתים) בית במשק נפשות
Persons in household (percentages)Age group

גיל oקבוצת
n "S

2o£ oand continent
לידה cויבשת ~!s S.Sof birth

225nop o
a c 2=

P5
S S3

o

הכל סך
Total1

234567+> a

יליד 158.0100.015.414.418.226.617.64.83.03.45Fatherאב born in
אמריקה EuropeAmericaאירופה

24 1.86Up(2.2)(6.3)12.5100.049.626.615.1עד to 24
25  3470.9100.013.415.125.131.210.62.22.53.282534
35  4442.9100.07.6*.79.229.333.710.45.24.343544
45  5421.8100.010.610.217.327.224.37.0(3.5)3.804554
55+9.9100.031.345.114.6(6.0)(3.0)


2.0455 +

הכל3 סך  145.7100.012.517.111.817.420.411.99.03.95Asiaא0יה totaP
25  3416.4100.0(3.6(7.9)17.835.923.7(7.1)(4.0)4.102534
35  4441.2100.0(3.45.05.319.932.520.213.74.993544
45  5436.0100.05.78.511.218.025.217.314.14.704554
556425.5100.015.025.422.215.810.9(5.4)(5.3)3.235564
65+25.2100.040.646.57.8(1.9)(1.6)(0.6)(11)1.8465 +

הכל סך 155.0100.012.014.712.118.219.911.211.94.13Africaאפריקה total
24 (3.8ער 100.0(11.3(25.6)(28.6)(9.2)(8.1)(8.5)(8.6)3.44Up to 24
25  3437.7100.05.910.117.732.622.16.74.93.982534
354441.3100.03.94.45.016.034.818.017.95.163544
45  5429.5100.06.08.611.117.117.518.121.54.974554
556424.2100.017.324.418.413.710.46.89.1.3.435564
65+18.5100.045.241.4(6.6)(3.4)(1.1)(0.6)(1.7)1.8565 +

 378.4100.023.637.012.213.99.02.81.52.63EuropeAmericaאירו9ה
הכל סך totalאמריקה

24 2.33Up(2.0)(1.6)(4.6)(11.1)(16.8)5.9100.038.325.6עד to 24
25  3435.7100.010.911.622.535.512.94.2(2.5)3.522534
354456.1100.05.97.210.133.030.98.54.64.233544
45  5452:7100.06.616.421.327.918.06.53.33.714554
556485.6100.020.451.817.96.22.5(0.7)(0.5)2.235564
65 +142.5100.041.554.43.3(0.5)(0.2)(0.1)1.6465+

 109.6100.05.38.19.011.514.512.539.25.92NONJEWSלאיהודים 
כולל GRANDסך TOTAL

24 (4.3)11.9עד 100.0(8.2)12.417.013.6(9.4)35.15.76Up to 24
253437.7(2.3) 100.08.113.717.518.814.724.95.202534
354427.2(0.6) 100.0(2.5)(4.5)6.414.512.858.67.183544
45  5417.3(3.2) 100.0(4.0)(3.3)(5.6)12.213.458.37.214554
55  649.1(19.4) 100.0(11.3)(6.7)(11.1)(11.4)(10.9)34.75.475564
65 +6.4100.037.637.4(12.4)(4.6)(1.7)(2.9)(3.6)2.2565 +

Excl. institutions and Bedouins in the South.
Incl. single. 3 Incl. household heads aged 14 24.

כולל 2 בדרום. ובדוים מוסדות כולל
.1424 בני בית משקי ראשי כולל נ

אינו ו

בודדים.
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לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי ב/30. לוח
הבית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE11/30.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, YEARS OF SCHOOLING AND
CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1984

a(אחוזים). בית במשק נפשות
o
o
5

Persons in household (percentages)"§2
'28Years of
no cschooling

לימלד =Zשנות oj^OQ Oand continent
לידה Dויבשת

1toas; sof birth
h.r o1234567+^ a.

n

כולל 1,132.6100.016.021.914.114.6סך 18.46.98.23.59GRAND TOTAL
0  4109.8100.031.228.58.15.3 6.55.814.63.2904
58262.7100.014.925.210.513.5 12.28.815.03.9458
912461.7100.013.519.216.017.0 22.27.15.23.57912
13 15142.4100.016.921.317.514.6 21.44.83.43.271315
16+150.2100.013.019.815.816.5 23.85.85.33.5616+

 1,022.9100.017.123.414.614.7יהודים 19.26.34.83.34JEWS 
כולל GRANDסך TOTAL

0486.1100.035.432.48.35.0 6.54.58.02.6904
5  8217.6100.017.629.211.613.3 12.68.17.73.3758
912432.7100.014.320.016.116.8 22.66.73.63.459t12
1315135.6100.017.522.017.514.5 21.94.22.43.181315
16+145.2100.013.220.216.016.4 23.95.64.735116+

הכל 342.2100.014.114.819.616.1ישראלסך 26.25.53.63.50Israel total
0  43.4100.0(3).5)22.3)(5.4) (11.8) (14.5)(6.2)(8.4)2.9604
5  835.5100.08.816.917.319.8 21.49.16.83.8858
9 12177.4100.013.513.420.915.7 28.65.32.63.47912
131562.2100.018.717.820.114.3 23.83.6(1.7)3.161315
16+62.8100.013.214.017.417.6 25.36.26.33.7216+

'ליד 48.4100.022.017.817.814.2אב 20.34.9(3.0)3.18Father born in

Israelישראל
0  85.3100.0(22.3)'21.6)'14.5) (16.1) (12.3)(8.8) ((4.3)3.2708
91223.3100.024.216.517.716.3 20.4(3.6)(1.3)3.05912
131510.6100.023.019.920.0(9.6) 19.7(5.3)(2.4)3.011315
16+8.9100.014.516.2)18.714.3) 23.1(6.0) ((7.2)3.6716+

יליד 132.3100.08.914.322.115.1אב 28.36.74.63.69Father born in .

אפריקה AsiaAfricaאסיה
0  826.8100.06.214.617.321.4 22.19.88.64.1108
91282.5100.07.513.023.114.3 31.96.53.73.70912
13 1514.7100.018.119.224.510.7 23.0(2.8)(1.8)3.061315
16+8.1100.0(15.3)17.6)23.110.5) 22.0(5.7) ((5.9)3.4516+
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לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי ב/30. לוח
(המשך) הבית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE11/30.HOUSEHOLDS', BY POPULATION GROUP, YEARS OF SCHOOLING
AND CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

)cont.)
1984

aבמשק (אחוזים)נפשות בית
o
a5 "

ii. to '".Persons in household (pecrentages)" §2
'2 .o^ u .£=Years of

schooling
לימור 3■£שנות §and continent
לידה ויבשת

a
הכל סך
Total1234567 +

n
C

of birth

יליד 158.0100.015.418.2אב 14.426.617.64.83.03.45Father born in
אמריקה EuropeAmericaאירופה

0  86.7100.0(20.2)(19.1) 25.1(17.8)(10.6)(4.9)(2.3)2.9908
91268.9100.015.719.6 13.028.117.44.5(1.7)3.39912
13 1536.4100.017.618.4 16.825.516.93.4(1.5)3.241315
16+45.8100.012.516.1 13.026.319.56.36.33.7716+

הכל סך  145.7100.012.511.8אסיה 17.117.420.411.99.03.95Asia total
0  430.2100.033.39.7 26.78.26.67.08.72.9404
5846.0100.07.913.0 16.915.320.713.712.54.2658
91252.6100.05.511.4 12.322.228.013.86.94.29912
13 158.6100.0(6.9)(13.6) (14.9)22.822.7(11.6)(7.5)4.081315
16+7.3100.0(11.3)(13.2) (13.9)29.1(18.7)(9.0)(4.8)3.7916+

הכל סך  155.0100.012.012.1א5ריקה 14.718.219.911.211.94.13Africatotal
0  425.8100.035.17.9 25.16.66.2(5.0)14.13.1504
S 842.8100.08.510.9 14.815.518.514.817.04.5058
91264.9100.05.813.3 11.023.424.912.59.14.32912
131512.3100.0(9.1)16.8 (11.4)22.427.4(7.7)(5.1)3.971315
16+7.9100.0(10.1)(14.6) (13.5)23.320.6(8.3)(9.6)4.0216+

 378.4100.023.612.2אירופה 37.013.99.02.81.52.63Europe
הכל Americaאמריקהסך total

0  426.6100.038.46.2 47.2(3.9)(1.9)(1.0)(1.4)1.9404
5892.9100.030.09.0 46.66.54.81.9(1.3)2.2158
912137.2100.022.512.9 35.614.810.13.0(1.0)2.68912
131552.3100.019.715.3 30.819.510.3(2.7)(1.8)2.871315
16+67.0100.013.815.1 27.522.114.64.32.73.2316+

 109.6100.05.39.0לאיהודים 8.111.514.5US39.25.92NONJEWS 
כולל GRANDסך TOTAL

0  423.7100.016.07.5 14.56.66.410.738.45.4704
5845.1100.0(1.5)5.3 5.910.214.812.250.36.7158
91229.0100.0(2.1)14.2 7.015.919.012.829.05.40912
13156.7100.0(5.2)(16.0) (6.6)(12.2)(17.7)(17.9)24.45.131315
16+5.0100.0(7.4)(9.6) (6.5)(201)(20.5)(13.6)(22.4)4.9716+

I Excl. institutions and Bedouins in the South.
2 1101. single. 3 Incl. not known.

בדרום. וכדוים מוסדות כולל לא 1

ידוע. לא כולל 3 בודדים. כולל 2
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בית, משק גודל לפי בית1 משקי  ב/31. לוח
מגורים יישוב וצורת אוכלוסייה קבוצת

TABLE 11/31.HOUSEHOLDS1, BY SIZE OF HOUSEHOLD, POPULATION GROUP
AND TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

1984

ביתבמש?נפשות 1(D'nnN)
; in household (percentages)Person

אוכלוסייה £SxoFJ=Gקבוצת OPopulation group
יישוב וצורת

ift £} a? J2
and type of locality

י.gagDמגורים _ u 3nP00 oof residence
no1234567+£a2=

> a

כולל 1,132.6100.016.021.914.118.414.66.98.23.59GRANDסך TOTAL
עירוניים 1,011.7100.015.322.614.419.014.66.67.53.55Urbanיישובים localities
כפריים 120.8100.021.615.711.213.814.89.313.63.90Ruralיישובים localities

הכל סך  יהודים
"ה ס עירוניים יישובים

1,022.9100.017.123.414.619.214.76.34.83.34JEWS  TOTAL
924.5100.016.223.914.919.714.66.04.73.34Urban localities  total

90.4100.019.819.515.016.413.78.57.23.47Jerusalemירושלים
אביביפו 114.6100.028.730.413.613.78.32.92.32.62Telתל AvivYafo

2.94Haifa(1.1)70.4100.017.831.114.718.813.23.3חיפה
ותיקים עירוניים 455.7100.014.224.015.421.216.05.53.63.35Veteranיישובים urban localities
חדשים עירוניים 193.4100.011.219.314.521.316.08.88.93.83Newיישובים urban localities
"ה ס  כפריים 98.5100.025.15/3.011.714.515.18.86.23.31Ruralיישובים localities  total

n14.29Moshavim.35.3100.05.719.512.116.618.614.8מושבים
2.40Qibbuzim(1.3)49.9100.045.018.410.211.010.24.0קיבוצים
4.14Villages(00.8(7.7)12.416.522.424.3(5.8)13.2100.0כפרים

ס"ה  109.6100.05.38.19.011.514.512.539.25.92NONJEWSלאיהודים  TOTAL
עירוניים 87.3100.05.78.79.011.714.912.737.45.78Urbanיישובים localities
כפריים 9.010.713.111.746.06.45Rural(5.7)(22.4100.03.8יישובים localities

1 Excl. institutions and Bedouins in the South. 2 .6^ח1.81:>111 בודדים. כולל 2 בדרום. ובדוים מוסדות כולל אינו 1

אוכלוסייה קבוצת לפי בית/ במשקי 7ו גיל עד ילדים  ב/32. לוח
הבית במשק ילדיט ומספר הבית משק ראש של לידה ויבשת 

TABLE11/32.CHILDREN UP TO AGE 17 IN HOUSEHOLDS1, BY POPULATION
GROUP AND CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND NUMBER OF

CHILDREN IN HOUSEHOLD
1984

אוכלוסייה הכלקבוצת Childrenביתבמשקילדיםסך in householdPopulation group
לידה Totalויבשת

ו .
2

3 1> 15
>7+and continent of birth

Thousandsאלפים
כולל 1,506.7157.7389.8410.4218.5122.983.8123.6GRANDסך TOTAL

הכל2 סך  יהודים
הכל סך  ישראל

1,177.4144.9361.0361.3166.069.937.337.0JEWS  TOTAL2
451.664.0169.4130.749.716.99.211.7Israel  total

יליד: Fatherאב born in:
55.78.118.915.46.02.41.53.5Israelישראל

184.828.372.950.024.04.62.72.2AsiaAfricaאסיהאפריקה
209.427.477.064.019.69.75.06.0EuropeAmericaאירופהאמריקה

480.343.1105.1156.290.742.321.221.7AsiaAfricaאסיהאפריקה 244.137.686.173.725.610.76.93.6EuropeAmericaאירופהאמריקה
329.312.828.949.152.453.046.586.6NONJEWSלאיהודים

ם אתתי
כולל 10.525.927.214.58.2סך

Percentages
8.2 5.6GRAND TOTAL

הכל סך  יהודים
הכל סך  ישראל

100.012.330.730.714.15.93.23.1JEWS  TOTAL
100.014.237.528.911.03.72.02.6Israel  total

יליד: Fatherאב born ih:
100.014.434.027.710.74.32.66.2Israelישראל

100.015.339.527.113.02.51.51.2AsiaAfricaאסיהאפריקה
100.013.136.830.99.44.62.42.9EuropeAmericaאירופהאמריקה

100.09.021.932.518.98.84.44.5AsiaAfricaאסיהאפריקה
100.015.435.330.210.54.42.81.5EuropeAmericaאירופהאמריקה
100.03.98.814.915.916.114.126.3NONJEWSלאיהודים

Excl. institutions and Bedouins in the South.
Incl. not known.

בדרום. ובדוים מוסדות כולל אינו 1

ידוע. לא כולל 2
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אוכלוסייה, קבוצת לפי ,17 גיל עד ילדים עם בית1 משקי ב/33. לוח
בית במשק ילדים ומספר מין משפחתי, מצב בית, משק הרכב

TABLE11/33.HOUSEHOLDS' WITH CHILDREN UP TO AGE 17, BY POPULATION
GROUP, HOUSEHOLD COMPOSITION, MARITAL STATUS, SEX AND NUMBER OF

CHILDREN IN HOUSEHOLD
1984

(אחוזים)במשקילדיס בית

a
o£ S

A£f 8Children in household (percentages)£ SS

כיח. משק oהרכב
ri JZ£5=Household composition,

הבית משק ראש vמין ^o>". .rsex and marital status of
המשפחתי 5o/ומצבו S

household head

£i0 _
' iff

יי c o

on o£'123456+?us
a

כולל 617.0100.026.432.523.013.24.82.51GRANDסך TOTAL
הורים 565.3100.024.533.023.913.74.92.55Bothשני parents

או אחד 51.7100.047.727.512.68.04.22.05Oneהורה parent or
אחר otherאדם person

.. :Thereofמזה
אלמן/ה או 1.79Divorced(1.9)(4.6)24.5100.051.631.110.7גרוש/ה or widowed

21.3100.045.921.314.311.76.92.32Neverרווק married
הבל סך  576.9100.025.1.32.723.613.65.02.55Manגנו  total

הורים 555.2100.024.333.124.013.74.92.55Bothשני parents
בלבד U96.32.29Man.21.7100.044.923.213.8גנו only
:Thereofמזה;

אלמן או 1.69Divorced(2.3)(5.3)(9.1)(22.1)3.5100.061.2גרוש or widower
2.41Never(7.1)16.7100.041.822.615.213.3רווק married

הבל סך  2.00Woman(2.9)40.1100.045.930.313.77.1אישה  total
הורים 2.37Both(3.6)(13.1)10.1100.034.529.219.7שגי parents
בלבד 1.88Woman(2.7)30.0100.049.830.611.75.2אישה only

:Thereofמזה:
אלמנה או 1.81Divorced(1.9)(4.5)21.1100.050.032.611.0גרושה or widow

2.00Never(6.7)(ל.5)(107)(16.3)4.6100.060.6רווקה marired

הכל סך  S31.0100.028.335.123.610.92.12.30JEWSיהודים  TOTAL
הודים 490.5100.026.235.524.611.42.22.34Bothשני parents

או אחד 1.72One(0.8)40.5100.053.529.711.54.5הווה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזהל
אלמן/ה או 1.69Divorced(0.4)(4.3)23.2100.052.832.310.2גרוש/ה or widowed

1.68Never(16)(ל.3<12.1100.060.322.112.3רווק married
הגל סך  493.7100.026.935.424.411.22.22.32Manגבו  total

הוריס 480.6100.026.135.724.711.32.22.34Bothשני parents
בלבד 1.73Man(1.6)(4.9)13.1100.056.725.611.2גבו only

.■ :Thereofמזה
אלמן או 1.65Divorced(1.8)(5.5)(8.6)(23.0)3.3100.061.1גרוש or widower

1.69Never(1.0)(4.2)(12.7)8.5100.056.925.2רווק marired
הבל סך  37.3100.047.331.0i3.86.7(1.2)1.89Womanאישה  total

הוריס 2.36Both(3.3)(13.3)9.9100.034.729.119.7שני parents
בלבד 1.72Woman(0.5)(4.3)27.4100.051.931.711.6אישה only

:Thereofמזה:
אלמנה או 1.69Divorced(41)19.8100.051.433.910.5גרושה or widow

1.65Never(2.9)(2.5)(11.3)(15.0)3.6100.068.4רווקה marired

1 Excl. institutions and Bedouins in the South. בדרום. ובדוים מוסדות כולל אינו
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1983 והדיור האוכלוסין מפקד
לידה ויבשת גיל ולפי בית משק גודל לטי יהודיים1, בית משקי  ב/34. לוח

הבית משק ראש של
4 ** 1983

בית במשק נפשות

ראש וגיל לידה הכליבשת
הבית Total12345משק

כולל 978,906237,292סך 181,667147,830183,583133,148
152438,44511,935 14,1288,4822,785653

י 2534223,04130,095 27,69548,73673,08931,635
3544181,4479,143 11,56714,97948,86857,468
4554156,33018,218 12,25226,32535,88331,945
5564161,33061,551 31,06232,90717,5318,927
6574141,41970,427 49,65412,7404,4052,028
5ל +76,89435,923 35,3093,6611,022 .492

ישראל ילידי
הכל ישראלסן יליד 44,3788,335אנ 8.3457.5949.3876.839
15245,3841,702 2,38383727184
253416,0152,593 2,6243,5664,5631,884
35448,727489 6367382,2892,956
45546,576637 5621,1361,6401,618
55644,2771,528 7631,052545253
65742J9J1,063 8151956830
75 +1,208541 562701114

הכל סך אסיהאפריקה יליד 98,02015.999אכ 12,43622.18226.75414,423
152414,1814,561 3,9604,0481,245209
253461,4488,657 5,97915,49920,8048,254
354411,136582 8178762,6973,938
45546,753591 5888871,5121,774
55642,861871 506679425214
65741,138511 3651605828
75+503226 22133136

הכל סך  אירופהאמריקה יליד 125,74718.631אב 19.79121.67135,95722.512
15248,5692,913 3,8761,30633777
253458,5158,873 9,39112,97319,2076,330
354432,9331,614 2,8032,79610,68511,342
455416,8461,629 1,2732,9514,9704,448
55645,7702,168 1,0341,477715283
65741,946937 8081284126
75 +1,168497 60640126

הכל סך אסיהאסריקה 315,46951,046ילידי 42.70842,38156.70758,469
15244,3451,179 1,5261,11337292
253449,3705,021 4,2058,846!6,30410,320
354476,9913,232 3,4864,76114,76924,901
455470,1935,996 4,3468,65112,68015,091
556457,21913,776 9,18011,4368,7776,096
657438,84314,132 12,5345,6663,0571,604
75 +18,5087,710 7,4311,908748365

הכל סך  אירופהאמריקה 395,292#143,063ילידי SiU754.00254.76830.905
15245,9661,580 2,3831,178560191
253437,6934,951 5,4967,85212,2114,847
354451,6603,226 3,8255,80818,42814,331
455455,9629,365 5,48312,70015,0819,014
555491,20343,208 19,57918,2637,0692,081
657497,30153,784 35,1326,5911,181340
75+55,50726,949 26,4891,610238101

מבוא. ראה אדם; כוח בסקר מאשר שונה במפקד כית משק הגדרת וקיבוצים. מוסדות דיירי כולל אינו
בודדים. כולל
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CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1983

TABLE11/34.JEWISH HOUSEHOLDS1, BY SIZE OF HOUSEHOLD AND AGE AND
CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD

4 VI 1983

Persons in householdממוצע
נפשות

בית2 Continentלמשק of birth and
Averageage of household head

678910 +persons
per house
hold2

54,64821,0699,9634,9844,7223.22GRAND TOTAL
193857637712.121524

8,0862,3038443452133.412534
24,2198,3073,5221,7471,6274.533544
16.2857,3783,9402,0652,0394.174554
4.5032,3231,2486526262.695564
1,1175362791141191.926574
2451375424271.6775+

Israel born
2.332723261168/7153.26Father born in Israel total

37211417181.981524
4791896335193.212534
1,07228010271944.433544
6421967139354.024554
86287692.655564
11541.866574
54

11.6975+
4.4901.0973871391133.37Father. born in AsiaAfrica total

7022349232.291524
1,71937511432153.392534
1,63437812450404.443544
9472839841324.224554
32.855564ך1143012
5652.076574
131.7575+

5.2391.1843652111763.38Father born in EuropeAmerica total
25139491.841524

1.19134611259333.182534
2,729579172117964.183544
1,2162316628343.894554

72125132.545564
4111.756574
22. 211.5975 +

33.17215.2857.747.?.5.573.4973.92Born in AsiaAfrica total
261412562.221524

3,330883285113633.802534
14.9685,9862,6411.2509974.973544
10.7475,8163,3701,7591,7374.784554
3.5992,0341,1436055733.385564
9314572521061042.3465 '74
171954419171.9475+

8.8152.7801.2036097602.57Born in EuropeAmerica total
3515.72152.151524

1.367510270106833.39. 2534
3.8161,0844832594004.143544
2.7338523351982013.524554
6322198133382.265564
16667178151.756574
663310381.5875+

1 Excl. population in institutions and qibbuzim. Deifnitions of households in the census differ from definitions in the labour
force surveys: see introduction. 2 Incl. single.
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טבעית תנועה ג'. פרק

ילדים של הממוצע המספר הוא כולל פריון
מניחים כאשר חייה, בימי ללדת צפויה שאשה
כפי סגילי פריון שיעור אותו לאשה יהיה גיל שבכל
להביא בלי הנדונה, בשנה גיל אותו לבנות שהיה
על מתקבל כולל פריון שיעור התמותה. את כחשבון
בשנה האם גיל לפי סגוליים ילודה שיעורי סיכום ידי
קבוצות על חושבו הסגוליים השיעורים אם הנדונה.
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
0י48.59 בממוצע כי ב0.485 הכולל הפריון שיעור

נקבות. הן הנולדים מכלל
את בחשבון מביא נקי תחלופה שיעור
תמיד הוא לכן ,49 לגיל עד הנקבות של התמותה

הגלמי. התחלופה משיעור נמוך
הסגו התמותה שיעורי מתוך תמותה לוחות
בגיל הנפטרים (מספר mx  והגיל המין לפי ליים
מחש גיל), באותו ממוצעת אוכלוסייה חלקי מסוים
זו שיטה התמותה. לוחות של הערכים יתר את בים
ומין, גיל קבוצת בכל התמותה ששיעורי מניחה
גם יתמידו הנדונה בשנה באוכלוסייה שנמצאו
הבאים: הערכים מובאים התמותה מלוחות להבא.
מתוך נבחרים בגילים בחיים הנשארים מספר =lx

נולדים. 1,000
מספר שהיא נבחרים בגילים החיים nVnin =eox
שהגיע לאדם הצפויות הממוצע החיים שנות

.(x) מסוים לגיל

הגיל חישוב

לידה תאריך פי על הגיל את מחשבים בפטירות
מתייחס והגיל ושנה), חודש (יום, פטירה ותאריך
האח הולדתו ביום לנפטר שמלאו השנים למספר
מחשבים כלידה האם ונגיל בגירושין בנישואין, רון.
ביום להתחשב בלי בלבד לידה שנת פי על הגיל את
שתאריך מניחים הגיל חישוב בעת לפיכך, ובחודש.
שצוינה הלידה שנת של ביולי ב1 היה הלידה
במחצית חל הדמוגרפי האירוע שאם מכאן, כטופס.
שנת בין להפרש שרה הגיל השנה, של השנייה
במחצית חל האירוע ואם האירוע לשנת הלידה
פחות זה להפרש שוה הגיל השנה, של הראשונה

אחד.

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
ב' לפרק מבוא ראה ודת: אוכלוסייה קבוצת

אוכלוסייה. 
על נערכו הטבעית התנועה נתוני יישוב. צורת
במפקד שנקבעה היישוב צורת של חדש סיווג פי

ב'. לפרק מבוא ראה  1983
לימוד שנות 5  8 הקבוצה לימוד. שנות
9 הקבוצה עממי", ספר "בית שציינו מקרים כוללת
תיכון", ספר "בית כוללת לימוד שנות 12 עד
"אוניבר כוללת ומעלה לימוד שנות 13 הקבוצה

וכד'. סיטה" ב' לפרק מבוא ר' ודת: אוכלוסייה קבוצת
אוכלוסייה.

חישוב שיטות

בסי.ס על נעשו השיעורים חישובי 1969 מאז
ד). פרק (ראה בכוח העולים את הכוללת אוכלוסייה
ביוני שנערך והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות
זה דבר להביא ויש האוכלוסייה מספרי תוקנו 1983
אלה עם השיעורים את משוים כאשר בחשבון

.1983 שלפני
ל1,000 הם הטבעית התנועה של השיעורים
אלא הקבועה, הממוצעת האוכלוסייה של נפשות

אחרת. צוין כן אם
לידות של והשיעורים תינוקות פטירות שיעורי
שיעורי ,1979 עד אולם חי. לידות ל1,000 הם מת
תינו ל1,000 חושבו היהודים של תינוקות פטירות
לוח לפי עולים) של תינוקות (כולל חיים קות

חודשי. תמותה
לאמ הלידות מספר סגוליים: פריון שיעורי
הממוצעת באוכלוסייה מחולק מסוים כגיל הות
זה בשנתון החישובים גיל. באותו נשים של הקבועה
עד גיל בקבוצת שנים: 5 של גיל קבוצות מתוך נעשו
ובקבוצות 19 עד 15 בגיל נשים ל1,000 חושבו 19

.49 עד 45 בגיל נשים ל1,000 ומעלה 45 גיל
בגיל נשים ל1,000 חושב כללי פריון שיעור

.49 עד 15

טבעית תנועה
VITAL STATISTICS 86



דצמבר  באוקטובר כ750. ,1967 ביוני מלחמה
כ360. ,1982 ספטמבר  וביוני כ2,450, ,1973
האוכלוסייה גידול מקורות על ב/2 בלוח (אולם

בחשבון). הובאו המלחמות חללי
את כוללים המתאימים הלוחות ב1970 החל

ירושלים. במזרח הלידות
תינוקות פטירות פטירות, לידות, על הנתונים
1963 מאז רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולידות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים
וכן 1959 עד 1957 בשנים לידות של העיבודים
על נעשו 1976 של הראשונה וכמחצית 1975 בשנת

.50'}'© של מדגם פי
הלא כל עבוד לידות נתוני 1984 בשנת החל
כול אינם ואחרים" "דרווים עבור ומתוכם יהודים
ידועה. לא שדתן אמהות של הלידות את לים
כין נכלל ידועה היתר. לא שדתו מי כל מקודם,

ואחרים". "דרוזים
מוות סיבות על לנתונים כמקור מוות. סיבות
לנתו בנוסף המכיל, הפטירה, הודעות טופס משמש
הרפואית, התעודה את הנפטר, של דמוגרפיים נים
לפי מוינו המוות סיבות המוות. סיכת את המפרטת
וסיבות פציעות מחלות, של הבינלאומי "הסיווג
רשימת לפי ולווחו  תשיעית מהדורה מוות",
אבחנות מספר בתוספת הבינלאומית התמותה
הסיווג של התשיעית המהדורה השוואה. לצורכי
פטירה שיעורי .1979 בשנת לראשונה הונהגה
בנות קבוצות בעבור רק ניתנים קודמות לשנים

ההשוואה.
מהפר מתקבלים הנתונים וגירושין. נישואין

והגירושין. הנישואין שבתעודות טים
על נעשה היהודים בקרב הנישואין תעודות מילוי
הגי תעודות מילוי נישואין; לעריכת המורשים ידי

הרבניים. הרין בתי ידי על  רושין
ושל המוסלמים של וגירושין נישואין תעודות
הנוצ ושל השרעיים, הדין מבתי מתקבלות הדרוזים

נישואין. לערוך המורשים מהכמרים  רים.
שומ מיהודה, זוג בני עם ישראלים של נישואין
אם ישראלים, של בנתונים נכללו עוה וחבל רון
לא ,1976 עד מ1967 בישראל. נרשמו אלה נישואין
לחתנים שנישאו מישראל לאיהודיות כלות נכללו

עזה. ומחבל ושומרון מיהודה
נתוני את כוללים הנתונים כל כ1973, החל
ירושלים. מזרח אוכלוסיית של הטבעית התנועה

Sxfx
הוא. הממוצע הגיל

+ 0.5

כאשר:
x=גיל

א. בגיל המקרים .^=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
5 על המבוססים וכד' הממוצעים השיעורים, כל
ואלה בסוגריים. ניתנים במונה מקרים 10 עד
נקו בשתי סומנו מקרים מ5 פחות על המבוססים

(..) דות

מקורות
הפרטים על מבוססים הנתונים ותמותה. ילודה
"הודעת חי'', לידת על "הודעה בטופסי המופיעים
לחוק בהתאם מת". עובר לידת על ו"הודעה פטירה"
למוסד האחראי על מוטל 1965 האוכלוסין מרשם
הרופא היילוד, הירי על או  הלידה אירעה שבו
בתוך למסור  אחר במקום אירעה אם והמיילדת
חובת הלידה. על הודעה הפנים למשרד ימים עשרה
חלה הפטירה מזמן שעות 48 תוך פטירה על הורעה
הרופא על הפטירה, אירעה שבו למוסד האחראי על
מי ידי על  רופא ובאין המוות דבר את שקבע
מופיע המקורות פירוט הפטירה. בזמן נוכח שהיה

.745 מס' מיוחד כפרסום
בקרב המקרים את כוללים הפטירות על הנתונים
אך בישראל, בכוח ועולים ארעיים תושבים תיירים,
ישראליים תושבים בקרב המקרים את כוללים אינם

בחו"ל. השוהים
נכללו לא בנגב הבדוים בקרב והפטירות הלידות
הטבעית התנועה שיעורי ג/1. בלוח 1962 עד
של הפחתה לאחר שנה, אותה ער כן, על חושבו,
העי אולם, האוכלוסייה. מכלל בנגב הבדוים מספר
השנים בכל כוללים לידות, של המפורטים בודים

בנגב. הבדוים את
התמותה ולוחות שיעוריהן הפטירות, מספרי
חללי כוללים אינם ו1982 1973 .1967 בשנים
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נבחרים פרסומים

ו96ו והדיור האוכלוסין מפקד מיוחדים פרסומים
43 ,42 ,40 ,39 .36 ,32 ,26 מס'  1954 בישראל אמהות ותמותת פרינטלית תמותה 75

1950

"לקים '  "יי יייייי "פליטיו *>קי ^ ^£י££££ץ£ ;,:
 1967 בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409

1983 והדיור האוכלוסין מפקד 1950
19501972 תינוקות ופטירות מת לידות 453

סטטיסטיים. ואזורים ויותר) תושבים 2,000) יישובים 5 1980 1981 טבעית תנועה 745
נבחרות כלכליות חברתיות תבונות בית. ומשקי אוכלוסייה 1982 ;1981 מוות סיבות 763

המדגמית. מהפקידה
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SUMMARY TABLES
פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ו. /j לוח
דת1 לפי מת, ולידות תינוקות פטירות טבעי, ריבוי

סיכום לוחות

TABLEIII/l.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1

פטירות חיגירושיןנישואין טבעיפטירותלידות מתתינוקותריבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeathsNaturalInfantStillbirths

increasedeaths

האוכלוסייה populationTotalכל
מוחלטים Absoluteמספרים numbers

195550,686 2,156 14,74210,53240,1541,891
195652,287 2,070 15,09812,02540,2622,105
195753,940 2,203 15,98312,48741,4532,104
195852 649 2,267 16,56211,61541,0341,845764
195954,604 2,137 16,16312,05642,5481,674736
196056,002 2,210 16,53212,05343,9491,754720
196154,869 2,023 15,82312,66342,2061,598756
196256 356 2,116 16,83813,70142,6551,840754
196359,491 2,253 18,31814,42545,0661,636859 196463,544 2,213 19,23815,49148,0531,790875
196566 146 2,303 20,28316,26149,8851,811951
196667,148 2,237 20,66216,58250,5661,755854
196764,980 2,142 64347,3371,685861,ל19,98921 196869,911 2,381 23,15918,68951,2221,731844
196973,666 2,355 25,47719,76753,8991,733816
197077,601 2,442 26,59320,38457,2171,765856
197080,843 2,442 26,59321,23459,6091,960899 197185,899 2,486 28,35721,41564,4841.977920
197285,544 2,665 29,16122,71962,8252,067843
197388,545 2,651 28,96623,05465,4912,017823
197388,545 2,672 29,34723,05465,4912,017823 197493,166 2,876 32,45824,13569,0312,186929
197595,628 3,100 32,33524,60071,0282,192966 197698,763 3,287 §29,31424,01274,7511,986914 197795,315 3,691 29,25324,95170,3641,700841
197892,602 3,917 29,37925,15367,4491,596777
197993,710 4,196 29,92425,70068,0101,552623
198094,321 §4,439 29,59226,28368,0381,426553
198193,308 4,629 29,65226,01067,2981,454602 198296,695 4,691 29,555227,69668,9991,346646
§198398,724 5,061 31,09627,89270,8321,425654
198498,478 4,834 29,87127,74070,7381,341

19551959
שיעורים <

27.7 1.1 8.26.221.536.5
Rates
14.0 1960196425.4 0.9 7.66.019.429.113.7

1965196925.4 0.8 . 8.26.618.825.512.7
1970197427.4 0.8 9.37.120.323.512.4
1975197926.4 1.0 8.30919.518.98.9

197527.7 0.9 9.47.120.622.910.1
197628.0 0.9 8.36.824.220.19.3 197726.4 1.0 8.16.919.517.88.8 197825.1 1.1 §8.06.818.317.28.4
197924.7 1.1 7.96.718.016.67.4
198024.3 1.1 7.66.817.515.15.9
198123.6 1.2 7.56.617.015.66.5 198224.0 1.2 6.917.113.96.7ג7.3

'§198324.0 1.2 7.76.917.114.46.6
198423.7 1.2 7.26.617.113.6
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פטירות, דוי, לידות גירושין, נישואין, ג/ו. לוח
(המשך) דת1 לפי מת, ולידות תינוקות פטירות טבעי, ריבוי

TABLEIII/l.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIBTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

פטירות
חיגירושיןנישואין טבעיפטירותלידות מתתינוקותריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive birthsDeathsNaturalInfantStillbirths
increasedeaths

Jewsיהודיכ
מוחלטיס numbersAbsoluteמספרים

19502,348 16,03936,3597,14829,2111,657629
19512,373 15,55643,2498,48734,7621,704649
19522,399 16,15445,1319,78635,3451,745707
19532,299 14,03744,3549,27735,0871,591680
19542,142 13,25741,0469,63531,4111,417S81

19552,050 13,53042,3398,96933,3701,369577
19561,944 13,72443,41110,27633,1351,559610
19572,076 14,52244,81710,64434,1731,495719
19582,136 14,71142,87210,01832,8541,330662
19592,000 14,48644,59910,60633,9931,236624

19602,091 14,46744,98110,40434,5771,225589
19611,919 14,04943,71911,02232,6971,063602
19622,029 14,73844,25512,06032,1951,265582
19632,118 16,03546,38412,74733,6471,051673
19642,105 17,22249,14313,70835,4351,176699

19652,197 18,09751,31114,47136,8401,167729
19662,126 18,59951,98914,70937,2801,121655
19672,015 18,18850,6812 15,65635,0251,052633
19682,272 20,62254,97816,66338,3151,098633
19692,203 22,90057,69717,75039,9471,090612

19702,256 23,98361,20918,42542,7841,155628
19712,335 25,57965,46318,63146,8321,207663
19722,471 26,43364,49019,89144,5991,220576
19732,477 26,05966,786220.32146,4651,210567
19742,654 28,56870,54521,40149,1441,348629

19752,857 28,58373,24821,59951,6491,307662
19763,066 25,80575,06621,23853,8281,207644
19773,436 25,36171,80921,99449,815985569
19783,625 25,02569,28722,25947,028957493
19793,857 25,24069,89622,89547,001946371

19804,100 24,94671,37223,47247,900866318
19814,194 24,66470,74723,33647,411913359
19824,189 23,83572,992224,92548,067849360

§19834,518 24,71874,89324,99249,901886388
19844,316 23,93974,35024,91649,434817

Ratesשיעורים
195019541.7 11.231.06.524.538.815.5
195519591.2 8.325.65.919.732.114.6
196019641.0 7.522.55.816.725.313.7
196519690.9 8.322.5*6.715.820.812.3
197019740.9 9.624.327.317.018.79.3
197519791.1 8.523.67.216.415.07.8

19751.0 9.725.07.417.617.99.0
19761.0 8.625.17.118.016.18.6
19771.1 8.323.67.216.413.87.9
19781.2 8.122.37.215.113.97.1
19791.2 8.022.07.114.913.45.3

19801.3 7.722.07.214.812.14.5
19811.3 7.521.47.114.412.95.1
19821.3 7.121.87.514.411.64.9

'§19831.3 7.322.07.514.511.85.2
♦19841.3 7.021.67.214.411.0
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פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/1. לוח
(המשך) דת1 לפי מת, ולידות תינוקות פטירות טבעי, ריבוי

TABLEIII/l.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

טבעי ריבוי
Natural
increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live births

גירושין
Divorces

נישואין
Marirages

Moslems מוסלמים
מוחלטי numbersAbsoluteםמספרים

19558446,0341,0934,941398
1956886996,4851,2255,260413
1957942996,6111,3505,261485
1958,2871057,0871,0915,996389
1959,1601147,2869646,322328
1960,5331008,1301,0987,032404102
1961,239818,0871,1226,965393116
1962,516729,1961,0978,099434145
1963,69612810,0261,1738,853448157
1964,4478811,1701,2219,949468149
19651,5758811,5151,31410,201537187
19661,4989711,9691,36710,602508165
19671,26911311 ,3091,4299,880521181
19681,8349311 ,7641,48410,280506184
19691,91013012;6431,46511,178514178
19701,86416113,1231,39611,727509183
19701,86416116,1302,09414,036685225
19711,98412416,9382,04614,892655224
19721,93716317,3742,08115,293730231
19732,07514617,9541,95915,995689221
19732,42316517,9541,95915,995689221
19742,80019418,7992,02116,778733251
19752,95621218,6522,25816,394771261
19762,83919519,7592,07717,682659227
19773,09920119,5382,18217,356616234
19783,42925819,3782,13617,242557247
19793,65929819,8772,16817,709555183

19803,66928919,0312,05916,972474189
19814,04941218,8901,96316,927459224
19824,62443419,4971,97817,519430253
919835,16646919,5172,02717,490440225 .
19844,77544519,837

Ratesשיעורים
195519597.00.746.38.038.360.614.3
196019648.30.551.76.445.346.415.1
196519697.00.451.06.144.943.815.1
197019746.80.549.55.843.740.113.2
197519797.30.544.55.039.532.612.7

19757.30.546.35.640.741.314.0
19767.20.547.04.9 .42.133.411.8
19777.10.544.65.039.631.512.0
19787.50.642.64.737.928.712.7
19797.70.642.14.337.825.69.2
19807.50.638.94.234.724.99.9
19818.00.837.33.933.524.311.9
19828.80.837.33.833.522.113.0

<§19839.70.936.23.832.422.511.5
19848.70.836.0
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פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/ו. לוח
(המשך) דת1 לפי מת, ולידות תינוקות פטירות טבעי, ריבוי

TABLEHI/1.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

פטירות
חיגירושיןנישואין טבעיפטירותלידות מתתינוקותריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive birthsDeathsNaturalInfantStillbirths
increasedeaths

Christiansנוצריס
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

19552561,4822971,18572
19563 2971,4743541,12075
19573 2741,5563341,22274

19583 3331,6343341,30070

19596 3141,6043321,27265

19604 3421,7523521,4007720
19614 3661,8333601,4738430
19625 3851,7513541,3978219

196310 4151,7993581,4416820
19641 3721,8993731,5266918

1965 4401,9443461,5985722
19662 3921,8343381,4966224
19672 3761,7323721,3605731
1968 4261,7603651,3956212
19695 3961,8543741,4806212

19707 4381,7543681,3864820

19707 4381,9895201,4696721
19717 5241,9525351,4176619
19728 4242,0715621,5096024
19737 3762,1125571,5556115
19739 4092,1125571,5556115
19746 4482,1435111,6324827

197512 3792,0305301,5004623

19763 3272,0705091,5615321
197722 3882,0415331,5083312
19788 4562,0075071,5003518
19795 4932,0035111,4924511

198020 50419655321,43338
19819 4761,8135091,30434
198215 5901,8825331,34923

§198322 6261,9265661,36048
198425 6531,866

Ratesשיעורים
19551959(0.1) 6.534.47.327.146.1
19601964(0.1) 7.234.96.928.042.111.9
19651969(0.0) 6.830.45.924.532.711.1
19701974(0.1) 6.526.97.019.929.610.3
19751979(0.1) 4.524.56.318.220.98.4

1975(0.2) 4.825.66.718.922.711.3
1976(0.0) 4.025.56.319.225.610.2
1977(0.3) 4.724.66.418.216.25.9
1978(0.1) §5.423.76.017.717.49.0
1979(0.1) §5.823.16.216.923.05.5

1980(0.2) 5.622.16.016.119.3
1981(0.1) 5.220.05.614.418.8
1982(0.2) 6.420.35.714.5(12.2)

'§1983(0.2) 6.620.36.014.3(24.9)
1984(0.3) 6.719.2
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פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/ו. לוח
(המשך) דת1 לפי מת, ולירות תינוקות פטירות טבעי, ריבוי

TABLEIII/l.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

טבעי ריבוי
Natural
increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live births

גירושין
Divorces

נישואין
Marirages

Druze and other
Absolute numbers

ואחרים ררווים
מוחלטיס מספרים

19551121183117365852
19561912491717074758
19572452595615979750
1958231231,05617288456
1959200171,11515496145

1960190151,1391999404810
1961169191,2301591,071588
1962202101,154190964598
1963227111,2821571,125699
1964197191,3321891,143779

1965171181,3761301,2465013 .

1966173121,3561681,1886410
1967156121,25821861,0725516
1968277161,4091771,2326515
1969274171,4721781,2946714

1970308181,5151951,3205325
1971270201,5462031,3434914
1972285231,6091851,4245712
1973360211,69322171,4765720
1974519221,6792021,4775722

1975337191,6982131,4856820
1976343231,8681881,6806722
1977405321,9272421,6856626
1978469261,9302511,67947*18
1979532361,9342211,71350*37

1980473301,9532201,73348
1981463141,8582021,65648
1982506532,3242602,06444
51983586522,3883072,08151
1984504482,255

Ratesשיעורים
195519599.61.048.08.239.854.3
196019647.50.646.76.839.950.47.2
196519696.60.543.6'5.338.343.89.9
197019749.2. 0.542.75.337.433.911.6
197519799.30.641.85.036.832.113.1

19809.50.639.24.434.824.6
19819.00.336.13.932.125.8
19828.70.832.73.729.118.9

19838.90.835.54.630.921.4§ג
19847.30.732.7

1 Incl. East Jerusalem: for marirages and divorces  as of
1973, and for births and deaths  as of 1970. 2 Excl. war
casualties  see introduction. 3 Based on the census
population  see introduction.

ב החל וגירושין נישואין לגבי ירושלים: מזרח כולל 1

אינו 2 החלב970ו.  ופטירות לידות ולגבי 1973
אוכלוסיית בסיס על 3 מבוא. ראה  מלחמה חללי כולל

מבוא. ראה  המפקד
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marriages and divorces וגירושין נישואין
קברצת מגורים, ונפת מחוז לפי ומתגרשים, נישאים ג/2. לוח

ודת אוכלוסייה
TABLEIII/2.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICT AND SUB

DISTRICT OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION
§1983

Personsנישאים marryingPersons divorcing מתגרשים

ונפה חתניםמחוז
Groom

כלות
Brides

Rates בעליםשיעורים
Husנשים

Wives

RatesDistrictשיעורים and subdistrict

cnnnבעליםכלות
Husנשים

GroomsBirdesbahdsWives

כולל 31,09631,0967.77.75,061סך 5,0611.31.3GRAND TOTAL

ירושליט 4.0944,2208.89.1572מחוז 5601.31.3Jerusalem District

הצפון מחוז
צפת נפת

5,317
606

5,260
544

8.2
9.5

8.1
8.5

639 637
90 92

1.0
1.5

1.0
1.5

Northern District
Zefat SubDistirct

כנרת 5115178.38.460נפת 631.11.0Kinneret SubDistrict
יזרעאל 1,8021,8617.98.1198נפת 1870.90.9Yizreel SubDistrict

עכו 2,3722,3148.78.5281נפת 280LI1.1Akko SubDistirct
גולן 26241.31.210נפת 150.80.6GolanSubDistrict

חיפה 4.2204.1587.47.3778מחוז 7791.41.4Haifa District
חיפה 2,8762,8317.17.0626נפת 626.61.6Haifa SubDistrict
חדרה 1,3441,3278.28.1152נפת 153.01.0Hadera SubDislircl

המרכז 5,7155,6227.06.9895מחוז 809101.1CentralDistrict
השרון 1,4361,4277.77.6201נפת 180.01.1SharonSub District

תקוה פתח 1,8681,8596.46.3322נפת 309.11.1Petah Tiqwa SubDistirct
רמלה 9799689.19.0117נפת 116.11.1Ramla SubDistrict

רחובות 1,4321,3686.26.0255נפת 2040.91.1Rehovot SubDistrict

אביב תל 7,2157,3077.37.41,413מחוז 1.3961.51.5Tel Aviv District

הדרום 3.7303,7577.98.0541מחוז 5701.21.2Southern District
אשקלון נפת

שבע באר נפת
1,6801,7638.48.8197 1991.01.0Ashqelon SubDistrict
2,0501,9947.67.4344 3711.41.3Beer Sheva SubDistirct

שומרון יהודה,
עזה' וחבל

35833516 24Judea, Samaira and
Gaza Area'

ידוע 447437207לא 286Not known

כולל סך 24,71824,7187.47.44,518יהודים 4,5181.31.3JEWS GRAND TOTAL

ירושלים 3.0033.1089.0479מחוז 4741.51.4Jerusalem District

הצפון 2,4512.4647.67.6430מחוז 4201.41.4Northern District
צפת 5765139.88.786נפת 881.61.5Zefat SubDistrict
כנרת 3723748.08.057נפת 581.31.3Kinneret SubDistrict

יזרעאל 7728486.87.4138נפת 1251.21.3Yizreel SubDistrict
עכו 7067077.27.2139נפת 1341.41.5Akko SubDistrict
גולן 10(32)(3.7)2522נפת 152.21.5Golan SubDistrict

חיפה 3.2203,1567.06.8674מחוז 6741.51.5Haifa District
חיפה 2,5322,5096.96.8572נפת 5721.61.6Haifa SubDistirct
חדרה 6886477.67.1102נפת 1021.21.2Hadera SubDistrict

המרכז 5.1355,0216.86.6830מחוז 7461.0/./Central District
השרון 1,0781,0667.27.1164נפת 1461.01.1Sharon SubDistrict

תקוה פתח 1,7821,7556.36.2310נפת 2991.11.1Petah Tiqwa SubDistrict
רמלה 8448328.98.7101נפת 981.11.1RamlaSubDistrict

רחובות 1,4311,3686.25.9255נפת 2030.91.1Rehovot SubDistrict

אביב תל 7.0717.1607.27.31.390מחוז 1,3741.51.5Tel Aviv District

הדרום 3.4773.5428.18.2502מחוז 5291.31.2Southern District
אשקלון 1,6791,7628.48.8197נפת 1991.01.0Ashqelon SubDistrict

שבע באר 1,7981,7807.97.8305נפת 3301.51.4Beer Sheva SubDistrict

שומרון יהודה,
עזה וחנל

8769(3.7)(3.0)14 180.80.6Judea, Samaria and
Gaza Area

ידוע 274198199לא 283Not 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.)

§1983

Personsנישאים marryingמתגרשיPersons divorcing 0

Rates Ratesשיעוריםשיעורים
ונפה חתניםמחוז

Grooms
כלות
Birdes

בעלים
Hus
bands

נשים
Wives

District and subdistirct

חתנים
Grooms

כלות
Birdes

בעלים
Hus
bands

נשים
Wives

 637863789.29.25435430.80.8NONJEWSלאיהודים  GRAND
כולל TOTALסך

ירושלים 1.0911.1128.99.286930.70.7Jerusalemמחוז District

הצפון 2,8662.7969.08.82172090.70.6Northernמחוז District
צפת Zcfat(0.7)(0.7)30315.86.044נפת SubDistirct
כנרח Kinneret(0.2)(0.3)1391439.19.553נפת SubDistrict

יזרעאל 1,0301,0139.08.962600.50.5Yizreelנפת SubDistirct
עכו 1,6661,6079.69.41461420.80.8AkkoSubנפת Distirct
גולן 12Golanנפת SubDistrict

חיפה 1.0001.0029.39.51051041.07.0Haifaמחוז District
חיפה 3443229.79.254541.51.5Haifaנפת SubDistrict
חדרה 6566809.19.551500.70.7Haderaנפת SubDistrict

המרכז 5806019.09.563651.01.0Centralמחוז District
השרון 3583619.39.534370.91.0Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 861047.08.610120.81.0Petahנפת Tiqwa SubDistirct
רמלה 13513610.410.618161.41.2Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 11Rehovotנפת SubDistrict

אגיב תל 14414713.113.522232.02.1Telמחוז Aviv District
הדרוס 2532155.24.541390.80.8Southernמחוז District

אשקלון 11Ashqelonנפת SubDistrict
שבע באר 2522145.44.641390.90.8Beerנפת Sheva SubDistirct

שומרון .27126662Judeaיהודה, Samaria and
עזה1 Gazaוהכל Area'

ידוע 17323938Notלא known

מוסלמים :5,1665,1669.79.74694690.90.9THEREOFמזה: MOSLEMS
הכל סך TOTAL

ירושלים 1,024,1,0579.49.874810.70.7Jerusalemמחוז District
הצפון 2,0541,9789.59.21791700.80.8Northernמחוז District

יזרעאל נפת :8638519.59.558560.60.6Thereofמזה: Yizreel S.D.
עכו .1,1211,0569.99.41161101.01.0AkkoS.Dנפת

חיפה 7487699.29.583831.01.0Haifaמחוז Distirct
המרכז 5575749.29.563651.01.1Centralמחוז Distirct

אביב תל Tel(3.6)(3.5)2223(21.3)(20.2)124130מחת Aviv District
הדרום 2512135.54.739380.80.8Southernמחוז District

שומרון ,26124662Judeaיהודה. Samaira and
עזה1 Gazaותבל Area'

ידוע 14719937Notלא known

95 טבעית תנועה



קבוצת מגורים, ונפת מחוז לפי ומתגרשים, נישאימ  ג/2. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLEHI/2PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICT AND SUB
DISTRICT OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

1984

ונפה מחוז

נישאים
Persons marrying

מתגרשים
Persons divorcing

District and subdistrict
חתנים
Grooms

כלות
BridesHusbands

נשיס
Wives

כולל 29,87129,8714,8344,834GRANDסך TOTAL
ירושליט 3.7543.763470514Jerusalemמחוז District
הצפון מחוז
צפת נפת
בנרת נפח

יזרעאל נפת
עכו נפת
גולן נפת

5.390
534
521

1,979
2,289

67

5,323
548
528

1,902
2,292

53

577
83
55
175 .
254
10

577
79
53
170
269
6

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict
Golan SubDistrict

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

3.944
2,742
1,202

3.917
2,688
1,229

709
554
155

751
590
161

Haifa Distirct
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפח

5.347
1,314
1,760
957

1,316

5.339
1,323
1,789
923

1,304

7*17

184
300
86
210

847
192
319
93
243

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistirct
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

אביכ חל 6,8806.9571.3171.372Telמחוז Aviv District
הדרום מחוז

אשקלון נפת
שבע באר נפת

3,788
1,674
2,114

3.825
1,691
2,134

547
199
348

548
210
338

Southern District
AshqelonSubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

עזה1 וחבל שומרון ,3393163521Judeaיהודה, Samaria and Gaza Area'
ידוע 429431399204Notלא known

כולל סך 23,93923,9394,3164,316JEWSGRANDיהודים TOTAL
ירושלים 2,7722.896400433Jerusalemמהוו District
הצפון מחוז
צפת נפת
כנרת נפת

יורעאל נפת
עכו נפת
גולן נפת

2,571
491
372
924
717
67

2.517
507
375
881
703
51

364
79
48
117
110
10

364
74
47
118
119

6

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict
Golan SubDistirct

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

3.001
2,412
589

2.960
2,381
579

608
499
109

651
540
111

Haifa Distirct
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

4.790
977

1,671
827

1,315

4.792
986

1,693
811

1,302

720
143
291
76
210

784
148
311
83
242

Central Distirct
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistirct
Rehovot SubDistrict

אביב תל 6.8036.8601,3071.363Telמחוז Aviv District
הדרום מחוז

אשקלון נפת
שבע באר נפת

3.559
1,674
1,885

3.619
1,691
1,928

513
199
314

513
210
303

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

עזה וחבל שומרון .125711915Judeaיהודה, Samaira and Gaza Area
ידוע 3182243S5193Notknownלא
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קבוצת מגורים, ונטת מחוז לפי ומתגרשים, נישאים ג/2. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLEIII/2.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICT AND SUB
DISTRICT OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

1984

מתגרשיםנישאים
marryingPersonsPersons divorcing

ונפה nnDDistrict and subdistirct
nנשיםבעליםכלות

GroomsBridesHusbandsWives

 5,9325,932518S18NONJEWSלאיהורים  GRAND

כולל TOTALסך

ירושלים Jerusalem/*98286770מחוז Distirct

הצפון 2,8192.806213213Northernמחוז Distirct
צפת 434145Zefatנפת SubDistrict
כנרו! 14915376Kinneretנפח SubDistrict

יזרעאל 1,0551,0215852Yizreelנפח SubDistrict
עכו 1,5721,589144150Akkoנפת SubDistrict
גולן נפת

2
Golan SubDistirct

חיפה 943957101100Haifaמחוז District
חיפה 3303075550Haifaנפת SubDistrict
חדרה 6136504650Haderaנפת SubDistrict

המרכז 5575476063Centralמחוז Distirct
השרון 3373374144Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 899698Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 1301121010Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 12נפת


1Rehovot SubDistrict

אכיב תל 7797109TelAvivמחוז District

הדרום 2292063435Southernמחוז District
אשקלון נפת

AshqelonSubDistrict
שבע באר 2292063435Beerנפת Sheva SubDistrict

עזה' וחבל שומרון .2/4245$716Judeaיהודה. Samaira and Gaza Area1
ידוע 1112071411Notלא known

מוסלמים :4,7754,775445445THEREOFמזה: MOSLEMS
הכל סך TOTAL

ירושלים 9028176576Jerusalemמחוז District
הצפון 2,0462,037164164Northernמחוז District .

יזרעאל נפת :890.8644943Thereofמזה: Yizreel S.D.
עכו 1,0671,085107113Akkoנפת S.D.

חיפה 7287478281Haifaמחוז Distnct
המרכז 5375316063Centralמחוז District

אביב תל 5471109Telמחוז Aviv Distirct
הדרום 2282063435Southernמחת District

עזה1 וחבל שומרון ,199218166Judeaיהודה, Samaria and Gaza Area1

ידוע 8114814IINotלא known

1 Registered in Israel: see introduction. מבוא. ראה בישראל; שנרשמו 1
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קבוצת מגורים, יישוב צורת לני ומתגרשים, ג/3.נישאים לוח
ודת אוכלוסייה

TABLEIII/3.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY TYPE OF LOCALITY OF
RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION

19831984

יישוב RatesTypeשיעוריםצורת of locality
כלוחחתניםכלות

GroomsBirdesכלותחתניםGroomsBrides
GroomsBrides

CPersonsנישאי marrying

כולל 31,09631,0967.77.729,87129,871GRANDסך TOTAL

הכל סך  עירוניים S26,32026,554Urban.27.54127.7507.77יישובים localities  total
יישוכ Sizeגודל of locality
200,000+8,0578,0768,38.37,4867,466200,000 +
3,7203,8158.89.03,4123,384Jerusalemירושלים

אביביפו 2,8182,7148.78.42,5482,588Telתל AvivYafo
1,5191,5476.87.01,5261,494Haifaחיפה

100,000199,9995,3935,6166.77.05,1995,396100,000199,999
50,000  99,9992,4192,4397.17.22,3352,44650,00099,999
20,00049,9995,1485,1217.57.44,9664,84020,00049,999
10,000 19,9992,9292,9368.58.52,7572,87310,00019,999
2,000  9,9993,5953,5628.78.63,5773,5332,0009,999

הכל סך  כפריים 3,0982,8957.415.93,1292,882Ruralיישובים localities  total
1,3611,3259.29.01,3421,158Moshavimמושבים
7977067.06.2868821Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 7106566.25.7729722Otherיישובים rural localities
בדוים 2302085.44.9190181Bedouinשבטי tribes

ידוע 457451422435Notלא known

הכל סך  3923,939JEWS*24,71824,7187.47.4234יהודים  TOTAL
הכל סך  עירוניים 22,08022,3117.47.421,19021,534Urbanיישובים localities:  total

יישוכ Sizeגודל of locality
200,000+6,7146,7298.28.16,2976,387200,000+
2,6702,7458.89.02,4532,538Jerusalemירושלים

אביביפו 2,6742,5678.58.12,4732,492Telתל AvivYafo
1,3701,4176.66.91,3711,357Haifaחיפה

100,000199,9995,3805,6126.76.95,1905,391100,000199,999
50,000  99,9992,4182,4397.17.12,3332,44550,00099,999
20,000  49.9994,2394,2587.07.04,1104,05920,00049,999
10,000 19,9992,0472,0068.17.91,9742,01110,00019,999
2,000  9,9991,2821,2677.97.71,2861,2412,0009,999

הכל סך  כפריים 2,3632,2087.36.82,4462.187Ruralיישובים localities  total
1,3521,3169.18.91,3271,147Moshavimמושבים
7947067.06.2867820Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפרים 252220Other(3.2)(3.7)217186יישובים rural localities
ידוע 27519930321SNotלא known
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קבוצת מגורים, יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים ג/3. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLEHI/3.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY TYPE OF LOCALITY OF
RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

יישוב צורת

19831984

Type of locality
תנים כלותדו

Ratesשיעורים
כלות

GroomsBridesחתנים
Grooms

כלות
Birdes

GroomsBrides

Personsםנישאי marrying

יחבל סך  63786,3789.29.25,9325,932NONJEWSלאיהודים  TOTAL

הכל סך  עירוניים 5.4615,4399.49.55,1305,020Urbanיישובים localities  total

יישוב Sizeגודל of localitiy

200,000+1,3431,3479.39.41,1891,079200,000+

ירושלים :1,0501,0708.89.1959846Thereofמזה: Jerusalem

20,000 199,9999238679.99.586778720,000199,999

10.000 19.9998829309.410.078386210.00019,999

2.000  9,9992,3132,2959.39.32,2912,2922,0009,999

הכל סך  כפריים 7356877.97.5683695Suralיישובים localities  total

בדוים שבטי :2302086.35.8190181Thereofמזה: Bedouin tirbes

ידוע 182252119217Notלא klfown

הכל סך מוסלמים :5,1665,1669.79.74,7754,775THEREOFמזה. MOSLEMS

TOTAL

הכל סך  עירוניים 4.3664,36010.010.14,0914.023Urbanיישובים localities  total

יישוב Sizeגודל of locality

200.000+1,1741,20910.010.41,010931200,000+

ירושלים :9831,0159.39.7879796Thereofמזה: Jerusalem

20,000 199,99975570711.210.768663720,000199,999

10.000 19.9997057539.410.165271910,00019,999

2,000  9,9991,7321,6919.79.61,7431,7362,0009,999

הכל סך  כסריים 6455958.27.6595594Ruralיישובים localities  total

בדוים שבטי :2302086.45.9190181Thereofמזה: Bedouin tirbes

ידוע 15521189158Notלא known
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קבוצת מגורים, יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים  ג/3. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLEIII/3.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY TYPE OF LOCALITY OF
RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

19831984

יישוב RatesTypeשיעוריםצורת of locality
נשיםבעליםנשיםבעלים

HusbandsWivesנשיםבעליםHusbandsWives
HusbandsWives

DPersonsמתגרשי divorcing

כולל 5,0615,0611.31.34,8344,834GRANDסך TOTAL

הכל סך  עירוניים 4,3904.5061.31.34,1024,309Urbanיישובים localities  total
יישוב Sizeגודל of locality
200,000+1,5461,4491.71.51,3791,369200,000 +
5395441.31.3449490Jerusalemירושלים

אביביפו 5495452.11.7589532Telתל AvivYafo
3583601.71.7341347Haifaחיפה

100.000 199,9998981,0271.21.3916996100,000199,999
50,000  99,9993733821.11.234238950,00099,999
20,000  49,9997778671.21.371180620,00049,999
10,00019.9994424321.31.342240110,00019,999
2,000  9,9993543490.90.93323482,0009,999

הכל סך  כפריים 3843461.00.9330320Ruralיישובים localities  total
103970.70.79889Moshavimמושבים
1611471.51.3128137Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 82660.70.67261Otherיישובים rural localities
בדוים 38360.90.93233Bedouinשבטי tribes

ידוע 287209402205Notלא known

הכל סך  4,5184,5181.3JJ43164,316JEWSיהודים  TOTAL

הכל סך  עירוניים 3,9304.0401.41.43,6673.867Urbanיישובים localities  total
יישוב Sizeגודל of locality
200,000+1,4131,3081.8.61,2701,253200,000+
4544541.6.6381409Jerusalemירושלים

אביביפו 6275222.1.7579524Telתל AvivYafo
310320Haifaר.3323321.7חיפה

100,000 199,9998981,0271.2.3915995100,000199,999
50.000  99,9993723821.2.234238750,00099,999
20,000  49,9996867831.2.362272920,00049,999
10,000 19,9993673571.51,535532410,00019,999
2,000  9,9991941831.31.21631792,0009.999

הכל סך  כפריים 3042771.00.9262255Ruralיישובים localities  total
103970.70.79789Moshavimמושבים
1611471.51.3128137Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 40330.70.63729Otherיישובים rural localities

ידהג 284201387194Notלא known
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קבוצת מגורים, יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים  ג/3. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLEIII/3.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY TYPE OF LOCALITY OF
RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

יישוב צורת

1983984

Type of locality
נשיםבעלים

Ratesשיעורים
נשיםבעלים

HusbandsWivesבעלים
Husbands

נשים
Wives

HusbandsWives

0Personsמתגרשי divorcing

הכל סך  יהודים 5435430.80.8518518NONJEWSלא  TOTAL

הכל סך  עירוניים 4604660.80.8435442Urbanיישוכים localities  total

יישוב Sizeגודל of locality

200.000+1331410.91.0109116200,000+

ירושלים :85900.70.76881Thereofמזה: Jerusalem

20,000 199.99992841.00.9908020,000199,999

10.000 19.99975750.80.8677710,00019,999

2,000  9.9991601660.60.71691692,0009,999

הכל סך  כפריים 80690.80.76865Ruralיישוכים localities  total

בדויס שבטי :38361.01.03233Thereofמזה: Bedouin tribes

ידוע Not//3815לא known

הכל סך  מוסלמים :4694690.90.9445445THEREOFמזה: MOSLEMS

TOTAL

הכל סך  עירוניים 3934010.90.9369376Urbanיישוכים localities  total

יישוב Sizeofגודל locality

200.000+1211291.01.1104111200,000 +

ירושלים :73780.70.76376Thereofמזה. Jerusalem

20.000199.99982741.21.1706020,000199,999

10,00019.99966680.90.9627210,00019,999

2.000  9.9991241300.70.71331332,0009,999

הכל סך  כפריים 73610.90.86158Ruralיישוכים localities  total

בדוים שבטי :38361.01.03233Thereofמזה: Bedouin tirbes

ידוע 3715IINotלא known
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(יהודים) /.ומין גיל לפי לראשונה, נישאים ג/4. לוח
TABLEHI/4.PERSONS AT FIRST MARRIAGE, BY AGE AND SEX (JEWS)

רוו? ל1.000 אלאשיעורים כןים, אחרתאס Ratesגוין per 1,000 nevermarried, unless otherwise stated

BridesכלותGroomsחתנים
Ageגיל

1972197519801983198419721975198019831984

הכל סך 154982.887.570.663.2 66.9114.5121.198.193.888.21549 TOTAL
19 5.27.45.43.3עד 3.754.964.946.738.935.0Up 10 19

, 16 עד
1.40.70.3 0.4

9.45.84.53.4Up to 16

1 1757.236.928.324.017

189.87.04.4 4.4109.084.768.464.118

1922.218.211.3 13.5161.1116.8102.093.819

2024134.3134.997.379.0 88.2227.7225.6193.7182.9171.52024
2045.934.722.7 29.0206.2152.3132.1123.720
2196.967.549.8 55.4234.0200.0182.2156.321

22158.2115.290.0 98.2245.8225.3209.0202.222
23207.0141.81195 132.3236.1230.2222.0204.223'
24227.4163.3147.4 157.5206.7190.6206.3222.424

2529268.3243.0171.0175.7 182.3175.6158.3133.6163.0170.42529
25249.9172.4169.2 171.9190.5170.9199.9213.325
26248.1174.7173.2 193.2168.2144.1175.9175.926
27238.9177.6186.8 183.3144.7124.2146.3166.227
28227.7165.5182.6 188.0137.0106.0144.5146.128

29234.1157.5169.9 177.4111.9101.2117.7113.729

3034194.9211.6138.3151.9 146.893.988.771.886.483.43034
3539102.2119.1113.078.0 77.257.162.241.340.843.43539
404454.856.666.047.0 41.233.724.828.221.424.54044
454934.126.728.216.3 18.119.017.712.510.412.34549

גיל עד 3.13.93.32.2נישאים 2.428.129.624.621.420.7Marrying persons
100 מתוך 19up to age 19 per

לראשונה 100נישאים persons

at ifrst marriage
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ודת קודם משפחתי מצב גיל, לפי נישאים, ג/5. לוח
TABLEIII/5.PERSONS MARRYING, BY AGE, PREVIOUS MARITAL STATUS AND

RELIGION

ושנה גיל
Age

and year

nnיםGroomsכלותBrides

הכל סך
Total

רווקים
Never
married

גרושים
Divorced

אלמנים
Widowers

ידוע לא
Not

known
הכל סך
Total

רווקות
Never
married

גרושות
Divorced

אלמנות
Widows

ידוע לא
Not

known

האוכלוסייד 1984Totalכל population

totalהכל 29,87126,7702,5655171929,87127,6621,84733230סך

Up to 19 1.0781.07717.5487,5113133עד

Up to 16 עד
17
18

19

85

328
665

85

328
5641



470
1,537
2,551
2,990

468
1,532
2,536
2,975

1

4
13

13

1

1

1

1

1

1

202411.89311.7441396413,97113.6842671010

20
21
22
23
24

1,148
1,830
2,676
3,060
3,179

1,137
1,814
2,648
3,019
3,126

10

16
26
38
49

1

2
1

2
2
2

3,111
3,054
3,046
2,523
2,237

3,081
3,026
2,987
2,455
2,135

29
27
54
60
97

1

6
3

1

1

4

2
2

252910.68410.16649713*5,2074,66450332*

25
26
27
28

29

2,972
2,463
2,178
1,741
נ ,330

2,894
2,381
2,079
1,619
!,193

74

78
94
117
134

1

3

3

4
2

3
1

2
1

1

1,713
1,195
976
754
569

1,615
1,082
871
635
461

85
108

99
114
97

12

3

4
4
9

1

2

2

1

2

30343.6022,921656251,7511.253446475

35391.16957355738651353272251

404446615627436


2159310814

45492575017234/146348427I

50+698652653644348411321732

ידוע לא
Not known

24IS411342941


103 טבעית תנועה



(המשך) ודת קודם משפחתי מצב גיל, לפי נישאים,  ג/5. לוח
TABLEHI/5.PERSONS MARRYING, BY AGE, PREVIOUS MARITAL STATUS AND

RELIGION (cont.)

nnיםGroomsכלותBrides
ושנה גיל
Age

and yearהכל סך
Tola)

רווקים
Never
married

גרושים
Divorced

אלמנים
Widowers

ידוע לא
Not

known

הכל סך
Total

רווקות
Never
marired

גרושות
Divorced

אלמנות
Widows

ידוע לא
Not

known

1984Jewsיהודים

totalהכל 23,93921,1802,31818סך 423234*3921,8961,69831530

Up to 19 4.5394.520163__475475עד
( Up to 15 עד
( 17

2525


191
623

190
621

1

1



18125126_1,6041,59671

19324324 2,1212,11371

20249.0018.914814 211.77711,555204810
205206173 2,4192,402161

211,2571,2507_2,5342,517161

222,0592,04315 12,6542,6103914
232,4582,434212 12,1952,1404762
242,5072,570352 1,9751,886861

2

25299,0168.5804171 124,7074.203466308
252,4762,425473 11,5421,44882]]1

262,0802,011651 31,0719709632
271,8321,75178I 28807849042
281,4801,3701051 470559210841

291,1481,0231221 250940990g2

30343,1542,510624201.6061,126429465
35391.0334755281 29611327262211
4044402119255 281947910312
4549225401601 241392884261
50+612522494 307340371301712

ידוע 21154Iלא 1262141

Not known
ageMedianחציוניגיל

195226.925.738.155.121.921.030.343.0
196025.724.936.5 .58.121.721.031.348.9
197024.424.135.859.721.621.433.753.6
197524.524.234.961.521.721.531.253.7
198025.324.834.561.222.322.031.253.6
198125.525.034.760.722.522.131.154.3
198225.625.134.659.822.622.^31.254.9
198325.825.334.760.622.722.431.453.5
198426.025.535.359.922.922.631.952.3

ageAverageממוצעגיל
195230.027.339.051.625.122.832.243.3
196029.126.339.056.524.622.134.048.2
197027.125.038.659.723.621.836.351.2
197526.724.937.758.923.522.135.550.5
198027.325.537.460.124.122.833.551.*
198127.425.737.359.124.122.933.851.6
198227.625.837.358.424.323.033.752.1
198327.526.036.958.924.323.133.851.0
198427.826.237.357.724.523.434.049.7
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(המשך) ודת קודם משפחתי מצב גיל, לפי נישאים,  ג/5. לוח
TABLEHI/5.PERSONS MARRYING, BY ACE, PREVIOUS MARITAL STATUS AND

RELIGION (cont.)

BridesכלותGroomsניסחת
דרוזיותנוצרייהמוסלמיותדרוויםנוצריםמוסלמים

ושנה MoslemChirstianDruzeMoslemChirstianDruzeגיל

Ageהכל הכלHTD:סך הכלמזה:סך הכלמזה:סך הכלמזה:סך הכלמזה:סך מזה:סך
and yearרווקותרווקותרווקותרווקיםרווקיםרווקים

ThereThereTheerThereThereThere
of:of:of:of:of:of:

TotalNeverTotalNeverTotalNeverTotalNeverTotalNeverTotalNevcr
marriedmarriedmarriedmarriedmarriedmarried

1984NonJewsהודיםלאי totalהכל 4,7754.500653627463סך 5044,7754,6396S3644504483
Up to 19 48548444114עד 1142.5192.503154154336334
Up to 16 .f\4444עד if.231230554343

17
1O IO7697661919126126

181611611140 4079979253539595
192802793358 5872071577777270

20242.4862.442174173215 2321.7161.667341339137123
20462456131351 5355855080805449
2150249617' 1751 5441140379793027
22538530323243 4729728474742119
23509497505038 4325324260591514
24475463626132 3519718848471714

25291.2671.204284279103 117369335/081072319
25401378575635 38130128333386
26287279696625 279483292811

27267253606015 197465181844
28186177605913 1536319943

29126117383815 183528191965

303429326312812424 2710289363276
3539965934345 633206511

404449271382 2191222
4549287435422
50+6912111 65232

ידוע 22117711לא

Not knownחציוני anגיל ageMedi
196523.823.627.327.122.9 22.919.919.721.221.218.818.8
197024.324.127.527.322.5 22.719.419.321.521.519.018.9
197523.623.427.127.022.6 22.819.319.321.121.018.718.6
198023.723.527.026.921.4 21.619.519.4§21.521.4§18.218.2
198123.723.427.327.121.8 22.219.619.521.721.718.518.3
198223.523.327.627.422.5 22.819.719.622.022.019.018.9
198323.623.427.126.922.5 22.719.719.622.022.018.718.6
198423.823.627.427.222.4 22.719.819.722.222.118.918.8

ממוצע Averageגיל age
196525.424.428.728.023.2 23.620.720.422.522.419.619.3
197025.424.528.628.123.2 23.920.420.122.422.319.719.4
197525.024.228.127.823.1 23.620.520.322.122.119.819.6
198024.924.328.528.222.1 22.620.520.322.322.219.118.9
198125.024.128.727.822.7 23.420.620.423.022.919.619.2
198224.724.028.528.023.1 23.720.620.422.922.919.919.8
198325.024.128.127.422.9 23.620.820.623.123.019.919.6
198425.124.328.627.923.2 24.020.920.723.223.119.819.6
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ודת כלה גיל חתן, גיל לטי נישאים, ג/6. לוח

1984

חתן הכלגיל סך
Total

כלה גיל

Up עד
to 16

1718192021222324

5

5

15

52
128

285
315
298
231
176
132
276
55

2

27.3
26.6

יהודים

1,975 2,195 2,654 2,534 2,419 2,121

1

10
11

24
117

315
343
347
248
224
156
116
231
50
1

26.4
25.8

1

5

4
21

90
321

411
453
379
285
208
163
83

204
23
3

25.6
25.1

2
1

15

44
241
381
424
392
298
218
178
102
78
136
22
2

24.9
24.5

1

5
36
143
287
414
369
324
267
185
121

86

63

99
18

1

24.4
24.0

4

17

95

160

262
343

314

276
202

146

107

66

45

71

12

24.0

23.6

1,604

6

53
96
144

192
251

245
173
148

84

70

57
31

48
5
1

23.6
23.2

623

5
26
44
60
92
88

83
67
46
29
27
23
10

20
3

23.4
23.0

191 23,939

5

15
17

19

31

24
20
19
9
10

8

5
5

1

2
1

22.9
22.3

25
126

324
620

1,257
2,059
2,458
2,607
2,476
2,080
1,832
1,480
1,148
3,154
2,272

21

27.8
26.0

הכל סך

17 עד
18

19
20
21

22
23

24

25
26
27

28

29
30  34
+35
ידוע לא

ממוצע
חציון

םמוסלמי

הכל 4,775231769799720558411297253197סך

17 44591183221עד

18161143946221615411

192801563615133221376

204623710994885830121014

215023198113855748221715

2253816122102877155342111

23509358884806848293916

24475267767805843432919

25401255062644834412617

2628793152413829271721

2726793130363220252424

281865252420231612151)

2912682517710101111

30  3429341624343628192418

35+242347101161012

ידוע .2לא

25.122.822.923.223.724.224.425.125.826.8ממוצע
23.822.822.522.723.223.623.724.825.025.7חציון
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TABLEIII/6.PERSONS MARRYING, BY AGE OF GROOM, AGE OF BRIDE AND
RELIGION

1984

Age of birde
ממוצע

Average
[VVn
Median ידוע+2526272829303435 לא

Not known
Age of Groom

Jews

1,5421,0718807055091,6061,2842624.522.9TOTAL

18.718.4Up to 17
I218.718.418

1119.219.019
31131.1319.619.520
7332331120.220.221

31125758_20.920.822
69282310772321.521.523
12060222113351322.122.124
22493622619344322.722.725
238133864720466123.423.326
2051501196643611424.023.927
1721311109356711324.524.528
111HI969454992025.325.129
292272273251215639123327.026.73034
69767884726011,098437.632.6. 35 +


11124Not known

28.029.029.7. 30.431.034.049.1Average
27.428.429.129.830.833.547.6Median

Moslems

1309474363510262720.919.8TOTAL

2119.518.7Up to 17
2118.918.618
52219.519.019
31211219.318.920
6331319.619.121
8432

1
1(9.719.322

132321120.019.623
7117313120.419.824
1763214120.620.025
77322120.820.326
912812421.420.927
1566223121.520.828
112415422.121.629
182116106153123.022.23034
915131115605630.529.735 +




2Not known

27.129.629.632.437.538.852.8Average
26.627.828.3■31.532.937.452.5Median
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(יהודים) הכלה ושל החתן של לידה יבשת לפי נישאים,  ג/7. לוח
TABLEIII/7.PERSONS MARRYING, BY CONTINENT OF BIRTH OF GROOM AND

BRIDE (Jews)

שליבשת ofהכלהלידה brideContinent of birth

Israelישראל

לידה י'ו*יבשת 1Fatherיד:האב born:91r: tjzj 1Groom's
החתן *rשל .n0v >n.Zcontinent

j a
r2
r oאירופהאסיהPi?■=

S3
z

■££of birth
Oידועאמריקהאפריקהישראל I'לא t'5V P

IsraelAsiaEuropeNotr u
AfricaAmeircaknown

19751979

כולל 868,97742,70430,30939624,742175^130,01482סך 22,71150.5GRAND TOTAL

הכל סך ישראל
יליד: האב

73, 70957.9796.88128.56822.2542768,561697, /0078.7Israel total
Father born:

7,6696,0961,4661,9732,641167267ישראל 84019.1Israel
אפריקה  33,87626,6541,86220,9093,817665,57033אסיה 1,61961.8Asia Africa

אמריקה 31,77124,9253,5295,59315,717862,21229אירופה 4,60549.5Europe  America
ידוע 39330424937910853לא 36Not known

אפריקה  31,57315,18092911,7052,4737314,098.25אסיה Z27044.7Asia Africa
אמריקה  24,6189,1941.1612.4205.569442,07222אירופה 13.33054.2EuropeA merica

ידוע 114336111331159לא 11Not known

שהתחתנו חתנים V050.570.416.349.051.957.058.790 grooms who mar
מאותו כלות riedעס brides of

sameמוצא oirgin

GRAND TOTAL
Israel total
Father born:
Israel
Asia Africa
Europe Ameirca
Not known

Asia Africa
EuropeA merica
Not known
90grooms who mar
ried brides of
same origin

49.6
83.7

24.8
66.7
40.6

36.0
52.4

36 3,514 3,171

15 1,328 1.436

1983

88 4,961 10,416 2,532

64 3,924 8.077 2.110
17,997

14.175

24,718

16,954

6 1.879
8 1

227 114
422 1,001
673 310

6 11
306 1.492

242
1

21
21
14

IS
6

53.5 47.1

718
959

2,231
16

318
717
2

45.0

585
6,109
1,356

27
1.832
503
4

546
649
908

7
179
242

1

2,2001,857
9,1687,738
5,5034,516

8364
4.1522.347
3.5951.468

177
58.7 21.6 78.8 49.6

כולל סך
הכל ישראלסך

יליד: האב
ישראל

אפריקה אסיה
אמריקה  אירופה

ידוע לא
אפריקה אסיה

אירופהאמריקה
ידוע לא

שהתחתנו חתנים 9'0

מאותו כלות עם
מוצא

1984

כולל 23,93917,6602,56210,3024,6551412,8913,36226493GRANDסך TOTAL

הכל ישראלסך
יליד: האב

16,60313,9882.1647.9983.7251011.3381.2651284.3Israeltotal
Father born:

2,1151,8155735966397110189127.1Israelישראל
אפריקה 9,2047,7716746,07498538967460666.0Asiaאסיה  Africa

אמריקה  5,1824,3159091,2962,07535255607540.1Europeאירופה Ameirca
ידוע 10287832262169Notלא known

3.9112.2241531,785265211.325358433.9Asiaאסיהאפריקה Africa
אמריקה  3.4031.438244512663192251,737351.1EuropeAmericaאירופה

ידוע 2210172327Notלא known

שהתחתנו חתנים 9'049.379.322.459.044.645.951.79?< grooms who mar
מאותו כלות riedעם brides of

sameמוצא origin

1 Who married grooms of same origin. מוצא. מאותו חתנים עם שהתחתנו 1
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לפי ומתגרשימ, הכלה, ושל החתן של משפחתי מצב לטי נישאים, ג/8. לוח
(יהודים) האחרונים הנישואין לפני משפחתי מצב

TABLEIII/8.PERSONS MARRYING, BY MARITAL STATUS OF GROOM AND BRIDE,
AND PERSONS DIVORCING, BY MARITAL STATUS BEFORE LAST MARRIAGE (Jews)

משפחתי 1960מצב
1964

1965
1969

1970
1974

1975
197919831984Marital status

Personsנישאים marrying

הכל 76,51198,406130,622130,01424,71823,939TOTALסך

Percentagesאחוויס

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

עם: Neverרווק married groom with:

81.886.088.888.185.885.7neverרווקה marired birde

3.52.21.61.82.52.7divorcedגרושה bride
0.70.40.30.40.20.2widowedאלמנה birde

עם: Divorcedגרוש groom with:

3.83.33.24.05.45.5neverרווקה married birde
3.82.92.12.33.73.7divorcedגרושה birde

1.21.00.70.60.50.4widowedאלמנה bride

עם: Widowedאלמן groom with:

0.80.60.50.40.40.4neverרווקה married bride
1.61.30.90.80.60.7divorcedגרושה bride

2.82.31.91.60.997widowedאלמנה birde

DPersonsמתגרש divorcing

הכל 10,2621031312,19316,84144184316TOTALסך

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

עם: Neverרווק married groom with:

67.570.173.378.181.981.0neverרווקה married bride

5.14.54.13.33.12.8divorcedגרושה bride
1.71.10.80.60.40.4widowedאלמנה bride

עם: Divorcedגרוש groom with:

5.65.75.25.56.26.7neverרווקה married bride

5.75.05.6divorced'7.67.76.7גרושה bride
3.12.22.21.60.80.8widowedאלמנה bride

עם: Widowedאלמן groom with:

1.91.51.30.60.40.3neverרווקה married bride
2.93.12.41.8It0.9divorcedגרושה bride
4.64.14.02.81.11.5widowedאלמנה birde
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תקופת ואורך נישואין שנת לטי והתגרשו, בישראל שנישאו זוגות ג/9. לוח
(יהודים) נישואין

TABLEHI/9.COUPLES MARRIED IN ISRAEL AND DIVORCED, BY YEAR AND
DURATION OFMARRIAGE (Jews)

ofנישואיןשנושנות marriageYear
נישואין
Years of19641966196819701972197419761978lQQlf1981]9g219g31984

marired life19651967196919711973197519771979
1 :*0U

inבישראלנישאו IsraelMarried
Total הכל 5,31943,522סך 36,787 ;49,56257,151 52,49224,946 50,265 51,16624,718 23,835 24,66423,939

עד התגרשו 1984toמהם: 1984Thereof: divorced up
Total הכל 4,1164,1884,5204,8894,9215,1624,0743,3781,291946387סך 63358

Cumulativeמצטבריםאחוזים percentages
00.40.30.30.30.30.30.20.30.30.30.3 0.40.2
11.61.41.31.31.31.41.31.61.51.41.6 1.4
22.72.62.42.42.42.62.52.92.72.72.7
33.93.73.43.43.45.73.94.14.03.8
44.84.64.24.14.24.75.05.25.2
55.65.34.84.95.05.76.06.3
66.25.95.45.65.86.66.96.7
6:76.55.96.26.67.47.6ר
87.27.06.96.97.38.18.0
97.77.47.57.57.98.7
108.17.97.78.18.69.0
118.58.48.38.69.1
128.98.98.89.29.4
139.39.49.39.7
149.79.89.79.9
1510.010.210.2
1610.310.710.4
1710.711.1
1811.111.4
1911.5
2011.7

 בישראל ילינישאו הזוג בני ישראלשני די
born both spouses Israelו IsraeMarried ir

Total הכל 11,9066,51921,89212,594סך 24,155 22,38014,175 13,049 12,95913,988

עד התגרשו :1984Thereofמהם: divorced up to 1984
Total הכל 1,3111,5361,7941,5451,416570448180סך 29438

percentagesCumulativeמצטבריםאחוזים
00.20.10.20.10.20.20.20.2 0.20.3
11.00.9LO0.9LILILI1.3 1.2
21.91.92.02.02.32.22.32.3
32.82.73.03.13.43.43.5
43.73.64.04.24.44.5
54.74.64.95.15.4
65.55.45.85.95.9
6.36.26.56.6ר
87.16.97.26.9
97.87.77.9
108.78.48.2
119.39.0
1210.09.3
1310.7
1411.0
15
16
17
18
19
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7ו גיל עד ילדים מספר נישואין, תקופת אורך לפי גירושין, ג/10. לוח
(יהודים) האשה ושל הבעל של והציוני 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)

196019701975197819791980198219831984

הכל 2,0912,2562,8573,6253,8574,1004,18944184316TOTALסך

Percentagesאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

נישואין Durationתקופת of marriage
משנה 12.99.88.45.05.85.44.94.85.1Lessפחות than 1 year

אחת 10.610.710.89.38.98.78.07.27.71שנה year
2  315.619.219.119.318.517.214.914.914.723
4  511.812.014.215.614.414.712.512.513.045
6  915.615.515.318.820.720.520.620.118.569
10 1924.421.019.019.420.921.126.827.127.41019
20+9.111.813.212.610.812.412.313.413.620+

8.48.78.79.18.89.29.410.010.0Averageממוצע
5.85.75.76.16.46.67.68.18.0Medianחציון

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ילדים Numberמספר of children
057.252.653.643.739.839.136.039.340.00
125.026.324.627.729.527.828.927.426.31

212.214.014.818.820.422.224.322.823.12
3+5.67.17.09.810.310.910.810.510.63+

ממוצעי ילדים 1.61.71.71.81.81.81.81.81.8Averageמספר no. of children'

Ageלגי
Husbandבעל

הגירושין בעת: ממוצע 46.339.638.237.236.637.037.537.537.7Averageגיל age at: Divorce
31.930.929.528.127.827.828.127.527.7Marriageהנישואין

הגירושין בעת. חציוני 38.036.534.533.733.433.634.734.735.2Medianגיל age at Divorce
28.427.025.524.924.824.824.924.925.1Marriageהנישואין

Wifeאשה
הגירושין בעת: ממוצע 35.335.034.133.332.933.233.633.734.0Averageגיל age at: Divorce
26.926.325.424.224.124.024.223.724.0Marriageהנישואין

הגירושין בעת: חציוני 32.931.830.330.329.930.331.431.532.0Medianגיל age at: Divorce
23.522.822.522.122.021.621.621.621.7Marriageהנישואין

ממוצע גיל 5.04.64.13.93.73.83.93.83.7Averageהפרש age difference
הזוג בני betweenבין spouses

1 Of divorcing couples with children. ילדים עם מתגרשים לזוגות 1
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births and deaths^ ,A / . ותמותה ילודה
לט^מדווז,נ^ז^ל"גןבוצת תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/וו. לוח
/ י"י ודת אוכלוסייה

TABLEHI/11.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT, SUB
DISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים
Rates

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

חי לידות
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

חי לידות
Live
births

סטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

לידות
חי

Live
births

19831984

כולל 98,72427,8921,42624.46.914.494,478GRNADסך TOTAL

ירושלים 14.0622,60222429.75.516.114.456Jerusalemמחוז District

הצסון 19,4333.40135229.65.2.1S219,567Northernמחוז District

צפי; 1,8553422028.65נפת ;310.81,856Zefat SubDistrict

כנרת 1,7973323128.75.317.31,833Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 6,6101,24211528.45.417.56.552Yizerelנפת SubDistrict

עכו 8.4621,41417230.65.220.48,612Akkoנפת SubDistirct

גולן 709711435.93.619.7714Golanנפת SubDistrict

חיפה 11,9644.87518520.88.515.511.773Haifaמחוז Distirct

חיפה 7,6153,77810618.69.314.17,235Haifaנפת SubDistrict

חדרה 4,3491,0977926.26.718.24,538Haderaנפת SubDistrict

המרכז 19,4345.06021623.46.111.218.901Centralמחוז District

השרון 4,4901,2886123.66.813.64,423Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 6,7051,7377622.55.911.56,478Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 2,7936.733125.56.211.12,685Ramנפת la SubDistirct

רחובות 5,4461,3624823.45.98.85,315Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 18,8339.15222818.89.212.218,478Telמחוז Aviv District

הדרום 13,8362,55219828.65.314.413.744Southernמחוז District

אשקלון 4,9801,2266924.46.113.95,148Ashqelonנפת ^^/?/^/7^/

שבע באר 8,8561,32612931.74.814.78,596Beerנפת Sheva SubDistrict

שומרון ,1.158291348.71.211.21,545Judeaיהודה, Samaria and

עזה1 Gazaוהגל Area'

ידוע 42211014Notלא known
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קבוצת נפה, מחוז, לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/11. לוח
(המשך). ודת אוכלוסייה

TABLEIII/llLIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT, SUB
DISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

מוחלטים מספדיק
Absolute numbers

שיעורים
Rates

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

חי לידות
Live
births

פטירות
Deaths

mPDS
תינוקות
Infant
deaths

חי לידות
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

לידות
חי

Live
births

19831984

הכל סך 74,89324,99288722.47.511.874,350JEWSיהודים  TOTAL

ירושלים 9.9432.00513028.75.813.210,243Jerusalemמחוז District

ה^פון 8,4282.0959925.86.511.78,535Northernמחו: District

צפת 1,6453231727.75.510.31,659Zefatנפת SubDistrict

כנרת 1,2272581726.15.513.91,246Kinneretנפת SubDistirct

יזרעאל 2,8197712924.56.810.32,820Yizerelנפת SubDistrict

עכו 2,4217313024.57.512.42,480Akkoנפת SubDistrict

גולן 31612646.31.819.0330GolanSubDistrictנפת

חיפה 8,5304.41610318.39.612.28,120Haifaמחת District

חיפה 6,6623,5928017.99.712.26,222Haifaנפת SubDistrict

חדרה 1,8688242320.39.012.31,898Haderaנפת SubDistrict

המרכז 17.2194.79617122.56.310.016,692Centralמחוז District

השרון .3,261נפת 1,1223321.67.510.13,185Shaorn SubDistirct

תקוה פתח 6,2661,6926822.06.011.06,048Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 2,2756262223.66.69.72,167Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 5,4171,3564823.35.98.95,292Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 18,5169.09822518.79.312.318.122TelAvivמחוז District

הדרום 11.0962.36014025.65.512.711,092Southernמחוז District

אשקלון 4,9631,2236924.56.113.95,119AshqelonSubDistrictנפת

שבע כאד 6,1331,1377126.55.011.75,973Beerנפת Sheva SubDistrict

שומרון ,1.157291348.81.211.21.545Judeaיהודה, Samaria and

עזה1 Gazaויוכל Area'

ידוע 419361Notלא known
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קבוצת נפה, מחוז, לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/ו1. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLEHI/11.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT, SUB
DISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

מספרים
מוחלטים מוחלטיםשיעוריםמספריס
Absolute numbersRatesAbsolute

Numbers

לידותפטירותפטירות
חי חיתינוקותפטירותלידות חיתינוקותפטירותלידווו
LiveDeathsInfantLiveDeathsInfantLive
birthsdeathsbirthsdeathsbirths

19831984

 יהודים 23,7042,90053934.24.222.723,959NONJEWSלא TOTAL
הכל סך

ירושלים 4.1075979432.64.823.14.197Jerusalemמחוז Distirct

הצפון 10,9651.30625333.34.023.310,997Northernמחוז District
צפת 20019337.43.615.0191Zefatנפת SubDistrict
כנרת 569741436.34.824.6581Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 4718632.14.023.03,724Yizreel'3,781נפת SubDistrict
עכו n7Akko,6,02468314233.83.923.76נפת SubDistrict
גולן 39159830.34.620.5384Golanנפת SubDistrict

חיפה 3.4134598230.94.224.33.606Haifaמחוז District
חיפה 9361862625.65.127.8968Haifaנפת SubDistrict
חדרה 2735633.53.723.02,638Hadera'2,477נפת SubDistrict

המרכז 2.2012644533.24.020.42,198Centralמחוז District
השרון 1,2281662831.14.322.81,231Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 43345834.53.618.5428Petahנפת Tiqwa SubDistricl
רמלה 51247938.43.617.6516RamlaSubנפת District

רחובות 28631.06.7נפת


23Rehovot SubDistrict

אגיב תל 30154326.54.810.0333Telמחוז Aviv District

הדרום 2,7171925854.93.921.32.617Southernמחוז District
אשקלון 11322Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 2,7061895856.14.021.42,595Beerנפת Sheva SubDistrict

ידוע 28411Notלא known

מוסלמים :19,5172,02744036.63.822.519,837THEREOFמזה: MOSLEMS 
הכל סך TOTAL

ירושלים 3,0964839034.84.323.04,000Jerusalemמחוז District
הצפון 7,79676217835.43.522.87,941Northernמחוז District
תיפה 2,7643206833.93.824.62,914Haifaמחוז District
המרכז 2,1322504534.14.021.12,130Centralמחוז Distirct

תלאכיב 22127234.94.39.1246Telמחוז Aviv District
הדרום 2,6981815757.13.821.12,597Southernמחוז District

ידוע לא
■

4


9Not known

Israelis. ישראלים. 1
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/2ו. לוח
ודת אוכלוסייה קבוצת מגורים,

TABLE111/12.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS BY TYPE OF LOCALITY
OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION

יישוב צורת

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים
Rates

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

Type of locality

חי לידות
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

חי לידות
Live
births

פטירות
Deaths

nrwo
ווו תינוק
Infant
deaths

לידות
חי
Live
births

19831984

כולל נ98,72427,892סך ,42524.46.914.498,478GRAND TOTAL

הכל סך  עירוניים 86,99525,6351.23624.17.114.386,276Urbanיישובים localities  total

יישוב Sizeגודל of locality

200,000+21,5639,03032622.09.315.221,571200,000+

12,7222,41019929.75.715.713,123Jerusalemירושלים

אביביפו 5,1094,2536715.613.113.34,975Telתל AvivVafo

3,7322,3676016.510.616.33,473Haifaחיפה

100,000 199,99917,1465,61318621.06.910.916,676100,000199,999

50,000  99,9998,8982,32010825.76.812.28,8050,00099,999

20,000  49,99915,9154,74920222.86.812.815,56520,00049,999

10,000 19,99910,0602,02115028.65.815.010,15710,00019,999

2,000  9,99913,4131,90226431.84.519.g13,4272,0009,999

הכל כפרייםסך 11.6892.03517927.54.815.412,171Ruralיישומם localities  total

3,4597483423.15.09.83,482Moshavimמושבים

2,7065852423.45.18.92,763Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 3,3975347529.34.622.43,926Otherיישובים rural localities

ליישובים מחוץ 2,1271684649.03.921.62,000Livingגרים outside localities

בדויים) שבטי including)(כולל Bedouin

Tribes)

ידוע 4022210itNotלא known
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יישוב צורת לטי תינוקות, ובירות פטירות חי, לידות ג/2ו. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה קבוצת מגורים,

TABLEHI/12.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS BY TYPE OF LOCALITY
OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION (com.)

יישוב צורת

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים
Rates

מספרים
מוחלטים
Absolute
lumbersType of locality

חי לידות
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

חי לידות
Live

. births

פטירות
Deaths

תינוקות
Infant
deaths

לידות
חי

Live
births

19831984
הכל סך 74,89324,99288622.47.511.874,350JEWSיהודים  TOTAL

67.319 הכל סך  עירוניים 23.18780522.37.712.066,313Urbanיישובים localities  total
יישוב Sizeגודל of locality
200,000+16,8838,29921320.310.012.716*47200,000 +
8,7451,82810828.96.012.59,042Jerusalemירושלים

אביכיפו 4,8174,2096415.213.313.34,662Telתל AvivYafo
3,3212,2624115.910.912.33,043Haifaחיפה

100,000199.99917,0955,59618521.06.910.916,599100,000f99 ,999
50,000  99,9998.8712,31510825.86.812.38,85250,00099,999
20.000  49,99912,9704,34914921.37.211.612,53020,00049,999
10,00019,9996,9431,6478827.26.512.86,96410,00019,999
2.0009,9994,5579816227.76.013.64,6212,0009,999

הכל כסרייססן .7.5401.6117522.94.910יישוכיס I8.012Rural localities  total
3,4017483422.85.010.03,415Moshavimמושבים
2,6455842323.05.18.72,694Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 1,4512791824.64.812.41,815Otherיישובים rural localities
ליישובים מחוץ (7.4)43גרים '88Living outside localities

ידוע 34194625Notלא known

הכל סך 23,7042,90053934.24.222.623,959NONJEWS'לאיהודים  TOTAL

הגל עירונייםסך 19,5722.44843132.94.222.119.826Urbanיישובים localities  total
יישוב Sizeגודל of locality

200,000+4,65273111331.24.924.54,776200,000+
:Thereofמזה;

3.24,068Jerusalem.י3,9655829132.44.8ירושלים
20.000199.9992,9924225432.94.718.03,08820,000J9,999
10,000 19,9993,0963746232.13.920.03,16910,00019,999
2,0009,9998.832921. 20234.43.623.18,7912,0009,999

הכל סך  כפריים 4,12642410444.64.625.44.127Ruralיישובים localities  total
:Thereofמזה;

ליישובים מחוץ 2,0841684655.44.522.11,911Livingגרים outside localities
בדויים) שבטי including)(כולל Bedouin

Tirbes)

ידוע 62846Notלא known

Excl. religion not known. ידועה. לא דת כולל לא 1
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births לידות
אוכלוסייה קבוצת לפי ונקיים1, גולמיים תדולוטה שיעורי ג/3ו. לוח

ודת
TABLE I11/13.GROSS AND NET REPRODUCTION RATES' BY POPULATION GROUP

AND RELIGION

גולמי 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

לאיהודים
NonJews

1926 19271.871.4219261927

192819301.621.3319281930

193119341.361.101931  1934

193519391.201.0619351939

194019441.341.1819401944

194519461.701.5819451946

19491.661.531949

195019541.881.7619501954

195519591.891.733.982.243.471.641955 1959

196019641.871.644.492.273.771.5819601964

196519691.841.634.472.063.541.5819651969

197019741.841.594.111.773.521.563.3619701974

19751.791.553.761.633.321.771.513.11W75

19761.791.553.751.613.5!1.731.523.141976

19771.681.453.541.523.461.631.422.981977

19781.591.373.331.443.331.541.342.821978

19791.561.343.221.383.141.521.312.741979

19801521.342.901.292.951.491.312.461980

19811.481.312.741.142.701.451.292.361981

19821.511.352.681.132.661.481.332.321982

2519831.561.422.621.192.391.521.382.271983^

19841.521.382.491.092.261984

ממוצעים הם ומעלה שנתיים של לתקופות הנתונים 1

מפקד תוצאות לפי עודכנו השיעורים 2 אריתמטיים.
.1 983

two year and more periods are arithmetical
Rates were updated according to the resultsof the

I Data for
means. 2

1983 census.
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לידה ויבשת דת האם, גיל לפי סגוליים, פריון שיעורי ג/14. לוח
TABLE111/14.SPECIFIC FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE, RELIGION AND

CONTINENT OF BIRTH

Mother's age 1984 §1983 1982 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1951 האם גיל

GENERAL
FERTILITY RATE
Up to 19
2024
2529
3034
3539
4044
4549

TOTAL FERTILITY

GENERAL
FERTILITY RATE
Up to 19
2024
2529
3034
3539
4044
4549

TOTAL FERTILITY

Total population האוכלוסייה כל
100.9 104.1 102.7 104.2 117.3 115.4 113.3 116.5 120.4

28.0 29.7 31.1 35.6 43.8 37.6 39.6 54.6 70.9
170.6 176.7 174.4 178.9 203.9 206.1 217.4 235.6 243.1
197.8 201.2 193.1 193.0 2)5.5241. I 244.7 231.5 215.0
142.2 144.9 137.2 130.4 165.2 182.6 174.5 151.9 157.6
70.0 72.2 72.0 73.4 84.6 96.5 88.2 82.6 85.5
16.5 16.2 14.8 16.2 20.7 26.1 26.5 27.6 25.8
1.3 1.3 1.4 1.4 2.8 4.6 7.1 6.3 7.2

3.13 3.21 3.12 3.14 3.68 3.97 3.99 3.95 4.03

Jews total הכל סך יהודים
91.5 94.5 92.4 92.8 103.4 98.5 96.8 102.1 108.4 121.8

19.5 21.2 22.8 26.5 34.0 29.2 35.0 48.5 60.9 85.7
151.9 158.3 157.1 160.1 186.4 185.0 206.9 208.3 228.6 220.2
186.9 189.4 179.4 178.4 198.4 212.7 221.6 215.4 198.9 214.9
133.6 135.6 126.5 117.8 140.1 157.7 144.3 133.0 140.3 158.5
63.0 63.3 60.7 58.9 66.9 77.3 63.6 68.8 74.0 91.1
11.9 10.7 9.9 10.0 14.1 16.0 17.9 20.4 21.5 27.7
0.7 0.6 0.7 0.6 1.0 2.2 4.0 4.2 4.6 4.5
2.84 2.90 2.79 2.76 3.21 3.41 3.47 3.49 3.64 4.02

שיעור
כללי פריון

19 עד
2024
25  29
30  34
3539
40  44
45  49
כולל פריון

שיעור
כללי פריון

19 עד
2024
25  29
3034
35  39
40  44
45  49
כולל פריון

האם לידת Mothers'sיבשת continent of birth
Israelישראל

כללי פריון 107.989.495.692.088.7108.5103.5102.7105.3101,7Generalשיעור fertility rate
19 31.023.016.714.822.827.321.218.417.416.3Upעד to 19

2024189.2165.7151.4158.6153.9179.9155.1151.4153.0146.32024
2529206.4170.9190.4200.6199.9195.9179.4181.3192.0188.82529
3034164.6115.5111.7130.3154.1136.7122.6133.5140.1137.63034
353989.571.363.451.680.962.864.763.668.267.33539
404427.316.516.317.413.012.69.511.211.513.04044
45  493.52.1(2.8)(2.3)(0.4)1.20.30.60.70.64549
כולל 3.562.832.762.883.123.082.762.802.932.85Totalפריון fertility

iAfricaAsiאסיהאפריקה
כללי פריון 199.7183.1163.2143.5131.0116.784.280.982.179.1Generalfertilityשיעור rate

19 147.3105.580.861.951.352.747.145.042.838.7Upעד to 19

2024307.8315.1270.9246.5225.4220.2179.8182.4186.8191.92024
25  29310.6269.3269.1256.8228.3217.7181.5181.6192.7189.82529
3034255.9230.0203.3192.4176.6155.7124.3128.0134.5135.03034
3539160.7143.1132.9107.098.984.761.862.867.867.93539
404463.256.149.340.027.021.012.511.012.013.34044
45  4916.816.214.610.96.22.11.00.80.61.04549
כולל 6.315.685.104.584.073.773.043.063.193.19Totalפריון fertility
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(המשך) לירה ויבשת דת האם, גיל לטי סגוליים, פריון שיעורי ג/4ו. לוח
TABLE111/14.SPECIFIC FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE, RELIGION AND

CONTINENT OF BIRTH (com.)

האם 19831984Mother's§'19511955196019651970197519801982גיל age

Jews(המשך)יהודים (com.)
EuropeAmericaאירופהאמריקה

פריון 90.868.152.447.067.376.477.277.577.474.4Generalשיעור fertility
rateכללי

19 70.244.420.630.725.361.757.856.250.444.5Upעד to 19
2024176.5174.2170.7195.5175.6164.8166.6166.7164.0153.72024
2529171.5151.4157.8173.6193.7178.9170.2168.0173.6174.22529
3034122.298.881.984.5121.2110.0104.9109.7122.9117.43034
35  3972.845.335.829.244.441.444.654.353.253.53539
40  4418.110.87.75.86.96.16.66.77.87.74044
45  491.41.10.60.50.2(0.1)(0.3)0.40.5(0.3)4549
כולל 3.162.632.382.602.842.822.762.812.862.76Totalפריון fertility

Moslemsמוסלמים
פריון 241.0274.0301.3267.6236.1185.7173.2168.7163.4GENERALשיעור

FERTILITYכללי RATE
19 139.1105.5132.5106.5104.876.366.563.263.6Upעד to 19

2024357.2426.6392.6385.0345.5288.9266.9264.3255.42024
2529357.6449.5448.3425.7383.3310.5296.0287.7275.82529
3034356.7375.1434.1378.5348.4259.0247.9241.4226.53034
35  39222.1296.0317.9294.7242.8179.8163.3156.3144.93539
4044120.8149.5177.4154.596.170.656.560.054.14044
45  4937.960.170.444.728.611.08.48.17.04549
כולל 7.969.319.878.957.755.985.535.415.14TOTALפריון FERTILITY

Christiansנוצרים
פריון 147.3150.8151.5109.8102.984.576.078.873.2GENERALשיעור

FERTILITYכללי RATE
19 64.348.353.432.837.321.419.518.916.9Upעד to 19

2024239.0250.9242.5184.8198.3165.1144.2158.9145.82024
2529262.6257.9279.4221.1199.5166.1154.3170.5151.42529
3034248.9213.0220.0167.7139.2111.492.797.792.23034
3539117.6123.6114.491.976.754.147.136.638.43539
404430.726.235.322.017.314.18.38.04.14044
45  49(6.0)1.93.3(2.9)(2.1)(13)4549
כולל 4.854.614.743.623.352.662.342.452.24TOTALפריון FERTILITY

ואחרים2דרוז Druzeים and others2
פריון 202.7243.4238.4215.5203.5187.7169.1156.71493GENERALשיעור

FERTILITYכללי RATE
19 91.690.587.958.864.666.753.264.552.3Upעד to 19

2024360.4387.3345.4339.6298.2297.0263.4260.1245.92024
25  29291.5423.3406.1372.8396.2335.6301.9249.0253.52529
3034310.0317.7326.2352.3316.9261.7241.0205.1204.63034
3539187.4247.7235.5237.8210.5183.4173.8144.8124.53539
40  4461.192.0103.9101.576.469.652.955.442.44044
45  49(13.1)16.916.928.9(6.3)4.3(9.2)(7.6)(7.3)4549
כולל 6.587.887.617.466.856.095.484.934.65TOTALפריון FERTILITY

1 See note 2 to table HI/13. 2 Asof1983, excl. religion not לאכולל הי1לב1983 2
known.

ג/13. ללוח 2 הערה ראה 1

ידועה. לא דוז
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האס ודת האם בחיי חי לידת מספר לפי חי, לידות ג/5ו. לוח
TABLE111/15.LIVE BIRTHS, BY LIVE BIRTH ORDER DURING MOTHER'S LIFE AND

MOTHER'S RELIGION
Percentages אחוזים

לידוח ממוצע
Average no.
of births

Live birth order חי לידת מספר

6+
הכל סך
Total

הכל Totalסך
1955100.024.326.616.19.96.716.41955
1960100.024.122.614.79.67.821.23.61960
1965100.025.822.715.28.96.520.93.51965
'1970100.028.022.817.29.75.816.53.21970'
1975100.030.825.616.99.35.312.12.91975
1980100.028.727.619.09.45.110.22.91980
1981100.028.327.219.79.65.010.22.91981
1982100.028.027.320.09.75.39.72.81982
1983100.027.926.920.89.95.09.5. 2.81983
1984100.025.827.221.410.75.39.62.91984

Jewsיהודים
1948100.042.728.914.15.43.05.92.21948
1950100.033.131.816.17.04.17.92.51950
1955100.026.828.716.29.55.813.03.01955
1960100.026.425.215.49.06.717.33.21960
1965100.029.025.216.18.45.515.83.01965
1970100.031.625.719.09.34.69.82.81970
1975100.035.029.017.78.53.95.92.41975

. 1980100.031.830.820.68.73.64.52.41980
1981100.031.030.321.39.03.74.72.41981
1982100.030.530.321.79.13.94.52.51982
1983100.029.629.622.79.53.94.72.51983
1984100.027.329.623.310.34.25.32.61984

Moslemsמוסלמים
1955100.010.114.914.411.611.237.81955
1960100.014.412.311.711.911.738.04.91960
1965100.013.813.511.410.010.141.24.91965
'1970100.015.513.411.110.49.640.04.91970'
1975100.016.213.713.611.89.834.94.61975
1980100.018.216.413.411.410.030.44.41980
1981100.018.616.713.911.69.629.74.31981
1982100.019.917.213.811.59.727.94.21982
1983100.021.117.614.511.38.626.94.11983
1984100.020.418.715.211.88.825.13.91984

Christiansנוצרים
1955100.014.616.916.912.511.727.41955
1960100.019.415.213.812.111.4. 28.14.21960
1965100.019.619.616.012.38.723.83.91965
'1970100.023.519.817.814.38.016.63.41970'
1975100.025.422.520.013.07.411.73.11975
1980100.025.725.719.113.38.28.02.91980
1981100.030.424.218.612.67.66.62.71981
1982100.026.826.721.113.26.85.42.71982
1983100.029.826.020.512.25.85.72.61983
1984100.027.726.422.713.45.34.52.61984

ואחרים Druzeדרוזים and others
1955100.010.216.418.815.511.727.41955
1960100.014.216.111.812.512.133.34.51960
1965100.013.913.214.012.511.135.34.71965
1970100.016.712.012.011.811.336.14.61970
1975100.017.013.415.010.8'11.432.34.41975
1980100.022.219.314.310.58.724.93.91980
1981100.022.218.816.411.37.623.73.91981
982נ1982100.020.018.616.011.69.324.54.0
1983100.024.519.314.911.77.921.73.71983
21984100.020.621.115.812.29.021.33.719842

As of 1970, incl. East Jerusalem.
Excl. religion not known.

ירושלים., מזרח כולל 1970 משנת 1

ידועה. לא דת כולל לא 2
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האס ודת האם בחיי חי לידת מספר האם, גיל לפי חי, לידות ג/6ו. לוח
TABLE111/16.LIVE BIRTHS, BY AGE OF MOTHER, LIVE BIRTH ORDER DURING

MOTHER'S LIFE AND RELIGION
1984

חימספו Liveלידת birth orderממוצע
הכל Mother'sלידותסך age

האס ודת TotalAverageandגיל religion
123456+no. of

births

כולל1 98,47825,42926,75321,11110,5489,458סך 5,1791MGRAND TOTAL1
19 4,9183,4841,0662325848עד 301.44Up to 19

20  2427,60412,4519,5513,714135220 4031.862024
25  2931,7846,76110,8447,4573,3361,691 1,6952.642529
30  3422,7121,8994,1277,2963,9003,613 1,8773.673034
35  399,4116069612,1881,7792,888 9894.713539
40  441,4848295144151868 1446.384044

45+1137119871 77.0745+
ידוע 45213998715159לא 34Not known
ממוצע 28.024.326.529.430.633.9גיל 31.2Average age

הכל 74.35020.32122.03717.2907.6693,897יהודיםסך 3.1362.57Jews  total
19 2,6402,01549288269עד 101.32Up to 19

20  2419,3259.8346,8801,96645079 1161.682024
25  2925,1266,0299.7676,0712,036478 7452.342529
303418,5981,7353,8576,8673,3381,511 U903.253034
35397,4665579022,1041,6571,411 8354.033539
40  449116883133137367 1235.184044

45+53387524 65.7145+
ידוע 2318048542018לא 11Not known
ממוצע 28.324.827.130.231.834.5גיל 32.6Average age

הכל סך  19.8374,0403,7063.0192.3444.992מוסלמים 1.7363.90Moslems  total
19 2,0021,2575231373036עד 191.60Up to 19

20246,7782,0452,1211,481734131 2662.352024
25  295,3505377831,0311,0481,128 8233.952529
30343,3191141882944001,850 4735.813034
35  391,645273951891,318 1217.603539
40  445061310911449 148.374044

45 +52232341 18.8845+
ידוע 1854539142939לא 19Not known
ממוצע 26.922.123.625.327.133.3גיל 28.8Average age

הכל סך  1,86651649242325086נוצרים 992.60Chirstians  total
19 7767811עד 1.22Up to 19

20  2467529425110321! 51.812024
25  296351141711951159 312.692529
30343362748938738 433.633034
3539120119262531 184.293539
404411226 15.644044

45 +45+
ידוע 12353לא 1Not known
ממוצע 26.923.825.428.029.934.2גיל 31.4Average age

 ואחרים 2.255465475357276478דדתים 2043.65Dru2e and
הכל othersסך  total

19 19314142522עד 11.38Up to 19
20  24791256291160599 162.142024
25  296064310815013576 943.672529
303442012203671210 715.533034
35391707866128 157.043539
4044511145 48.414044

45 +826 (6.63)45+
ידוע 164522לא 3Not known
ממוצע 27.022.023.925.827.933.9גיל 29.9Average age

1 Incl. religion not known. ידועה. לא דת כולל 1
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(יהודים) וגיל האט לידת יבשת לטי חי, לידות ג/7ו. לוח
TABLE111/17.LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Jews)

Mother's
age

Mother's continent of birth האם לידת יבשת

אירופה
אמריקה
Europe
America

אפריקה
Africa

אסיה
Asia

Mother's father born: יליד: האם אבי

לא
ידוע
Not

known

אירופה
אמריקה
Europe
America

אפריקה
Africa

אסיה
Asia

ישראל
Israel

 ישראל
הכל סך
Israel
total

סך

Grand
total1

גיל
האם

TOTAL
Up to 19

2024
2529
3034
3539
4044
45+
Not
known

Absolute numbers
11,097
492

2,181

3,388
2,746
2,037
138

8

107

10,196
128

1,852

3,157

3,110

1,633
282

18

16

4,490
69
680
968

1,255

1,305

190

15

54

234
237

135

47
3

1984
מוחלטים מספרים

715 16,140 11,710 14,196 5,760 48,521 74,350
247

3,113
5,761

5,168

1,619
194

6

32

916
4,952
4,199
1,546

72

7

2

16

491

4,414
5,321

3,477

409
50
2

32

240

1,891
2,082

1,149

342
46
2

1,948

14,604

2,640

19,325
\7,600 25,126
11,475 18,598

2,489
300
12

93

7,466

911

53

231

הכל סך
19 עד
2024
2529
3034
3539
4044
45 +
ידוע לא

74.4GENERAL
FERTILITY
RATE

44.5Up to 19

153.72024
174.22529
117.43034
53.53539
7.74044
(0.3)4549

Rates
94.2 57.9

44.9 30.9
196.9 179.4

192.8 180.7

142.0 120.3
71.8 63.6
15.7 10.8

1.1 0.9

98.7 117.1

10.7 25.7

129.2 175.5
198.9 193.3

140.! 133.4
70.0 53.3

13.4 (12.9)

108.2

15.5

149.7
178.1

138.1
63.1

12.0

76.7

9.3

115.1
183.1

131.2
63.7

12.9

שיעורים

101.7 91.5

(0.5) (4.3) (0.5) (0.6)

16.3

146.3

188.8
137.6

67.3
13.0

0.6

19.5

151.9
186.9

133.6

63.0
11.9

0.7

שיעור
פריון
כללי

19 עד
2024
2529
3034
3539
4044
4549

כולל Totalפריון fertility
19633.362.773.642.752.604.612.391963

19653.472.884.242.862.604.582.601965

19703.413.123.743.142.954.072.841970

19753.213.082.962.9S2.863.772.821975

19782.822.782.692.742.732.683.033.182.731978

19792.772.762.622.732.882.652.893.152.671979

19802.762.762.642.682.902.682.863.142.761980

19812.712.762.672.682.982.662.823.102.611981

19822.792.802.782.812.952.662.883.182.811982
S19832.902.932.672.893.212.842.983.332.861983§2

19842.842.852.582.792.992.812.933.332.761984

1 Incl. not known.
2 See note 2 to table HI/13.

ידוע. לא כולל 1

ג/13. בלוח 2 הערה ראה 2
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(יהודיות) האם גיל לפי רווקות לאימהות לידות ג/18. לוח
TABLEHI/18.BIRTHS TO NEVER MARRIED MOTHERS, BY AGE OF MOTHER (Jews)

הכלשנה סך
Total

האם Ageגיל of mother

19 ידוע+2024252930צר לא
Not known

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
1978173 650129 2401053
1979186 706130 259131
1980184 740151 2471571
1981177 779179 2591595
1982139 737163 2401923
1983146 834176 2432654
1984139 818174 2312668

חי לידות ל100 רווקות לאימהות לידות
Birth to never married mothers per 100 live births

19784.7 0.90.5 1.10.6
19795.3 1.00.5 1.20.7
19805.4 1.00.6 1.10.8
19815.7 1.10.7 1.30.7
19824.7 1.00.7 1.20.8
19835.3 1.10.7 1.21.0
19845.3 1.10.7 1.21.0

ל000. באוכלוסייהשיעורים רווקות 1

females in the populationRates per 1 ,000 nevermarried
1978.48 2.925.07 3.896.18
1979.57 3.114.79 4.166.96
1980.54 3.195.43 3.917.50
1981.473 JO6.57 4.076.87
1982.12 3.066.10 3.737.55
'1983.16 3.386.73 3.719.47
1984.08 3.307.13 3.4610.15

Based on census of population 1983 see introduction. מבוא. ראה 1983 המפקד אוכלוסיית בסיס על 1

P

ר;
ודת לידה יבשת גיל, לפי ;ל*רווקות, לנשים לידות' ממוצע ג/9ו. לודו
TABLEHI/19.AVERAGE OF BIRTHS PER^EVERMARRIED WOMEN, BY AGE,

CONTINENT OF BIRTH AND RELIGION
census of population and housing 4 vi 1983 והדיור האוכלוסין מפקד

הכלדת AgeReligionגילסך and
לידה Totalcontinentויבשת of birth

202425293034353940444554556465עד19 +

כולל 3.10.61.22.12.83.44.04.03.43.0GRANDסך TOTAL
 יהודים

1

2.80.61.01.82.63.13.53.63.J2.8JEWS  TOTAL
הכל סר

2.20.51.01.82.42.83.02.92.93.6Israelישראל
יליד: Fatherהאב born:
0.40.91.72.42.93.23.03.03.6Israel)2.4ישראל
2.20.51.11.92.63.03.23.43.54.8Asiaאסיה

Afirca(5.1)(4.5)1.90.61.22.02.82.93.33.3אפריקה
0.60.81.62.32.72.92.82.62.9EuropeAmerica)2.3אירופהאמריקה

S5,1Asia.1.22.02.93.44.04.44(0.6)4.2אסיה
1.22.13.13.94.65.35.75.4Africa(0.7)4.3אפריקה

2.10.71.11.72.32.52.72.42.11.9EuropeAmericaאיוופהאמריקה
5.30.71.73.55.36.7IS8.47.86.1MOSLEMSמוסלמים
0.91J2.33.13.94.24.54.64.7CHRISTIANS)3.7נוצרים
53.15.16.67.47.76.85.6DRUZE\(0.6)4.9דרוזים
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לימוד שנות לפי ,34 עד 30 בנות ליולדות חי לירות ממועע . zo/x לוח
אוכלוסייה וקבוצת

TABLEHI/20.AVERAGE LIVE BIRTHS OF CHILDBEARING WOMEN AGED 3034,
BY YEARS OF SCHOOLING AND POPULATION GROUP

הכל' סך
Total1

לימוד Yearsשנות of schooling

01458912131516+

Jewsיהודים

19684.26.44.32.92.71968

19714.06.34.53.22.91971

19733.86.04.53.22.91973

19753.65.74.43.32.91975

19773.45.1 6.04.43.32.4 3.01977

19803.34.7 5.14.03.22.5 3.11980

19813.34.2 4.73.93.22.5 3.21981

19823.24.2 4.83.93.22.6 3.21982

19833.24.4 4.33.83.22.7 3.21983

19843.34.03.83.32.7 3.31984

1984 18,5981381,9208,4054,7622,877Birthsלידות 1984

NonJews לאיהודים

19716.67.16.23.92.21971

19736.46.86.13.92.31973

19756.26.66.14.12.81975

19776.47.07.06.14.23.01977

19806.27.06.85.84.53.11980

19816.27.06.86.04.43.01981

19826.06.96.65.84.62.91982

19835.97.06.55:84.63.11983

19845.76.96.55.64.73.31984

1984 לידות .4,0758834201,829589237Births 1984

1 Including not known. ידוע. לא כולל 1
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לימוד, שנות לפי ,34 עד 30 בנות ליולדות חי לידות ממוצע  ג/21. לוח
לידה ויבשת דת

TABLEIIV21.AVERAGE LIVE BIRTHS TO CHILDBEARING WOMEN AGED 3034,
BY YEARS OF SCHOOLING, RELIGION AND CONTINENT OF BIRTH

1984

הכל Yearsשנורסך of schooling לימוד
ודת לידה Continent/יבשת of birth and religion

Total
045891213 +

כולל 3.76.53.4סך 4.73.1GRAND TOTAL

הכל סך  3.34.033יהודים 3.83.1JEWS  TOTAL
לידה Continentיבשת of birth

הכל סך  3.23.93.2ישראל 3.63.1Israel  total

יליד: האם Mother'sאבי father born:
3.6(4.0)3.5ישראל 4.23.4Israel
3.13.13.1אסיה 3.53.1Asia

3.2(4.0)3.3אפריקה 3.63.2Africa
3.23.93.4אירופהאמריקה 3.93.1EuropeAmeirca

3.34.53.1אסיה 3.93.1Asia

3.53.93.5אסריקה 4.03.2Africa

3.13.43.3אירופהאמריקה 3.82.9EuropeAmeirca

6.06.85.0מוסלמים 5.83.7MOSLEMS
3.65.23.6נוצרים 4.32.6CHRISTIANS

ואחרים 5.66.54.9דרוזים 5.5(3.0)DRUZE AND OTHERS

לידה יבשת לטי ,34 עד 30 בגיל ליולדות חי לידות ממוצע ג/22. לוח
(יהודים) היילוד הורי של

TABLE111/22.AVERAGE LIVE BIRTHS TO CHILDBEARING WOMEN AGED 3034,
BY CONTINENT OF BIRTH OF INFANT'S PARENTS (Jews)

Average 19821984 ממוצע
שליבשה Mother'sהאסלידה continent of birth

כולל סך
ישראל

האם Mother'sאבי father born יליד

לידה Father'sאירופהאפריקהאסיהאירופהGrandיבשת continent
האב הכלtotalשל ofאמריקהAsiaAfricaאירופהאפריקהאסיהישראלסך birth

Israel IsraelAsiaAfircaEuropeEurope
totalAmeircaAmerica

כולל 3.23.23.43.03.13.1333.63.1GRANDסך TOTAL

הכל סך ישראל
יליד: האב אבי

3.13.15.52.92.93.23.13.13.2
:

Israel  total
Father's father borr

3.53.64.33.03.13.43.03.23.5Israelישראל
3.03.03.03.03.02.73.32.92.7Asiaאסיה

3.02.82.82.83.12.73.13.22.7Africaאפריקה
3.13.13.22.62.73.22.82.93.2EuropeAmericaאירופה
אמריקה

3.43.23.13.43.32.93.63.43.0Asiaאסיה
3.63.23.23.03.42.93.34.03.1Africaאפריקה
3.13.13.42.72.73.22.83.03.1EuropeAmeircaאיוו6ה

אמריקה
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האם, גיל לפי הלידה, בעת חיים יילודים של משקל  ג/23. לוח
לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת לידה, מספר

TABLE111/23.WEIGHT OF LIVE NEWBORN AT BIRTH, BY MOTHER'S AGE, BIRTH
ORDER, POPULATION GROUP AND CONTINENT OF BIRTH

Mother's age

NonJews לאיהודיות

מזה.
מוסלמיות
Thereof:
Moslems

הכל סך
Total

Jews יהודיות

אירופה
אמריקה
Europe
America

אפריקה
Afirca

אסיה
Asia

ישראל
Israel

הכל סך
Total

כ^
Grand
total

האם גיל

1984

ממוצע weightAverageמשקל

(גרמים)כל Allהלידות births (grams)

3,1683,2013,1873,1813,2513,2233,0633,033TOTAL

2,9383,0683,0583,0032,9293,1552,7722,738Up to 19

3,1013,1423,1343,0703,18)3,1833,0022,9702024

3,1803,1963,1903,1593,2373,2063,1143,0852529

3,2393,2523,2533,2193,2673,2473,1813,1513034

3,2573,2783,2623,2373,3353,2753,1763,1553539

ראשונותמזה Firstליד,ות birthsThereof:

3,0533,0923,0873,0413,1283,1092,8872,852TOTAL

2,9503,0663,0543,0392,9283,1622,7792,729Up to 19

3,0803,1143,1103,0303,1613,1302,9502,9202024
3,0673,0783,0713,1213,0993,0902,9662,9712529

3,0343,0493,0482,9333,1193,0452,8562,8193034

3,0393,0993,0123,0313,2443,1192,3532,1843539

שמשקלםאחוז Percentיילודים newborn of

גר' מ2,500 lessפחות than 2,500 grams

הכל סך
19 עד

20  24

25  29

30  34

3539

הכל סך
19 עד

2024

25  29

3034

35  39

19776.26.46.57.25.66.85.45.51977

19786.76.86.98.25.96.46.26.31978

19796.76.97.07.46.17.36.26.31979

19807.27.27.28.26.96.97.07.01980

19817.37.57.68.76.67.46.86.91981

19827.47.57.77.86.57.56.97.21982

19837.27.37.48.46.76.86.86.81983

19847.27.47.57.97.26.96.86.81984

ראשונותמזה: firstלידות birthsThereof:

19849.89.69.512.69.19.110.610.61984
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DEATHS
ודת מין גיל, לטי פטירות,  ג/24. לוח

TABLEni/24.DEATHS, BY AGE, SEX AND RELIGION
1983

פטירות

FemalesנקבותMalesזכרים

גיל
דרוזיותדרוזיס'

הכל סך
Total

יהודים
Jews

מוסלמים1
Moslems'

נוצרים'
Chris
tians'

ואחרים
Druze'
and

הכל סך
Total

יהודיות
Jews

מוסלמיות'
Moslems'

נוצריות1
Chirs
tians1

ואחרות
Druze'
and

Age

otherother

מוחלטיםמספר dAbsolute numbers
הכל 14,78413,2151,10130216613,10811,777926141סך 264TOTAL2 0765483229252866040321123 230

143182146233263 1

234191323315172
3291782214683
4201181131034

0  4891548279283678246726527 2304
5  9634018145435161 259 10 14684021254228112 110 14 15 1914010728234838101519
202418114926424828163 12024 25291511142467715991 22529 30341661391359948275 3034 5נ  39173146185410279143 63539
40  4418113925125119100151 34044 45493212733413I180156181 54549
505451946334139342306253 85054 555983675261185572506483 155559
60641,1631,085452310870806505 96064
65  691,4661,366692381,3191,22466U 186569
70742,4862,32011140152,0671,9288911 397074
75  792,4682,311975192,2562,1147617 497579 80  841,9101,76910127132,0711,9487516 328084
85+1,6011,4549729212,0711,87311631 5185 +

Ratesשיעורים
הכל 7.37.94.16.34.66.46.93.63.8סך 5.4TOTAL

015.612.824.219.625.214.111.123.820.9 17.10
10.90.52.50.61.21.40.93.12.3 0.31

20.70.51.20.61.50.70.41.51.3 0.32
30.60.50.91.31.5(0.2) 0.30.81.0 3
40.40.30.70.30.70.30.30.54

0  43.83.05.94.36.03.52.75.95.0 3.404
5  90.30.2/0.6

1 0.5/ 0.8
/ 0.9
11.2

0.20.2I 0.4
1 0.4
<05
I 0.5
10.4

59 10 140.20.20.20.;1014 15 190.40.70.71.20.30.:0.4 0.31519
20  241.11.10.30.;2024 25  290.90.5/ 0.40.'2529 30  341.1l.C0.91.03.80.6O.(0.61.4 0.63034 35390.71.51.72.21 0.80.LI0.8 0.835 39
40  441.1LS2.310.13.4i 1.41.1.71.2 1.240 44 45493.83.4.913.83.12.0 2.02.72.4 2.54549 50546.76.8.78.36.74.0 4.04.74.6 4.65054
55  59! 11.611.15.114.610.36.3 6.68.66.7 7.95559
60  6416.6 16.816.217.914.911.4 11.414.114.1 9.46064
65  6927.5 27.530.537.317.020.6 20.928.727.3 25.96569 70  7444.6 44.755.055.737.033.2 33.645.955.7 41.07074
75  7971.0 71.070.284.963.2t 62.061.69.964.5 80.87579
80+138.6 136.7122.2143.1140.3133.2 133.6125.2160.8 128.080+

981 לשנים ממוצעים כול?1983.שיעורים ידה!2 לא 'known. .nrl. nnt08ו rל 1081 1
,
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(יהודים) וגיל לידה יבשת מין, לטי פטירות, ג/25. לוח
TABLEIII/2S.DEATHS, BY SEX, CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Jews)

1983

FemalesנקבותMalesזכרים
אירופהאירופה

הכליגיל הכליאמריקהאפריקהאסיהישראלסך Ageאמריקהאפריקהאסיהישראלסך
Total1IsraelAsiaAfricaEuropeTotal1IsraelAsiaAfricaEurope

AmeircaAmerica

מוחלטיםמספרי Absoluteם numbers

הכל 13,2152,039סך 1,5491,7197,86511,7771,1411,7781,434731TOTAL1
04833 4791403400210

1 4652 62164603114
5940 3835322159
10 14402 3432825121014
15 191071 9511038301421519
20  241493 121101428222212024
25291145 7022155924216152529
303413918 7325218243618153034
35  3914629 39364079231414283539
40  4413932 4033341003127182340 44
45  4927378 535884156323542464549
50  54463125 501051813062976651355054
55  59752146 671453925064887942765559
60  641.085181 64188649806321241614876064
65  691,366206 462208891,224341951798136569
70  742,320329 592911,6341,928682792821,2937074
75  792,311316 712581,6592,114692702341,5337579
80  8 41,769300 511891.2281,948703361831,3558084
85 +1,45437.2631371,0111,873693181171,36785 +

Ratesעוריםש

הכל 7.91.614.010.820.96.91.211.88.617.4TOTALסך
012.813.211. 111.60

1 40.50.40.50.514
590.20.20.20.259
10 140.20.20.20.21014
15190.70.80.90.30.31519
20  241.11.20.91.00.20.2_2024
25  290.90,7(1.0)1.20.90.40.30.90.72529
30  341.01.01.41.10.90.60.6(0.5)0.80.63034
35  391.41.21.41.71.20.70.70.70.70.83539
40  441.91.91.82.02.01.31.51.51.01.24044
45493.72.84.73.73.72.01.72.02.51.84549
50  546.75.07.57.46.34.02.74.44.44.05054
555911.39.111.312.711.36.36.06.17.86.15559
60  6416.617.416.420.315.811.48.810.815.910.76064
656927.525.428.033.926.220.614.923.224.619.76569
70  7444.631.245.959.843.033.231.434.350.730.87074
757971.061.471.5102.468.061.854.460.680.360.27579
80+138.6101.5125.5182.1139.5133.2131.0136.8147.1131.480+

לבנש +25יעודים 25י +for ageRates

14.02.714.811.923.711.92.112.49.419.4Crudeגולמיים
14.511.814.418.714.111510.4מתוקננים2 "11.714.5111Standar

dized2

I Incl. not known.
population in 1983.

2 The standard is the average Jewish היהודית האוכלוסייה הוא התקן 2 ידוע. לא כולל 1

ב983ו. הממוצעת
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אוכלוסייה וקבוצת מין גיל, לפי תינוקות, פטירות ג/26. לוח
TABLEHI/26.INFANT DEATHS, BY AGE, SEX AND POPULATION GROUP

התינוק גיל

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute'שיעוריםRates1

1 983

19491950196019701980

1 98 3Age of infant

הכל סך
Total

מזה:
זכרים

Thereof:
males

הכל .\v
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

כולל 1,42576531.322.815.114.415.013.8GRANDסך TOTAL

 מחודש 91450716.614.49.69.310.08.5Lessפחות than I

הבל monthסך  total

ימים 0  671739812.712.07.67.37.86.706 days

ימים 7  271971093.82.41.92.02.11.8727 days

ומעלה 51125814.88.45.65.25.15.31חודש month and

over

הכל סך  12.511.1Jews*.//88648351.746.227.018.912.2יהודים  total

 מחודש 62134222.122.716.313.58.58.38.97.7Lessפחות than 1

הכל monthסך  total

ימים 0  649826914.614.312.911.66.96.77.06.306 days

ימים 7  27123737.58.43.41.91.61.61.91.4727 days

ומעלה .26514129חודש t23.510.75.43.73.53.73.41 month and

over

הכל סך C37.224.422.623.022.2NonJews.53928248לאיהודים  total

 מחודש 29316517.713.012.313.411.1Lessפתות than 1

הכל monthסך  total

ימים 0  621912913.310.09.210.57.806 days

ימים 7  2774364.43.03.12.93.3727 days

ומעלה 24611731.219.511.410.39.511.11חודש month and

over

1 Rates per 1.000 live births  see introduction. מבוא. ראה  חי לידות ל000.ו 1
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length of life חיים אורך

אוכלוסייה וקבוצת מין לפי חיים1, תוחלת ג/27. לוח
TABLE111/27.LIFE EXPECTANCY', BY SEX AND POPULATION GROUP

האוכלוסייה כל
Total population

יהודים
Jews

לאיהודיס
NonJews

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

1930193262.7 59.919301932

1933193561.8 59.519331935

1936193864.5 60.819361938

1939194164.6 62.319391941

1942194465.9 64.119421944

194967.6 64.91949

1950195470.1 67.219501954

1955195971.8 69.019551959

1960196473.1 70.619601964

J1965 196973.4 70.21965 19692

197073.3 69.91970

197170.173.473.8 70.668.772.81971

197270.172.873.3 70.668.971.81972

'197370.273.273.7 70.868.271.71973'

197470.173.373.7 70.569.272.31974

197570.373.974.5 70.968.271.51975

197671.274.875.4 71.669.672.41976

197771.374.775.4 71.968.571.31977

197871.575.075.6 71.969.172.01978

197971.875.375.8 72.370.073.11979

198072.175.776.2 72.570.073.41980

198172.775.976.3 73.170.674.21981

2 198272.575.876.2 72.870.873.31982

198372.876.276.6 73.271.274.11983

1 Data for periods of two years or moreare arithmeticalmeans ממוצעים הם ומעלה שנתיים של לתקופות הנתונים 1

of the years. 2 Exci.war casualties: see introduction. מלחמה; חללי כולל לא 2 השנים. של אריתמטיים
מבוא. ראה
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אוכלוסייה1 וקבועת מין לפי ,(eox) נבחרים בגילים חיים תוחלת  ג/28. לוח
TABLE111/28.LIFE EXPECTANCY AT SPECIFIED AGES, (e0,), BY SEX AND

POPULATION GROUP1

האוכלוסייה הודיםלאכל
Total populationסיהרדיlewsNonJews

גיל
Age

זכרים
Males

נקבות
FemalesזכריםMalesנקבותFemalesיכרים

Males
נקבות
Females

1983
1950
1954

1960
1964

1970
1974

1975
1979

1983
1950
1954

1960
1964

1970
1974

1975
197919831983

072.876.267.270.670.571.773.270.173.173.776.6 75.371.274.1
569.272.565.967.967.268.169.368.570.270.172.6 71.568.471.3
1064.367.661.263.162.463.264.463.865.365.267.7 66563.566.5
1559.462.756.458.257.558.359.458.960.460.362.8 61.658.961.6
2054.657.751.953.552.853.654.754.155.555.557.9 56.?53.956.6
2549.952.847.448.848.248.949.949.450.750.652.9 51.949.251.8
3045.147.942.844.143.444.245.244.645.945.848.0 47.044.546.9
3540.343.138.139.338.739.440.439.941.140.943.2 42.139.842.1
4035:638.233.534.634.034.735.635.336.336.138.3 37.335.137.3
4530.933.528.829.929.530.131.030.731.731.433.5 32.630.632.6
5026.528.824.425.425.125.726.526.327.226.928.9 28.026.327.9
5522.324.320.421.221.021.522.322.022.922.524.4 23.622.123.5
6018.520.116.617.317.117.618.518.018.818.520.1 19.518.519.4
6514.916.113.313.913.714.114.814.415.114.716.1 15.715.315.5
7011.712.610.511.010.711.111.711.212.011.5J2.6 12.212.212.3
759.09.48.28.58.38.69.08.79.28.79.4 9.39.89.4

1 Data for 5 year periods are arithmetical means of the
years.

של אריתמטיים ממוצעים הם שנים 5 של לתקופות הנתונים 1

השנים.

,(1*) חיים נולדים 000,ו מתוך נבחרים בגילים בחיים נשארים  ג/29. לוח
אוכלוסייה1 וקבוצת מין לפי

TABLE111/29.SURVIVORS AT SPECIFIED AGES OUT OF 1,000 PERSONS BORN
GROUP1BY SEX AND POPULATIONALIVE (lx),

האוכלוסייה הודיםלאכל
~otal populationםיהודיJewsNonJews

גיל
Age

זכרים
Males

נקבות
FemalesזכריםMalesנקבותFemalesזכרים

Males
נקבות
Females

/PS319501960197019751950196019701975
1954196419741979

1yoj1954196419741979
כ1983198

01,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000
5982983947967976981986953973981985987970971
10981982942965973979984950972979984986968969
15979981939963971977983947970977982985966968
20975980931958966972980944967975980984962967
25970978921953959966974939964973978983957964
30965976914948954961970934961970976981950961
35960973906942948956965927956966973978943958
40953969897935940948958918950961968974936951
45943963886925927937949906940953961968921944
50926953866908905918932889925938948958901934
55895934830878872886901861899913926939870915
60845904779828821836851822860873890910811874
65777854692748741762784754791809833860732823
70677769576633626651683655693708744775635724
75540650432491476505546507562565612656500595

1 See noteto Table 111/28. ג/28. ללוח הערה ראה 1
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מוות סיבות
(יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי  ג/30. לוח

תושבים ל00,000ו שיעורים
רשימת
תמותה
מהדורה

9

מוות2 1950סיבת 
1954

1955 
1959

1960 
1964

1965 
1969

הכל 699.1'646.0593.3588.2סך
המעיים1 של זיהומיות 30.514.07.64.3מחלות
13.26.03.93.1שחפת2
1.20.50.0שעלת3

מנינגוקוקוס4 ע"י 0.30.30.30.2זיהום
צפדת5
הדם6 אלח
שחורות7 אבעבועות
1.01.10.70.4חצבת8
0.7מלריה9

אחרות10 זיהומיות מחלות
ממאירות שאתות

הקיבה11
הגס12 המעי
הטבעת13 ופי העקול המעי החלחולת.
והריאה14 הסימפונות הנשימה. 85.394.6106.2118.1קנה
השד15
הרחם16 צוואר
לאוקמיה17
אחרות18
ממאירות19 לא שאתות
מוגדרות20 ובלתי אחרות 8.56.75.94.8שאתות
4.23.43.34.9סוכרת21
תזונתי22 כחשון

ו קלוריות23 חלבון  אחרת תזונה תת
דם24 1.20.70.80.9חוסר
העוצבה25 3.02.31.51.2דלקת
חריפה26 שיגרון 0.80.50.30.1קדחת
כרוני27 לב 10.810.98.87.8שיגרון
דם28 לחץ 6.17.66.76.8יתר
הלב29 שריר של חריף 101.7127.3150.5182.6אוטם
אחרת30 איסכמית לב מחלת
אחרות31 לב 18.518.918.319.1מחלות
שבמוח32 הדם כלי 63.566.067.589.1מחלות
שומנית33 טרשת
ריאות34 34.028.820.814.7דלקת
1.31.50.71.2שפעת35
וגנחת36 נפחת סימפונות. דלקת
ותריסריון37 קיבה כיב
התוספתן38 1.20.60.70.4דלקת
שבר39
הכבד40 ושחמת הכבד של כרוניות מחלות
חולה41 כליה תסמונת כליה. מחלת כליות. דלקת
הערמונית42 עיצוב 4.84.03.53.2יתר
43
44

הפלות
ישירות מילדותיות 2.61.71.10.8סיבות

מולדים45 17.117.014.412.8מומים
46
47

בלידה חבלה
סבלידתיות י36.928.9סיבות 24.323.7

מוגדרות48 בלתי וסיבות סימפטומים 38.722.018.921.4סימנים.
אחרות49 מחלות
מנועי50 רכב 12.7תאונות
מקריות51 נפילות
אחרות52 תאונות
7.0התאבדות53
רצח54
אחרות55 חיצוניות סיבות

מבוא. ראה 2 וב1973. ב1967 מלחמה חללי כולל לא
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CAUSES OF DEATH

TABLEHI/30.DEATH RATES, BY CAUSE (Jews)
Rales per 100.000 population
Mortality

1970
1974

1975
1978

19791983Cause of death2list
9th

revision

'736.0721.3720.(7,340TOTAL
2.62.41.40.2Intestinal infectious diseases1

2.21.50.80.8Tuberculosis2

0.0Whooping cough3
0.20.20.30.3Meningococcal infection4

Tetanus5

4.98.6Septicaemia6
Smallpox7

0.10.00.1Measles8
Malaira9

0.9l.gAll other infectious diseases10
Malignant neoplasms

11.710.3Stomach11
14.114.9Colon12
4.84.6Rectum, rectosigmoid junction and anus13

131.4139.219518.7Trachea, bronchi and lung14
14.116.2Female breast15
0.80.9.Cervix uteri16
6.95.3Leukaemia17
76.169.4Other18

3 93 41.40.6Benign neoplasms19
3.43.8Other and unspecified neoplasms20

9.58.410.611.6Diabetes mellitus21

0.30.30.0Nutritional marasmus22
0.00.1Otherpfotein caloirc malnutrition23

0.80.90.81.3Anaemias24
1.31.21.00.6Meningitis25
0.00.00.1Acute rheumatic fever26
7.85.74.63.3Chronic rheumatic heart disease27
6.44.810.211.5Hypetrensive disease28

213.4206.9126.4110.3Acute myocardial infarction29
49.550.5Other ischaemic heart disease30

21.522.747.6'57.1Other heart disease31
100.094.389.681.8Cerebrovascular disease32

3.35.9Arteirosclerosis33
14.615.814.518.3Pneumonia34
1.10.80.30.1Influenza35
11.211.15.44.9Bronchitis, emphysema and asthma36

3.21.6Ulcer of stomach and duodenum37
0.40.20.30.2Appendicitis38

1.20.9Hernia of abdominal cavity39
7.25.7Chronic liver disease and cirrhosis40
10.914.7Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41

2.41.91.10.6Hyperplasia of prostate42
0.00.0Abortion43
0.30.20.1Direct obstetric deaths44
14.413.111:88.8Congenital anomalies45

24 418.30.80.6Birth trauma46
14.411.8Other peirnatal conditions47

28.936.536.446.8Signs, symptoms and illdefined causes48
63.086.2Other diseases49

17.615.413.210.7Motor vehicle accidents50
8.44.6Accidental falls51

17.816.37.614.3Other accidents52
6.47.57.37.1Suicide53

1.71.9Homicide54
4.63.2Other external causes55

1. Excl.war casualties in 1967 and 1973. 2 See introduction.
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ומין אוכלוסייה קבוצת סיבה, לפי פטירות,  ג/51. לוח
1983

האוכלוסייה Totalכל populationיהודים
תמותה רשימת

9 מוותמהדורה סיבת
Mortality listהכל זכריםסך הכלמזה; סך
9th revisionTotalThereof: malesTotal

הכל 2739214,78424,992סך
המעיים1 של זיהומיות 107מחלות
382227שחפת2
מנינגוקוקוס4 ע"י 10510זיהום

הדם6 330153294אלח
21חצבת8

האחרות10 הזיהומיות המחלות 695260כל
ממאירות שאחות

379226352הקיבה11
הגס12 522254509המעי
הטבעת13 ופי העקול המעי 16794158החלחולת,
והריאה14 הסימפונות הנשימה, 682496636קנה
577551השד15

הרחם16 3732צוואר
210123181לאוקמיה17

2,5451,4092,362אחרות18
ממאירות19 לא 241122שאתות

מוגדרות20 ובלתי אחרות 14367131שאחות

439193394סוכרת21
תזונתי22 11כחשון

קלוריות23 חלבון  אחרת תזונה 613תת

דם24 532045חוסר
העוצבה25 352022דלקת
שיגרון26 3קדחת

3
כרוני27 לב 12427111שיגרון

דם28 לחץ 451169390יתר
הלב29 שריר של חריף 4,0462,4233,757אוטם
אחרת30 איסכמית לב 1,8241,0351,719מחלת
אחרות31 לב 2,1641,0341,945מחלות
שבמוח32 הדם כלי 3,0741,4352,784מחלות
שומנית33 224121202טרשת
34■ ריאות 709400623דלקת
515שפעת35

וגנחת36 נפחת סימפונות, 18894166דלקת

ותריסריון37 קיבה 633956כיב
התוספתן38 ר71דלקת
311430שבר39

הכבד40 ושחמת הכבד של כרוניות 217123195מחלות
חולה41 כליה תסמונת כליה, מחלת כליות. 553302500דלקת
הערמונית42 עיצוב 232320יתר

ישירות44 מילדותיות 2סיבות

מולדים45 470245300מומים
בלידה46 241520חבלה
אחרות47 סבלידתיות 580303402סיבות
מוגדרות48 לא וסיבות סימפטומים 1,8591,0681,593סימנים,
אחרות49 3,2251,6162,935מחלות
מנועי50 רכב של 443307366תאונות
מקריות51 17078156נפילות
אחרות52 589393487תאונות
248167241התאבדות53

865665רצח54
אחרות55 חיצוניות 135107108סיכות

רופא אישור 76419ללא
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TABLEHI/31.DEATHS, BY CAUSE, POPULATION GROUP AND SEX

1983

JewsלאיהודיםNonJews

Causeמזה.מוה. of death
הכלזכרים זכריםסך

Thereof:TotalThereof:
malesmales

13,2152,9001,569TOTAL
3Intestinal infectious diseases

J5117Tuberculosis
5vleningococcal infection

1363617Septicaemia
21Measles
4399All other infectious diseases

Malignant neoplasms
2072719Stomach
248136Colon
8995Rectum, rectosigmoid junction and anus

4574639Trachea, bronchi and lung
26Female breast
5. Cervix uteri
1062917Leukaemia

1,293183116Other
922Benign neoplasms
60127Other and unspecified neoplasms
1714522Diabetes mellitus

Nutritional marasmus
31Other protein caloric malnutrition
17g3Anaemias
1213gMeningitis

Acute rheumatic fever
24133Chronic rheumatic heart disease
1436126Hypertensive disease

2,225289168Acute myocardial infarction
96910566Other ischaemic heart disease
93821996Other heart disease

1,310290125Cerebrovascular disease
112229Arteirosclerosis
3548646Pneumonia

IInfluenza
832211Bronchitis, emphysema and asthma
3277Ulcer of stomach and duodenum

1Appendicitis
141Hernia of abdominal cavity
no2213Chronic liver disease and cirrhosis
2795323Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis
2033Hyperplasia of prostate
2Direct obstetric deaths
15517090Congenital anomalies
1144Birth trauma
20817895Other perinatal conditions
923266145Signs, symptoms and illdefined conditions

1,467290149Other diseases
2607747Motor vehicle accidents
72146Accidental falls

31810275Other accidents
16176Suicide
412115Homicide
812726Other external causes
56736Not medically certified
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נבחרת וסיבה גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי תינוקות, פטירות  ג/32. לוח
TABLE111/32.INFANT DEATHS, BY POPULATION GROUP, AGE AND SELECTED

CAUSE (Jews)

196919751983מספר
כרשימת
ראשון'תמותה ראשון'חודש ראשון'חודש חודש
nonth'Firstמהדורה 1Tionth1First 1Tionth1First

מוות9 הכלסיבת הכלסך הכלסך סך
Total

Cause of death
No. שבועשבועTotalשבועTotalווו

Mortalityהכל הכלראשוןסך הכלראשוןסך ראשוןסך
list 9thTotalFirstTotalFirstTotalFirst
revisionweekweekweek

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
JEWSיהודים

הכל 756סך 1,0906461,387902738621 886498TOTAL
ל ד1,000שיעורים birth!Ratesילידות per 1,000 liv(

הכל 13.1סך 18.911.217.812310.18.3 11.86.6TOTAL
0.2מחלות01 1.00.80.10.0Intestinal

infectiousזיהומיות
המעיים diseasesשל

המחלות210 0.1כל 0.50.00.40.20.10.2 0.30.1All other infec
tiousהזיהומיות and parasi
והטפיליות ticי diseases
האחרות

ריאות34 0.4דלקת 1.20.30.80.20.10.1 0.20.0Pneumonia
מולדים45 2.4מומים 4.51.64.32.61.82.2 3.21.7Congenital ano

malies
46
47

בלידה חבלה
9.6סיבות 9.89.09.08.77.90.2 0.3 1

4.9 5.4 J
0.2
4.3

Birth trauma
Other causes of

perinatalסכלידתיות rnorta
lityאחרות

50  0.1סיבות55 0.50.10.30.10.00.0 0.30.0External causes
חיצוניות
הסיבות 0.3כל 1.40.22.20.40.20.6 2.20.3All other and un
specifiedהאחרות causes
והבלתי
מוגדרות

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
NONלאיהודים JEWS

הכל 235סך 643180885398291293 539219TOTAL
ל1,000 חשיעורים !^ידות Ratesי per 1,000 live birth

הכל 14.7סך 40.311.339.517.813.012.3 22.69.2TOTAL
0.4מחלות01 7.66.70.60.1 0.1Intestinal

infectiousזיהומיות
המעיים diseasesשל

המחלות210 0.4כל 1.10.21.50.20.10.2 0.60.1All other infec
tiousהזיהומיות and parasi
ticוהטפיליות diseases
האחרות

ריאות34 0.9דלקת 5.30.46.11.30.60.3 1.30.2Pneumonia
מולדים45 3.1מומים 7.12.66.73.52.23.8 6.02.8Congenital ano

46
47

/ בלידה חבלה
( 8.6סיבות 9.37.611.611.29.60.1 0.2 1

6.3 7.5 )
0.0
5.2

malies
Birth trauma
Other causes of

perinatalסבלידתיות morta
lityאחרות

50  0.1סיבות55 0.81.00.20.00.2 0.70.0External causes
חיצוניות
הסיבות 1.2כל 9.10.56.00.70.21.3 6.20.8All other and un
speciifedהאחרות causes
והבלתי
מוגדרות

1 Including cases where numberof days is not known,but less than
28 days.

מ28 פחות אבל ידוע, לא ימי0 מספר של מקדים כולל
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ותיירות הגירה תנועות ד'. פרק

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 שנה), 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 ער חורו לא 15.600 מתוך 13.200 שנים)

שנים). 4 מעל בחו"ל (שהו
נערך 19841981 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

פי על חושב תיירים ושל תושבים של הגיל
בגבול, המעבר שנת לבין הלידה שנת בין ההפרש
המעבר. ובחודש הלידה בחודש להתחשב מבלי

נפרד טופס מהנלוים לחלק מולא לא 1982 עד
לקבוצת הוספו הילדים גיל. על הפרט חסר ולכן
יחסית חולקו התיירים של הזוג ובנות 14 עד 0 הגיל
לא שגילם תיירים היו ומעלה. 15 הגיל קבוצות בין
הגילים. כל בני בין יחסית חולקו אלה ידוע; היה
על במדויק חושבה בארץ התיירים של השהות
חודש (יום, היציאה ותאריך הכניסה תאריך פי

ושנה).
תיירים תנועת על המקורות של נוסף פירוט
.732 מס' מיוחד לפרסום במבוא ניתן ותושבים

מקורות

אחת דרך עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
נמל דרך היא התנועה עיקר הגבול. ביקורת מתחנות
ממלא הגבול את העובר אדם גוריון. בן התעופה
תייר) תושב, (עולה, שבידו לאשרה מתאים שאלון
השא את אלה מתחנות אחת בכל סופרים יום ומדי
הנכנסים מספר על רו"ח נערך פיהם ועל לונים
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").
ד/1 לוח בין העולים האזרחים במספר ההבדל
אלה רק כלולים ד/1 שבלוח מכך נובע ה/2 לוח ובין
מי גם כלולים ה/2 בלוח ואילו בגבול שנרשמו

הפנים. משרד בלשכות שנרשמו
או לעולים מעמדם את ששינו תיירים על הנתונים
מלשכות מתקבלים "הגדרות") (ראה בכוח לעולים
(ראה הפנים משרד של הנפתיות האוכלוסין מינהל

ה'). פרק

הגדרות

לחו"ל היוצא ישראל אזרח יוצא: תושב
מטרה או הגירה שליחות. עסקים, ביקור, למטרת

אחרת.
בעת ישראלי לאורח שנולד ילד : עולה אורח

בחו"ל. שהותו
חוק לפי קבע לישיבת לארץ הנכנס אדם .. עולה

הכניסה. חוק לפי או הש,בות
שהופעלו הפנים משרד בתקנות בכוח. עולה
הזכאי כ"אדם בכוח עולה הוגדר ,1969 יוני בחודש
השבות, חוק לפי עולה לתעודת או עולה לאשרת
כה 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
ללימו זמנית, לעבודה חודשים משישה למעלה של

וכוי. דים
תייר באשרת לישראל הנכנס חוץ אזרח תייר:
כלולים התיירים בין ארעי, תושב או עולה ושאינו

ודיפלומטים. סיור באוניות מבקרים גם
לעולה או לעולה מעמדו ששינה תייר
בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס אדם : בכוח
עולה של או עולה של מעמד וקיבל בקשה הגיש

ה'). פרק (ראה בכוח
תושבים תנועת גם הלוחות כוללים ב1970 החל
עד ד/3 לוחות מלבד ירושלים, מזרח של ותיירים

ד/5.
העולים גם הלוחות בכל נכללים ב1970 החל
(ראה עולים" "אזרחים נכללים ולא הלאיהודים

לעיל). הגדרה

חישוב ושיטות הסברים

ד/5 בלוח בחו"ל התושבים של השהות חישוב
(יום, החזרה ותאריך היציאה תאריך פי על נעשה
ההפרש על מבוסס החישוב ד/4 בלוח ושנה) חודש
והוא ובחודש. ביום התחשבות ללא לוח שנות בין

ד/3. לוח מתוך נגזר

ארוכה תקופה בחו"ל השוהים תושבים
שנות לפי השהות תקופת את מחשבים ד/4 כלוח
וחזר יצא חודש באיזה להתחשב מבלי שלמות לוח
לתוש הכוונה  בחו"ל שנה של שהות התושב.
סוף עד חזרו ולא הנדונה הלוח בשנת שיצאו בים
לא  שנתיים של שהות שלאחריה. הלוח שנת
לדוגמא: הלאה. וכן נוספת לוח שנת סוף אחרי חזרו
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נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
א חלק 19481972 לישראל העלייה 416
כ' חלק 19481972 לישראל העלייה 489
1979/80 יוצאים ותושבים תיירים סקר 686

1982 לישראל העלייה 722
19811982 תיירות 732
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SUMMARY TABLES סיכום לוחות
אשרה סוג לכי ויציאות, כניסות ד/ו. לוח

TABLEiv/1 .ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA

TouristsתייריםResidentsתושכיס
חושביםתנועת

בכוח3אזרווים2עולים סזה:ארעיים4עולים
הכל בכוחיסך :עוליםועולים באוניותMovementTempoמזה
TotalImmigrantsImmigratingהכל הכלofraryיהודיםסך סיורסך

and potentialcitizens2TotalThereof:potentialresiTotalThereof:
immigrants'Jewsimmigrants'dents'on

cruises

Arrivalsכניסות
15 V1948
19841,669,284 25,791,20410,0467,130482154,755180,36716,646,3701,530,566

19481949341,249 383,91915,92914,88326,741
19501954395,015 678,25796,16992,8953,767183,30613,366
19551959211,561 685,513173,261171,35712,631288,06011,959

19601964244,506 1,570,892364,088361,05331,227931,07181,877
19651969105,728 2,446,641539,237534,8241,37543,6231,756,678149,175

19701974198,456 4,367,3744,016983,843869,08346,55222,5473,111,960221,984
19751979106,972 6,548,9953,3621 ,764,0591,543,71442,52619,9554,612,121458,390
1980198465,797 9,109,6132,6683,193,79664,30246,6175,736,433593,815

197517,509 917,788604268,004227,6338,3843,733619,55460,533
197617,092 1,104,202680279.123237,8287,0443,665796,59863,887
197718,611 1,335,871752319,267275,4377,0863,621986,53492,651
197823,099 1,531,301711423,438377,1919,4453,7951,070,813112,102
197930,661 1,659,833615474,227425,62510,5675,1411,138,622129,217

198016,677 1,700,460514481,603423,86413,35512,4921,175,819109,989
19818.794 1,765,354471589,540528,53113,84415,6491,137,05696,734
19829,464 1,669,193544641,678570,39212,8027,195997,51098,407
198313,369 1,968,241693769,015703,06713,1195,2251 ,166,820124,270
198417,493 2,006,365446711,96011,1826,0561 ,259,228164,415

Departuresיציאות
15 V 1948
198424,356,7767,561,6536,858,939438,68616,356,437

1948194943,17921,61020,95921,569
19501954329,160151,740147,4484,018173,402
19551959519,935231,527227,97511 ,720276,688

196019641,352,566418,488414,04030,892903,186
196519692,363,661588,709580,8092,46051,2721,721,220

197019744,210,2721,043,494917,20280,46436,9093,049,405
197519796,462,9951,834,4701,607,11665,30526,7054,536,515
198019849,075,0083,271,6152,943,390128,9415,674,452

1975897,055282,724241,61013,6435,380595,308
19761,093,341296,984254,75811 ,6755,318779,364
19771,328,750332,997287,50211,7815.417978,555
19781,506,362430,260382,27013,4115,2321 ,057,459
19791,637,487491,505440,97614,7955.3581,125,829

19801,709,033513,459452,81118,33610,3651,166,873
19811,775,482606,343542,46216,78117,5301,134,828
19821,672,517650,325577,27514,58712,156995,449
19831,926,847771,646704,98314,9376,3741,133,890
19841,991,129729,842665,85917,8751,243,412
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(המשך) אשרה סוג לפי ויציאות, כניסות  ו. ד/ לוח
TABLEiv/1. ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA (cont.)

תיירים
Tourists

תושבים
ארעיים4

Temporary
residents4

תנועת
ככוח5 עולים
Movement of
potential

immigrants3

תושבים
Residents

אזרחים
עולים2

Immigrating
citizens'

עולים
בכוחי ועולים
Immigrants
and potential
immigrants1

הכל סך
Total

Balance מאןן

19601964221.326244.50654.400


3J3527.88519601964

196017,22323,644 12,0494255,2031960

196141,09146.650 10,0562944,2031961

196254.66359,600 11,4102356,2381962

196361,97962,156 10,7823,2137,3921963

196446,37052,45610,103


8324,8491964

1965196982.974105.72249,4721,0857,64935.45819651969

196524,62628,7959,6606306,1211965

196691313,610 12.814
 1,6311,7481966

196710.26012,275 13,69158812,2641967

196819,57118,1506,9051,7396,5871968

196927,60432,8926,402 1,0856,5398.7381969

19701974157,102198.4564.01659,65133,91214.36262.55519701974

197032,13729,9611,0827,2035,5563,58517,4381970

197135,19436,2058738,6488.1053,16418,0331971

1972 ■33,71651,5647899,4607,6372,425. 8851972

1973 ,46,30551,5137638,6766,5703,06412,3391973

19749,75029,21350925,6646,0442,12413,8601974

1975197986,000106,972.?,.?15270.41122,7796,75075,606!9751979
197520,73317,509604 14,7205,259 1,64724,2461975

197610,86117,09268017,8614,631 1,65317,2341976

19777,12118,611752 13,7304,695 1,7967,9791977

197824,93923,0997116,8223,966 1,43713,3541978

197922,34630,66161517,2784,22821712,7931979

1980198434.60565,7972,66877.81918,02261.98119801984
19808,57316,67751431,8564,9812,1278,9461980

1981 10,1288,79447116,8032,937 1,8812,2281981

19823,3249,4645448,647 1,7854,9612,0611982

198341,39413,3696932,631 1,818 1,14932,9301983

198415,23617,49344617,88263715.8161984

1 Exci. tourists who changed their status to immigrants 0^ ככוח לעולימ או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל לא 1

potential immigrants but includes immigrating citizens up to לפרק מבוא ראה  1969 עד עולים אזרחים כולל אך
1969  see introduction to Chapter V. 2 19701983; החלב1970 3 מבוא. ראה ;19701983 2 הי.
See introduction. 3 As of 1970  after ifrst entrance. ב1952 החל 4 ראשונה. כניסה אחרי
4 As of 1952.
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אשרה וסוג ויציאה כניסה דרך לפי ויציאות, כניסות  ד/2. לוח
TABLEIV/2.ARRIVALS AND DEPARTURES, BY MODE OF ENTRANCE

AND DEPARTURE AND CATEGORY OF VISA
1984

rr tf
cתושביםResidentss i

g32
c

g.n
Kf£מורח 2מוה: s'i£§Mode of

הכלייו r.סך 2i
0 00

nc c

55
a.

a הכל? a§.!?ירושליםסך entranceתיירים,>
ויציאה Total11נגיסה

aE
TotalThereof:

East
Jerusalem

aff 

Is!
Q.

ra
a £

u
f

Touirstsand departure

Arrivalsכניסות
הכל 2,006,36517,493446711,96043,98611,1826,0561,259,228TOTALסך

1,592,66417,358442623,47210,0755,456935,861Airאויר
203,553135420,68611663182,549Seaים

210,14867,80243,986991537140,818Landיבשה
אלנבי 111,39946,11643,98645224564,586Allenbyגשר birdge

מצרים 65,92321,20747525743,984Egyptianמעברי border
לבנון 32,8264796435מעברי

1^
32,248Lebanese border

Departuresיציאות
הכל 1,991,129729,8424444517,8751,243,412TOTALסך

1,573,113638,20115,805919,107Airאויר
208,67421,582340186,752Seaים

209,34270,05944,5451,730137,553Landיבשה
אלנבי 96,17246,66044,54581048,702Allenbyגשר bridge

מצרים 80,18022,81582756,538Egyptianמעברי border
לבנון 32,990584מעברי

9332,313Lebanese border

/1,2 See notes 1,3toTable IV1. ד//. ללוח 3 ,1 הערות ראה 2 .1

RESIDENTS
וחוזרים1 יוצאים תושבים  ד/3. לוח

TABLEiv/3. RESIDENTS DEPARTING AND RETURNING1

תושבים

Thousandsאלפים

יציאה יו7רהחוזרישנת שנת לפי ,:Returning, by year of returnחזרו טרם
Year1984יוצאים סוף עד
ofDeparting1948

הכל197719781979198019811982198319842 Didסך not
departure1976Total2return till

end of 1984

194819847,005.22,542.8277.4429.2 380.4435.4542.3586.1723.2668.06,584.8420.4
194819691,412.01,262.81.51.0 1.30.70.60.40.50.51 ,269.3142.7

1970142.4136.70.40.2 0.30.10.10.10.10.1138.14.3
1971170.0162.10.70.4 0.50.20.20.10.20.1164.55.5
1972184.8176.81.20.6 0.90.30.20.20.20.1180.54.3
1973207.6190.42.40.7 1.40.40.30.20.30.2196.311.3
1974233.9210.34.61.5 2.50.80.50.40.40.3221.312.6

1975246.6216.39.92.4 4.71.30.60.50.50.2236.410.2
1976256.9187.436.84.2 10.52.01.00.80.70.4243.813.1 .
1977290.4219.99.6 40.04.31.91.20.90.5278.312.1
1978386.241.4 318.310.64.02.21.60.7378.87.4
1979445.7367.247.111.85.23.21.4435.99.8
1980466.1367.655.112.46.62.6444.321.8
1981557.4466.059.014.04.9543.913.5
1982594.2503.457.5U.l572.022.2
1983725.7636.555.8692.333.4
1984685.3589.1589.196.2

Excl. potential immigrants and the movement of residents of
East Jerusalem via the Allenby Bridge. 2 Incl. about 5,000
residents who departed befor 1948.

ירושלים מזרח תושבי ותנועת בכוח עולים כולל לא 1

לפני שיצאו תושבים כ5.000 כולל 2 אלנבי. גשר דרך
.1948
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לארץ בחוץ לט\תקופת)שהות יוצאים1, תושבים ד/4. לוח
TABLEIV/4.RESIDENTS^EPARTING', BY PERIOD OF STAY ABROAD

 מעל2 בחו"ל שהו חזרומהם: מהם;לא מעל כחו''ל חזרושהו לא
הכלשנת stayedסך abroad over2Thereofסוף הכלעד overסך Thereof: stayed abroadסוף עד
1984יוצאים1984יוצאיםיציאה
YearTotal234Did notTotal234Did not
ofdepartingשניםשניםשניסשנהreturndepartingשניסשניםשניםשנהreturn

departure1 yearyearsyearsyearstill end
1984

1 yearyearsyearsyearstill end
1984

PercentagesאחוזיכDThousandsאלפי

15 V 1948H7,005.2'420.4

1969 ער 1,412.0142.7ה:

Thereof: up to
195955.015.313.211.911.2100.027.824.021.620.4

196063.315.112.611.110.4100.023.919.917.516.4

196175.914.411.59.99.0100.019.015.213.011.9

196286.218.414.612.811.6100.021.316.914.813.5
1963103.517.713.911.710.6100.017.113.411.310.2
196489.617.212.910.69.1100.019.214.411.810.2

196597.117.812.810.28.8100.018.313.210.59.1

1966115.821.015.412.510.9100.018.113.310.89.4

1967108.622.716.412.810.7100.020.915.111.89.9

1968128.119.612.78.87.0100.015.39.96.95.5

1969139.018.811.47.86.2100.013.58.25.64.5

1970142.420.112.38.57.1§4.3100.014.18.66.05.03.6
1971170.022.413.610.69.05.5100.013.28.06.25.33.2
1972 ■184.820.313.49.97.94.3100.011.07.35.44.32.3

1973207.629.921.417.214.811.3100.014.410.38.37.15.4

1974233.933.123.518.916.412.6100.014.210.08.17.05.4

1975246.630.220.315.613.210.2100.012.28.26.35.44.1

1976256.932.722.218.016.013.1100.012.78.67.06.25.1

1977290.430.420.816.614.712.1100.010.57.25.75.14.2

1978386.226.515.911.99.77.4100.06.94.13.12.51.9

1979445.731.319.614.311.29.8100.07.04.43.22.52.2

1980466.143.330.924.421.821.8100.09.36.65.24.74.7
1981557.432.418.413.5(10.013.5100.07.63.32.42.0IA

12.0)

1982594.233.322.2(14.0(10.022.2100.06.43.72.82.03.7
17.0)14.0)

1983725.733.4(18.0(13.0(9.033.4100.04.62.82.82.14.6
22.0)17.0)13.0)

1984685.3(38.0(24.0(14.0(12.096.2100.05.53.62.62.014.0
42.0)28.0)18.0)16.0)

/1 See note 1 to Table 1V3.
forecasts see introduction. 3
who departed before May 1948.

2 Data in brackets are
Incl. about 5,000 residents,

הם בסוגריים הנתונים 2

תושבים כ5.000 כולל לא
ד/3. ללוח 1 הערה ראה ו
3 מבוא. ראה  תחזית
.1948 מאי לפני שיצאו חוזרים.
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בחו"ל לפ(משך\שהות חוזרים1, תושבים  ד/5. לוח
TABLEIV/5.RESIDENTS RETURNING1, BY DURATION OF STAY ABROAD

חזרה ofשנח returnYearDuration
השהות ofמשך

| 1960196919741983 |1984 |19601969 |1974 |1983 |1984 |stay

Absoluteמספרים numbers Percentagesםאחתמוחלטים
הכל 51,256132,630208,408723,230667,974100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מחודש: 8,21129,70194,223494,401481,60316.122.445.268.472.1Lessפחוח than 1 month:
ימים 05,1594,1760.70.6Odays

" 1 427,43027,9923.84.214 "
( " 59
( " 10148,21129,70194.223140,745

1 18,372
1 16,539
122,58416.122.445.2195

16.4
17.4
18.4

59 "
1014 "

" 151977,01282,86310.612.41519 "
" 2029125,683127,44917.419.12029 "

חודש 13,32248,39552.96889,74184,20926.136.525.412.412.61ו month
חורשים 210,06715,07611 ,90223,35822,25719.711.45.73.23.32 months
חורשים 35,1666,2776,61217,70912,57910.14.73.22.41.93 "

" 42,5373,0894,09611 ,2497,9035.02.32.01.61.24 "

" 51,5292,0343,2288,6976,2353.01.51.61.20.95 "

" 682,5994,2916,98615,44011 ,9035.13.23.52.11.868 "
" 9111,5554,8867,67723,76814,7263.03.73.53.32.2911 

ומעלה 6,08518,83220,54438,86726,55911.914.39.95.44.01שנה year and more
ידוע 18549172Notלא known

Daysימים
שהות 7253362019Medianחציון stay

ממוצעת: Averageשהות stay:
חודשים מ3 4740291920Lessפחות than 3 months

משנה 8267563035Lessפחות than 1 year

1 Excl. residents of East Jerusalem who returned via the
Allenby birdge.

אלנבי. גשר דרך ירושלים מורח תושבי כולל לא 1

גיל לפי תושבים1, של יציאות  ד/6. לוח
TABLE IV/6.DEPARTURES OF RESIDENTS1, BY AGE

198119821983198419811982 || 1983 |1984

מוחלטיםגיל Ageאחוזיםמספרים
Absolute numbersPercentages

הכל 557,438594,245725,70568537100.0100.01.00.0100.0OTTALסך
14 51,85055,94664,09161,3069.49.48.88.9Upעד to 14

15 1921,93423,79830,16827,6864.04.04.24.01519
20  2440,06938,42447,54042,4597.36.56.66.22024
25  2958,99158,32769,13562,14810.89.89.59.12529
30  44171,951190,262234,414225,56931.332.132.332.93044
45  64156,145168,587211,572199,63728.428.429.129.14564

65 +48,04658,38268,67166,4928.89.89.59.865+
ידוע 8,452519114Notלא known

חציוני 39.239.539.739.9Medianגיל age

Excl. residents of East Jerusalem. ירושלים. מורח תושבי כולל לא 1
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TOURISTS תיירים

מגורים ארץ לפי תיירים, כניסות ד/7. לוח
TABLEiv/7.TOURISTS ARRIVALS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

מגורים 19511960197019801983198419831984Countryארץ of
קכמקגןדקר

ThousandsD'nnxאלפים
Percentages

כולל 35.9114.0441.31,175.81,166.81,259.2100.0100.0GRANDסך TOTAL

הבל סך  4.76.029.042.3104.878.59.06.2Asiaאסיה  total
2.3V1)0.89013טורקיה 311 36.01.00.5Turkey
0.49.70.8Cyprusקפריסין

0.92.06.91.40.1Iranאירן
0.21.03.44.34.40.40.3Japanיפן

אחרות 1.11.812.125.687.858.47.54.6Otherארצות countries

הגל סך  3.03.1Africa"2.75.816.839.535.438.5אפריקה  total
אפריקה 0.44.511.426.022.426.51.92.1Unionofדרוס S. Africa

1.74.44.60.40.4Egyptמצרים
אחרות 0.61.35.413.58.67.40.70.6Otherארצות countries

הגל סך  3.540.9185.9718.5584.5636.750.150.6Europe/אירופה  total
0.82.018.969.044.955.33.94.4Scandinaviaסקנדינביה

המאוחדת 4.010.947.2140.8122.4131.310.510.4Unitedהממלכה Kingdom
,0.72.49.937.128.8הולנד 26.52.52.1Netherlands
1.42.17.620.917.01בלגיה 18.31.51.5Belgium
4.010.049.5138.8127.51צרפת 125.110.99.9France
'0.20.810.89.4ספרד 12.90.81.0Spain

נאיטליה .22.48.455.847.448.94.13.9Italy
0.82.810.134.131.735.12.72.8Switzerlandשוויץ

ר.פ, ,0.74.120.2157.5111.4133.89.510.6Germanyגרמניה. F.R.
0.51.03.022.419.121.71.61.7Austriaאוסטריה
0.00.12.03.03.43.30.30.3Romaniaרומניה

0.30.20.82.21.70.1Yugoslaviaיוגוסלביה
0.60.85.411.19.112.00.81.0Greeceיוון

אחרות 0.31.92.115.010.712.50.91.0Otherארצות countries

הכל סך  11.759.5202.2355.3425.8485.636.538.6Americaאמריקה  total
;0.53.517.9קנדה 26.533.034.62.82.7Canada

הברית .9.549.7166.9284.7354.4403.830.432.1U.S.Aארצות
1.02.29.48.211.90.70.9Mexicoמקסיקו

0.62.16.215.4I0.O12.50.91.0Argentineארגנטינה
0.31.24.07.37.68.70.70.7Brazilברזיל

0.31.11.71.51.80.10.1Uruguayאורוגואי
0.51.11.51.41.70.10.1Chileציילי

אחדות 0.81.22.88.89.710.60.81.0Otherארצות countries

הכל סך  0.31.57.016.116.319.91.41.5Oceaniaאוקיאניה  total
.1.46.213.414.1אוסטרליה 16.71.21.3Australia
זילנד 0.10.82.62.13.00.20.2Newניו Zealand

אחרות ארצות





0.10.10.20.00.0Other countries

ידוע1 1.20.30.44.1Notלא known'

1 As of 1982,"not known" has been included proportionally in
the countries.

הארצות. בין יחסי באופן נכלל ידוע" ה"לא .1982 משנת 1
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כניסה ודרך מגורים ארץ לפי תיירים, כניסות ד/8. לוח
TABLEiv/8.TOURIST ARRIVALS, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND MODE OF

ENTRANCE
1984

ה מבקריםבשהדרך
באוניותlandByיירייך

מגורים הכלארץ Counסיורהיםהאוירסך t ry of
TotalBy airBy seaהכל Cruiseresidenceלבנוןמצריםירדןסך

TotalJordanEgyptLeba
non

visitors

כולל 1,259,228935,86118,134140,81864,58643,98432,248164,415GRANDסך TOTAL
הכל סך  78.51321,4642.09148.07313,7972.82431.4526.885Asiaאסיה  total

9,6732,98945153183326,180Cyprusקפריסין
6,0334,6411,193451134154Turkeyטורקיה

13,0564313,01313,0112Jordanירדן
33,3541,59410531,6398011831,44116Lebanonלבנון

פקיסטן ■3,2991,504הודו. 741,5841861,3944137India, Pakistan
לנקה andוסרי Sir Lanka

4,3923,7433757211645640Japanיפן
אחריו! .ארצות 8,7066,9502311,1673757875358Other countries

הכל סך  .38.52632.8578503.7121143.53167Iאפריקה 10?Africa  total
4,5631,269393,215363,1196040Egyptמצרים

אפריקה 5,3445,1223516613150321Northצפון Africa
אפריקה 26,54324,6547071675410941,015Southדרום Africa
אחרות 2,0761,812691641115331Otherארצות countries

הכל סך  636.650517.86410,12435.42016.65018.27949173.242Europeאירופה  total
55,29847,8211,8194,2691,3082,8261351,389Scandinaviaסקנדינביה
8,9897,6585536509254117128Finlandפינלנד
23,18020,4255851,58768284461583Swedenשבדיה
9,0397,48931166614647149573Norwayנורבגיה
14,09012,2493701,3663889708105Denmarkדנמרק

המאוחדת 131,314101,4702,3106,2062,1164,0533721.32SUnitedהממלכה Kingdom
5,5074,2153575481883402038Irelandאירלנד
26.46722,6985741,9936631,309211,202Netherlandsהולנד
18,29416,5961421,1479062281340SBelgiumבלגיה
125,121114,3719284,1651,9592,150565,65Franceצרפת

48,86331,8012773,3672,6836612313,41Italyאיטליה
35,10529,6027101,4973551,0191233,29cSwitzerlandשוויץ

ר.פ. ,Germany;17,21'133,764106,1071,8988,5445,1993,31035גרמניה, F.R.
>21,71718,631273927300623אוסטריה 41,88'Austria
Romania.2_3,2513,079311181117רומניה

Greece<11,9506,3175525556948244,52יוון
!12,9209,977851.42C872546ספרד 21,438Spain

(2,2801,6798344327פורטוגל 1724'Portugal
אחרות .4,7993,500160ארצות 32C31288) 181>Other countries

הכל סך  >485.638350.220אמריקה 4.06749,74i32.92516.60>81,602 220America  total
אמריקה 450,283319,8563,75047.27C32,10614.97C1צפון 19479,40North America

הברית 403,819282,6942,83043,6930,74312,781ארצות 16074,60'United States
1,0261,79I;34,56527,3827482,85קנדה 323,58Canada

11,8999,78017272e3373821,22Mexicoמקסיקו
אמריקה 2348:310'1,8241,170833מרכו 19Central America
אמריקה 33,53129,1943092,14.581,551,885דרום 7South America
7253i.345;12,47011,40111261ארגנטינה 2Argentine

()8.7267,3448563ברזיל IK52(667 Brazil
1,7881,669218.80אורגואי 13 Uruguay
(1,7131,408צ'ילי 2715(59128 1Chile

אחרות 'ארצות 8,8347,372666 6434C32'732 AOther countries
הכל סך  (19.90113.456אוקיאניה 3,864 1.0022.746 1.1011.579 liOceania  total

16,67311,9241אוסטרליה 6342,93'i 772,14.131,18Australia
זילנד 2,9611.466tניו 25584>517 32396 5New Zealand

אחרות 2676686ארצות 11386 2 Other countries
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וגיל מגורים ארץ לפי תיירים/ כניסות ד/9. לוח
TABLE IV/9.' TOURISTS ARRIVALS1, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND AGE

הכל groupsAgeגילקבוצותסך
Total

014|1519202430^14 12529456465+ |

Percentagesאחוזיםאלפים
housands

1970414.7100.06.57.711.97.920.834.410.81970
1975549.1100.05.56.410.79.921.933.512.11975
1977880.4100.05.96.09.48.321.434.214.81977
1978947.4100.05.65.89.28.222.533.814.91978
19791,000.1100.05.95.68.98.924.432.513.81979

19801,056.4100.06.86.09.89.022.932.213.31980
19811,027.4100.05.75.89.58.222.833.214.81981

1982890.2100.06.26.29.98.322.731.615.11982

19831,031.2100.06.86.69.87.923.231.714.01983

 כולל1984 1,082.5100.06.85.79.48.123.132.214.71984סך  GRAND TOTAL

 הכלאסיה 59.3100.07.95.49.310.128.230.28.9Asiaסך  total
9.4100.06.43.24.26.424.536.219.1Turkeyטורקיהמזה: andThereof:

Cyprusוקפריסין
33.3100.09.07.212.311.127.427.65.4Lebanonלבנון

הכלאפריקה סך 37.4100.07.55.68.38.326.232.112.0Africa  Total
אפריקהמזה: 25.5100.06.35.99.07.923.134.113.7Unionדרוס of SouthThereof:

Afirca

הכלאירופה סך 563.4100.06.35.711.09.324.031.012.7otalEurope 
:53.9100.05.47.817.49.721.326.012.4ScandinaviaThereofסקנדינביהמזה:

110.0100.08.07.113.39.922.226.912.6Unitedהממלכה
Kingdomהמאוחדת

25.3100.04.44.715.412.624.126.512.3Netherlandsהולנד
17.9100.08.95.67.38.426.330.712.8Belgiumבלגיה
119.5100.09.36.18.68.422.730.614.3Franceצרפת

11.5100.02.62.65.27.828.738.314.8Spainספרד
35.4100.04.53.15.77.327.737.614.1Italyאיטליה

31.8100.06.04.412.310.725.129.911.6Switzerlandשוויץ
ר.פ. ,116.5100.03.55.710.89.725.734.610.0Germanyגרמניה, F.R.

19.8100.04.54.09.18.626.835.911.1Austriaאוסטריה

3.2100.03.13.13.13.118.846.921.9Romaniaרומניה
7.4100.04.02.75.45.423.036.523.0Greeceיוון

הכלאמריקה סך 404.1100.07.45.97.05.720.934.518.6totalAmerica 
:31.0100.06.56.510.08.720.631.616.1CanadaThereofקנדהמזה:

הברית 329.2100.07.65.56.84.921.034.919.3Unitedארצות States
12.1100.06.610.76.65.018.237.215.7Argentineארגנטינה

8.1100.07.47.47.46.217.338.316.0Brazilברזיל

18.3100.0.5.53.816.916.918.626.811.5Oceaniaאוקיאניה
1 Excl. cruise visitors and touirsts from Arab countries to East
Jerusalem via the Allsnby Bridge.

ערב מארצות ותיירים סיור באוניות מבקרים כולל לא .
אלנבי. גשר דרך שהגיעו ירושלים למזרח
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בארץ שהות משך לפי תיירים1, יציאות ד/0ו. לוח
TABLEIV/10.TOURISTS DEPARTURES1, BY DURATION OF STAY IN ISRAEL

שהות 196119701975198019831984Durationמשך of stay

מוחלטים lumbersAbsoluteמספרים 1

הכל0364 140,720519,744סך 394,6961,041,5611,001,5551,066,900TOTAL  0364 nights
לילות

1364975,8021,048370 i 364 nights
לילות

הכל סך ת^חגבש 110,86פחו 8418,627 312,428895,836863,739920,340Less than one month  total
( לילות 0\23,280751,765 36,53679,097

25,75318,5300 nights
לילות^ 1  4/94,665104,19714 nights
926,522137,815^7?יי5ות 80,137337,395304,926356,13259 nights
לילות 10 1939,237150,299 123,000348,724319,352327,2691019 nights
לילות 20  2921,82978,748 72,755130,620119,043114,2122029 nights

חודש 118,45756,910 51,44874,34377,50876,0311 month
חודשים 24,87916,218 15,00323,63921,65524,0082 months
חודשים 32,0528,890 5,68614,00211,39613,3063 months
חודשים 41,2964,508 2,7037.9757,1918,3144 months
חודשים 57923,843 2,1386,4775,4346,7655 months

חודשים 6  81,4006,390 3,24610,5747,78110,61068 months
חודשים 9119764,358 2,0448,7156,8517,5269 11 months

ומעלה 1,1925,422שנה 2,5675,8994,5464,7361 year and more

Percentagesאחוזים
0364 הכל 100.0100.0סך 100.0100.0TOTAL  0364 nights

לילות
1364 100.0100.0 1364 nights

לילות
הכל מחודשסך 78.780.7פחות 79.386.185.986.0Less than one month  total

/"" 0~לילות .
, לילות 1  41

16.5(10.0 9.3
9.79.9

0 nights
14 nights

918.826.5^5'ליל!> 20.332.431.334.059 nights
לילות 101927.928.9 31.233.532.731.21019 nights
לילות 20  2915.515.3 18.512.612.210.92029 nights

חודש 13.110.9ו 13.07.17.97.31 month
חודשים 23.53.1 3.82.32.22.32 months

חודשים 11 עד 34.75.3 3.94.54.04.4311 months

(לילות) Stayשהות (nights)
השהות 1513חציון 161211.611.1Median stay

ממוצעת: Averageשהות stay:
מחודש 1112פחות 131211.310.9Less than one month

חודשים מ3 17פחות 191515.914.7Less than 3 months
משנה 2526פחות 252321.622.3Less than one year

/1 See note I to Table IV9. ד/9. ללוח 1 הערה ראה 1
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בישראל ושהות גיל מגורים, ארץ לטי תיירים1, ז/וו.יציאות לוח
TABLE IV/ll. TOURISTS DEPARTURES1, BY COUNTRY OF RESIDENCE, AGE AND

STAY IN ISRAEL

יציאות
(ימים)תיירים ממוצעת2 שהות
TouirstAverage stay2 (days)

departures
וגיל מגוריפ Countryארץ of residence

and age
198419781979198019821984

כולל 1,066.92222.1סך 25 2422.3GRAND TOTAL

58.72424.0אסיה 38 3712.8Asia

הכל סך  S.32.72423אפריקה 25 2220.6Afirca  total
מצרים :4.324.8Thereofמזה, Egypt

אפריקה 25.62122.1דרום 19 1819.3Union of
South Africa

הכל סך  554.72022.1אירופה 23 2221.4Europe  total
סקנדינביה :50.827.7Thereofמזה. Scandinavia

המאוחדת 110.626.6Unitedהממלכה Kingdom
24.528.2Netherlandsהולנד
18.123.5Belgiumבלגיה
116.920.1Franceצרפת

34.91216.3איטליה 15 1414.5Italy
31.42623.8שוויץ 27 2420.1Switzerland

פ. ר. 116.11617.7גרמניה, 19 1916.7Germany, F.R.
19.51517.1אוסטריה 16 2015.3Austria
3.04839.1רומניה 40 4139.5Romania

7.21420.4יוון 17 2016.6Greece
11.21516.2ספרד 17 1311.7Spain

הכל סך  388.52226.2אמריקה 29 2422.2America  total
ארה"כ 319.32125.2מות: 29 2321.0Thereof: U.S.A.
29.52929.0קנדה 30 3026.9Canada

10.43932.8ארגנטינה 31 3833.0Argentina
7.331.3Brazilברזיל

ידוע 32.3Notלא known

Ageגיל
01466.52928.5 31 2728.8014

הכל סך  15  29241.04038.0 42 3937.21529  total
151958.94440.0 42 4240.51519
20  2496.74844.4 51 4543.42024
252985.42929.5 34 3027.82529

30  44249.31719.1 22 1917.03044
4564353.31516.6 17 1714.24564

65+142.81919.8 20 2017.365 +
ידוע 14.0Notלא known

/1 See note I to Table 1V9.
2 Tourists who stayed less than one year in Israel.

ד/9. ללוח ו הערה ראה 1

בישראל. משנה פחות ששהו תיירים 2
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וקליטה עלייה ה'. פרק
העלייה אחרי שנה ביקור נערך (1978 אוגוסט
מכריה"מ ולעולים (1969/70) תש"ל לעולי בלבד.
מצבם על נוסף שלב גם נערך ,(1973/74) בתשל"ד
עולי בחקירת הסתיים הסקר עלייתם. אחרי שנים 5

עלייתם. לאחר שנה 1982/83
המתייחסים נושאים (א) הם: החקירה נושאי
המתייח נושאים (ב) עלייתם; לפני העולים לרקע

כארץ. הקליטה לתחומי סים
של חורשי מדגם לפי נערך הסקר המדגמ.
שהגענו 70 עד 18 כני אוכלוסיית מתוך איש כ100
עולה או עולה אשרת עם חודש באותו לישראל
בקיבוצים גרים שאינם אלה נחקרו ומביניהם ככוח,
האוכלו בהגדרת שחלו השינויים על במושבים. או
ה' לפרק מבוא ראה השנים, במשך ובמדגם סייה
אלה בשינויים להתחשב יש .1980/81 בשנתון
לעומת ואילך, 1974/75 בשנים הנתונים בהשוואת
0י909 לכדי מגיע ההיענות אחוז הקודמות. השנים
כשברוב בחו"ל) ושהייה מות למקרי (פרט ויותר
כתובת באיתור מקשיים איההיענות נובעת המקרים

העולה.
לעולים מתייחסים כאן המובאים הנתונים
מצב את מציגים והם (1982/83) תשמ"ג ער שהגיעו
ואת ארצה, עלייתם אחרי שנים ושלוש שנה העולים
עריכת דרך על שונים. בתחומים קליטתם תהליך
רשימה (ראה 682 מס' מיוחד פרסום ראה האומדנים

להלן).
מועסקים שהיו אנשים הם בחו"ל מועסקים

עלייתם. שלפני האחרונות בשנתיים
לפחות שעבדו אנשים הם כישראל מועסקים
תמורת כלשהי בעבודה הקובע, כשבוע אחת שעה
שנעדרו אנשים כולל אחרת, תמורה או רווח שכר,

אחרת. עבודה חיפשו ולא מעבודתם זמנית
בשבת המסתיים השבוע הוא הקוכע השבוע

העולה. את לראיין הפוקד בוא שלפני

עולים
ומקורות הגדרות

ותיירות. הגירה תנועות  ד' לפרק מבוא ר'

ואומדן חישוב שיטות
מתוך חושב העולים של הגיל 1974 בשנת החל
שנה) חודש, (יום, העלייה ותאריך הלידה תאריך
עלייתו ביום לעולה שמלאו השנים מספר לפי
שבין ההפרש מתוך הגיל חושב ,1973 עד לישראל.
ביום להתחשב מבלי העלייה לשנת הלידה שנת

העלייה. ובחודש ביום ולא הלידה ובחודש
מלבד המנדט, תקופת לגבי כולל, ה/1 לוח
שנשארו התיירים את וגם המעפילים את גם העולים,
המשתקעים התיירים לארץ. כניסתם שנת לפי בארץ
הנתונים כמשתקעיס. נרשמו שבה בשנה נכללו

לידה. יבשת לפי הם 1948 1949 בשנים

עולים קליטת סקר
ועד 1969 מנובמבר שוטף באופן נערך הסקר
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ע"י 1984 אוקטובר
באפריל והחל העלייה, לקליטת המשרד בשיתוף
של ולקליטה לעלייה המחלקה בשיתוף גם ,1975

לא"י. היהודית הסוכנות
אלה קליטת תהליך אחר לעקוב הסקר מטרת
הרא בתקופה בכוח, כעולים או כעולים שהגיעו

בארץ. לשהותם שונה
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

נבחרים פרסומים

לאחר שנים ושלוש שנה וקנדה הברית ארצות עולי 637
לתשל"ד) תש"ל בין (עלו העלייה

העלייה אחרי שנים ושלוש שנה הלטינית אמריקה עולי 652
ותשל"ד) תש"ל בין (עלו

בישראל הראשונות השנים חמש המועצות ברית עולי 682
בתשל"ד) (עלו

1983 לישראל העלייה 747

מיוחדים טרסימים

אי חלק 19481972 לישראל העלייה 416
ב חלק 19481972 לישראל העלייה 489

עד בתשל"ג שהגיעו עולים  עולים קליטת סקר 571

העלייה לאחר שבה  תשל"ה
שלוש תשל"גתשל"ד, עולי  עולים קליטת סקר 606

בישראל הראשונות השנים
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immigrants עולים
אחרונה מגורים ויבשת עלייה תקוטת לטי בכוח1, ועולים עולים ה/ו. לוח

TABLEV/l.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND LAST CONTINENT OF RESIDENCE

עלייה תקופת
Peirod

of immigration

מוחלטים Absoluteמספרים numbersהכל מסך >?090 of total

הכל סך
Total

אסיה
Asia

אפריקה
Afirca

אירופה
Europe

אמריקה
ואוקיאניה
America

and Oceania

ידוע לא
Not
known

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

אירופה,
אמריקה
Europe
America

1882190320,00030,000

1904191435,00040,000

191914 V 19482482,85740,8954,041377,58122,235 7,75410.489.6

1919192335,1831,18123027,8725,222 6784.795.3

1924193181,6139,18262166,9172,652 2,24112.487.6

19321938197,23516,2721,212171,1733,989 4,5899.091.0

1939194581,80813,1161,07262,9684,544 10818.481.6

194614 V 194856,4671,14490648,4515,828 1384.096.0

15 V 194819841,758,303351,933421,511804,91625,271 154,67244.655.4

15 V 19481951686,739237,35293,951326.78623,510 5,14049.950.1

15V 31 XII 1948101,8194,7398,19276,55411,856 47814.485.6

1949239,57671,65239,215121,9635,324 1,42247.352.7

1950170,21557,56526,16281,1953,339 1,95450.249.8

1951175,129103,39620,38247,0742,991 1,28671.928.1

1952195454,06513.23827,8979.748211 2,97176.423.6

195224,3696,86710,2866,23234 95070.529.5

195311,3263.0145,1022,147133 93072.527.5

195418,3703,35712,5091,36944 1,09186.613.4

19551957164,9368.801103.8464161641 3.63268.331.7

195537,4781,43232,8152,06511 1,15591.48.6

195656,2343,13945,2846,7395 1,06786.113.9

195771,224"4,23025,74739,81225 1,41042.157.9

1958196075,48713.24713,92144,59599 3.62536.064.0

195827,0827,9214,11313,69533 1,32044.555.5

195923,8953,5444,42914,73144 1,14733.466.4

196024,5101,7825,37916,16922 1,15829.270.8
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אחרונה מגורים ויבשת עלייה תקופת לפי בכוח/ ועולים עולים  ו. ה/ לוח
(המשך)

TABLEV/l.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS', BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND LAST CONTINENT OF RESIDENCE (cont.)

מוחלטים Absoluteמספרים numbersהכל מסך fo90 of total

עלייה riDipn
Periodידועאמריקה אירופהאסיהלא

of immigrationהכל אמריקהאפריקהNotואוקיאניהאירופהאפריקהאסיהסך
TotalAsiaAfircaEuropeAmericaknownAsiaEurope

and OceaniaAfircaAmeirca

1961196419.525 228,046115.87677,537267 14.84159.440.6
19614,149 47,63818,04823,37597 1,96946.753.3
19625,355 61,32841,81611,825145 2,18777.122.9
19634,964 64,36438,67214,21318 6,49767.832.2
19645,057 54,71617,34028,1247 4,18840.959.1

1965196815,018 81.33725,39431,63813 9.27449.750.3
19655,223 30,7368,53513,8793 3,09644.855.2
19663,137 15,7303,0247,4352 2,13239.260.8
19671,987 14,3276,2684,2956 1,77157.642.4
19684,671 20,5447,5676,0292 2,27559.640.4

1969197119,700 116.48412,06550.558270 33.89127.372.7
19697,018 37,8045,92615,23623 9,60134.365.7
19706,904 36,7503,78514,434222 11,40529.370.7
19715,778 41,9302,35420,88825 12,88519.480.5

197219746.347 142,7556.821102,76349 26,7759.290.8
19723,143 55,8882,76639,14520 10,81410.689.4
19732,025 54,8862,83940,4928 9,5228.991.1
19741,179 31,9811,21623,12621 6,4397.592.5

1975197911,793 124,8276,02977.167545 29.29314.385.7
1975927 20,02868913,4176 4,9898.191.9
19761,135 19,75469712,13711 5,7749.390.7
1977908 21,4291,62012,66040 6,20111.888.2
19781,736 26,3941,68316,549121 6,30513.087.0
19797.087 37,2221,34022,404367 6,02422.977.1

198019846,912 83.63715,71135.508276 25.23027.172.9
19803,202 20,4281,00711,79277 4,35020.779.3
19811,215 12,5991,1705,90962 4,24319.081.0
1982951 13,7231,5556,16846 5,00318.385.7
1983844 16,9063,0946,15456 6,75823.476.6
1984700 19,9818,8855,48535 4,87648.052.0

1 Incl. tourists who changed their status to immigrants or
potential immigrants; potential immigrants were included as of
1969; as of 1970  incl. nonJewish immigrants and excl.
immigrating citizens (see Table V/2). 2 Incl. about 11,000
illegal immigrants and about 19,500 tourists who remained in
Israel.

לעולים או לעולים מעמדס ששינו תיירים כולל 1

ב החל .1969 מאז נכללו בכוח עולים בכוח;
אזרחים כולל ולא לאיהודים עולים כולל  1970
מעפילים כוללכ1,000ו 2 ה/2). לוח (ראה עולים

בישראל. שנשארו תיירים וכ19,500
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מגורים ויבשת אשרה סוג לפי בכוח', ועולים עולים ה/2. לוח
אחרונה

TABLEV/2.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, BY TYPE OF VISA AND
LAST CONTINENT OF RESIDENCE

הכל סך
Total

באשרת: נכנסו
Visa at arrival.■

מעמדם ששינו תיירים
Tourists who changed

status
X. |
r* ■
c 3

עולה
Immi
grant

עולה
בכוח

Potential
immi
grant

לעולים
To immi
grants

לעולים
בכוח

I"o potential
immi
grants

SaSoS

a 00

b|
J=

19691984467,703283,971120,68742,059 20,98819691984

196937,80423,0609,6193,567 1,5581969.

197036,75019,51910,4425,068 1,7211,0891970

197141,93024,64211,5634,229 1,4963,0568891971

197255,88842,1129.4523,064 1,2604,1537891972

197354,88643,8807,6332,299 1,0745,0767631973

197431,98123,3485,8651,891 8755,5845091974

197520,02812,5854,9241 ,760 7595,2716081975

197619,75411,2225,8701,868 7944,7376801976

197721,42911,6396,9721 ,954 8644,499'7681977

197826,39415,4597,640§2,315 9804,4667701978

197937,22220,70310,7104,352 1,4574,9881,6181979

198020,42810,4556,2222,418 1,3334,9171,1521980

198112,5993,9154,8791,859 1,9465,1081,3151981

198213,7233,7455,7191,974 2,2856,7291,6881982

198316,9065,7117,6582,021 1,5167,5822,2241983

מגורים Continentיבשת of
residence

הכל סך 198419,98111,9745,5191,418 1,0705,4481,7171984TOTAL

700171203172אסיה 15487620Asia

8,8858,46725385אפריקה 8028850Africa

5,4852,7931,786451אירופה 4551,369544Europe

אמריקה 2,8272371,756528צפון 3061,568824North America

הלטינית 1,9082411,464147אמריקה 56996246Latin America

141485632אוקיאניה 58927Oceania

ידוע 351713לא 142626Not known

1 See note 1 toTableV/l . 2 Up to1978, excl. immigrating
citizens who registered in the bureaus of the Ministry of the
Interior; see also explanation in the introduction to Chapter IV,

אזרחים בולל לא 1978 עד 2 ה/1. בלוח 1 הערה ראה 1

במבוא הסבר גם ראה הפנים; משרד בלשכות שנרשמו עולים
ד'. לפרק
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השתקעות ושנת בכוח כעולה רישום שנת לפי לעולים, מעמדם ששינו בכוח עולים ה/3. לוח
TABLEV/3.POTENTIAL IMMIGRANTS WHO CHANGED THEIR STATUS TO IMMIGRANTS, BY YEAR OF REGISTRATION

AS POTENTIAL IMMIGRANTS AND YEAR OF SETTLING

רישום שנת
Year of

registration

gj
ngl
J?££~

E £

ששינ אחוז מהם:
in Israelof (years) 

מעמדם ו

after stay
אחרי לעולה
immigrant

(שניסן של בישראל שהות
Percent changed status 10Thereof:

הכל סך
Total

משנה פחות
Less than
one year

123456789101112

19691984162,742

Thereof: מזה:

197212,51657.62.05.44.015.310.44.62.72.11.42.80.73.42.8

19739,93250.11.75.03.114.511.45.13.41.91.21.11.10.6

19747,75654.01.54.33.715.311.97.43.71.61.71.61.3

19756,68452.72.34.53.816.012.16.12.82.51.41.2

19767,73853.02.05.34.114.612.27.53.82.01.5

19778,92652.42.73.53.215.214.57.63.62.1

19789,95551.32.63.93.215.516.05.94.2

197915,06246.63.14.13.217.911.56.8

19808,64040.83.43.34.116.413.6

19816,73827.02.04.23.317.5

19827,6938.6lj3.23.7

19839,6794.81.92.9

19846,9371.51.5

r:



לידה וארץ עלייה תקופת לפי בכוח, ועולים עולימ ה/4. לוח
TABLEV/4.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS,

BY PERIOD OF IMMIGRATION AND COUNTRY OF BIRTH

לידה ארץ

עלייה ofתקופת immigrationPeriod

Country of birth '1919
1948

15 V 1948
1960

1961
1964

1965
1971

1972
1979

1980
1984

כולל 452,158228,046סך 981,227197^21267,58283,637GRAND TOTAL

הכל סך  40,77619.899אסיה 274.82336.30919.4567,555Asia  total
237ישראל 1,279784507227Israel

8,2774,793תורכיה 41,4189,2803,1181,604Turkey
1,251סוריה 4,548887842720Syria

150לבנון 1,0812,058564120Lebanon
520עירק 126,3601,60993981Irak
14,566510תימן 45,84345103Yemen

(עדן) הדמוקרטית 1,272222תימן 3,642289419Yemen, Democratic (Aden)
3,5368,857אירן 37,60910,6459,5503,435Iran

230אפגניסטן 3,40928613246Afghanistan

סרילנקה פקיסטן, 2,940הודו, 7,55610,1703,497811India, Pakistan, SriLanka
40סין 721564345China

אחרות 13,125149'ארצות 1,357200213454Other countries

הכל סך  4.033116,671אפריקה 236,76748.21419.27319,356Africa  total
( 100,35430,1537,7802,522Moroccoמרוקו
\ 9949,680אלגייריה 168,3133,1772,1371,301Algeria

י 3,8137,7532,1481.232Tunisiaטוניס

873318לוב 33,0512,14821951Libya

סודן 1,233מצרים, 26,2811,730535257Egypt, Sudan

אפריקה 2591,003דרום 1,4402,7805,6041,362Union of South Africa

אחרות 1,907270'ארצות 7,68247385012,631Other countries

הכל סך  377,48780,788אירופה 439,10781:282183,41934,604Europe  total

המועצות 52,3504,646ברית 21,90624,730137,13411,549U.S.S.R.

170,1274,731פולין 146,0329,9756,2181,884Poland

41,10563,549רומניה 150,41222,63518,418731Romania
1,944101יוגוסלביה 7,98122112651Yugoslavia
7,057460בולגריה 38,94033411848Bulgaria

8,767166יוון 2,80734832694Greece
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(המשך) לידה וארץ עלייה תקופת לפי בכוח, ועולים עולים ה/4. לוח
TABLEV/4.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS,

BY PERIOD OF IMMIGRATION AND COUNTRY OF BIRTH (cont.)

עלייה nDipnPeriod of immigration

לידה pK'191915 V 19481961196519721980Country of birth
194819601964197119791984

(המשך) Europeאירו0ה (cont.)
52,951796גרמניה 9,5962,3792,0801,009Germany

7,748297אוסטריה 3,242724595216Austira
218שווייץ 384668634412Switzerland

16,794905צכ'וסליבקיה 19,5711,849888294Czechoslovakia
10,3421,115הונגריה 24,1431,4861,100411Hungaria

סקנדינביה 119ארצות 216767903593Scandinavian countries
המאוחדת 1,5741,260הממלכה 3,3565,2016,1714,523United Kingdom

1,208353הולנד 1,7231,1171,170711Netherlands

225בלגיה 685887847475Belgium
1,6371,192צרפת 4,7126,8585,3994,448France
222ספרד 249184327181Spain

1,554221איטליה 1,719719713314Italy
אחרות 2,329212'ארצות !,434200252190Other countires

הכל, סך  ואוקיאניה 7.57910,674אמריקה 10,74431.72645,04021,823America and Oceania  total

316241קנדה 5121,9282,1781,140Canada
הברית 6,6352,102ארצות 3,26416,56920,96311,322U.S.A.

125מקסיקו 216611861580Mexico
אחרות 18ארצות 601111048Other countries of

המרכזית2 Centralבאמריקה America2
109ונצואלה 18824587Venezuela
126קולומביה 289552213Colombia

637ברזיל 1,0671,9641,763891Brazil
726אורוגואי 4911,1182,1991,384Uruguay
2385,537ארגנטינה 3,7926,16413,1584,815Argentine

322צ'ילי 4491,4681,180561Chile
.גייאנה 16פרגואי 23673623Paraguay, Guyana

זילנד ,ניו 72133אוסטרליה 2397001,275565Australia, New Zealand

באמריקה אחדות 318582'ארצות 418543500254Other countries of Ameirca
andובאוקיאניה Oceania

ידוע 22,28314לא 19.786290394299Not known

1I ncluding countires in which (. .) were printed in the
column. 2 Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica,
El Salvador, Haiti, the Dominican Republic, Puerto Rico,
Jamaica.

בתוך (. .) נקודות שתי צוינו שבהס הארצות את כולל 1

ריקה, קוסטה גואטמלה, ניקרגואה. הונדורס, 2 הטור.
פוארטו דומיניקאנית, הרפובליקה האיטי, סלוואדור, אל

ג'מאיקה. ריקו.
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וארץ אחרונה מגורים ארץ לפי בכוח, ועולים עולים ה/5. לוח
לידה

TABLEV/5.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS,
BY LAST COUNTRY OF RESIDENCE AND COUNTRY OF BIRTH

1984

אחרונה1 מגורים לידרארץ r>x
Last country of residence1Country of birth
עוליסעולים

וא^ הכליבשת הכלבכוחעוליםסך Continentבנוחעוליססך and country
TotalImmiPotentialTotalImmiPotential

grantsimmigrantsimmi
grantsgrants

כולל 19,98113,0446,93719,98113,0446,937GRANDסך TOTAL
הכל סך  700325375812389423Asiaאסיה  total

341173168Iranאירן
ופקיסטן 1771116618516169Indiaהודו and Pakistan

794831Turkeyטורקיה
אחרות 52331420920715255Otherארצות countries

הכל סך  8,8858.5473389.5368.705831Africaאפריקה  total
444199245Moroccoמרוקו

אפריקה 2814523627140231Southדרום Africa

אחרלת 8,6048,5021028,8218,466355Otherארצות countries

הכל סך  5.4853.2482,2375,3333,2702,063Europeאירופה  total
"מ .367366149844553U.S.S.Rבריר,

ואוסטריה 17510174242118124Germanyגרמניה and Austria
המאוחדת 786196590713164549Unitedהממלכה Kingdom

12127941122785Netherlandsהולנד
71106158949Belgiumבלגיה

1,5393501,189907190717Franceצרפת
682840491435Italyאיטליה
2,0271,98839Romaniaרומניה

אחרות 2,3582,170188727315412Otherארצות countries

 ואוקיאניה 4.8768933,9834,2456593.586Americaאמריקה and Oceania  total
הכל סך
2465119520637169Canadaקנדה

"ב .2,5814922,0892,1813781,803U.S.Aארה
1311266120Mexicoר138מקסיקו
2815722423026204Brazilברזיל

3373330429013277Uruguayאורוגואי
84114669579698698Argentineארגנטינה

זילנד ונין 14153881165066Australiaאוסטרליה and New Zealand

אחרות 3115425730051249Otherארצות countries

ידוע 35314552134Notלא known

/1 See note 1 to Tables V/l and V4. ה/4, וכלוח ה/1 בלוח ו הערה ראה 1
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וגיל מין עלייה, תקוטת לפי בכוח, ועולים עולים ה/6. לוח
TABLEV/6.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY

PERIOD OF IMMIGRATION, SEX AND AGE

Peirodעלייהתקופת of immigration

גיל
Ageמזה:

19481961196519721980Thereof:
'196019641971197919841984

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
Malesםזכר

הכל 492,063111,76694,061126,69039,6949,705TOTALסך
014154,07640.16624,62329,4649,5362,985014
151949,17412,78211,73012.6874,0401,1101519
202445,5427,21110,65013,6035,4061,2495024
253472,56211,08411,78821,6837,9001,7582534
354468,39712,5449,70314,4173,536785 3544
456482,79222,16217,84721,5525,0979864564
65 +18,9795,7417,36013,1044,08883265+

5nr 5416636018091לא
Not known

Femalesנקבות
הכל 484,786116,280103,760140,89043,94310,276TOTALסך
014143,49337,73023,61728,0268,9762,786014
151942,66711,23611,88513,5474,6171,268. 1519
202447,0348,48914,82518,1396,8891,4452024
253477,87414,28513,98622,8788,367'1,7732534
354467,12015,71611,35614,8083,4457933544
456483,68722,03619,45528,1626,9401,4064564
65 +22,2376,6758,23014,9704,42880565+

ידוע 674113406360281Notלא known

Percentagesאחוזים
Malesםזכרי

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
01431.336.026.323.324.130.7014
151910.011.412.510.010.211.41519
20249.36.511.410.813.712.92024
253414.89.912.617.119.918.12534
354413.911.210.411.48.98.13544
456416.19.819.017.012.910.24564
65+3.5.27.810.410.38.665+

Femalesנקבות
הכל 100.100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
01429.32.522.919.920.627.1014
15198.9.711.59.610.612.31519
20249.7.314.312.915.814.12024
253416.12.313.516.319.217.32534
35^*413.13.511.010.67.97.73544
456417.19.018.820.015.813.74564
65+4.5.78.010.710.17.865+

1 Excl. 4,386 immigrants and settling tourists in 1948, 1949 and
1950 whose sex and age are not known.

.1948 בשנים משתקעים ותיירים עולים 86נ,4 כולל לא 1

ידוע. לא והגיל שהמין ו950ו 1949
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אחרונה מגורים ויבשת גיל לפי בכוח1, ועולים עולים  ה/7. לוח
TABLEV/7.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS', BY

AGE AND LAST CONTINENT OF RESIDENCE
1984

הכל עוליםTotalסך :ImmigrantsThereofמזה;

Age הכל2גיל ך
Total

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

אירופה
Europe

אמריקה
ואוקיאניה
America
and

Oceania

הכל2 1ך
Total2

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

אירופה
Europe

אמריקה
ואוקיאניה
America
and

Oceania

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

הכל 700סך 19,9818.8855,4854.87613,0443258,5473,248893TOTAL

0450 2,1091,2773614151.515231.2562003204

51493 3,6622,6165034442,991432.58331148514

151989 2,3781,3974883971,623441,344161671519

2024100 2,6948477459981,208307742471542024

2534"110 3,5319541,2931,1681.905498877891742534

354464 1,5785535434151,02533533366903544

45641 16 2,3928078676001,578487636231424564

65 +78 1,6374346854391,1995540755118665 +

חציוני 26.6גיל 23.217.029.926.521.329.716.633.933.4Median age

ממוצע 32.4גיל 28.022.334.431.027.534.622.038.139.2Average age

Percentagesאחוזים

הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

047.1 10.614.46.68.511.67.114.76.13.604

51413.3 18.329.49.29.122.913.230.29.65.4514

151912.7 11.915.78.98.112.413.515.75.07.51519

202414.3 13.59.513.620.59.39.29.17.617.22024

253415.7 17.710.723.623.914.615.110.424.319.52534

35449.1 7.96.29.88.67.810.26.211 J!0.13544

456416.6 12.09.215.812.312.214.88.919.115.94564

65 +11.2 8.14.912.59.09.216.94.817.020.865 +

1 See note I to Table V/l.
2 Incl. continent of residence not known.

ה/1. בלוח 1 הערה ראה 1

ידועה. לא מגורים יבשת כולל 2
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משפחתי מצב מין, לטי ומעלה, 15 בני בכוח1 ועולים עולים ה/8. לוח
וגיל

TABLEV/8.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1 AGED 15 AND OVER, BY
SEX, MARITAL STATUS AND AGE

1984

Age
רווקים3 Vo

90 never
married3

אלמן/ה
Widowed

גרוש/ה
Divorced

נשוי/אה
Married

רווק/ה
Never
married

הכל2 סך
Total1

Absolute numbers מוחלטים מספרים

גיל

Malesגברים

הכל 6,7202,7313,55622018940.6TOTALסך

15191,1101,06242395.91519
20241,24988333722570.82024
25291,06048353830745.62529

303469814152030620.23034
35394895040028910.23539
4044296252442248.44044

4549221171831457.845^*9
5054230141961346.15054
555921571841673.35559
6064320928212142.86064
65+83240630301284.865+

Femalesנשים

הכל 7,4902,3443,83851576931.3TOTALסך

15191,26893728636574.11519
20241,44579857065955.32024
25291,087334672681230.72529

3034686103513561315.03034

35394794735462159.83539
40443142325029107.44044

45492711919234267.045.49

50542851021030333.55054

55593851325737763.45559

606446515258621263.26064

65+80545276364445.665 +

ISee note 1toTable V/l.
2 Incl. marital status not known.
3 Of total in each cell.

ה/1. בלוח ו הערה ראה 1

ידוע. לא משפחתי מגב כולל 2
תא. בכל הכל מסך 3
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הראשונה הה*נייה ונפת מחוז לפי בכוח/ ועולים עולים ה/9. לוח
TABLEV/9.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS', BY DISTRICT

AND SUBDISTRICT OF FIRST REFERRAL
1984

ונפה wrmהכל סך
Total

עולים
Immi
garnts

עולים
בכוח
'otential
immi
grants

הכל סך
Total

עולים
11ח1ח1
grants

עולים
בכוח

Potential
immi
grants

District and subdistrict

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

Percentagesאחתי t

כולל 19,98113,0446,937100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

הכל סך  ירושלים 31.9Jerusalem;.2.7726242.14814.75מחת District total

הכל סך הצ6ון 4,9624.45850426.336.87.5Northernמחוז District total

צפת 1,1431,080636.18.90.9Zefatנפת SubDistrict

כנרת 358279791.82.31.2Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 9457641815.06.32.7Yizreelנפת SubDistrict

עכו 2,5022,33117113.319.22.6Akkoנפת SubDistrict

גולן 144100.10.10.1GolanSubDistrictנפת

הכל 6ך חיפה 2,1641.54362111.512.19.2Haifaמחת District total

חיפה 1,0756793965.75.65.9Haifaנפת SubDistrict

חדרה 1,0898642255.87.13.3Haderaנפת SubDistrict

הכל המרכזסך 3,2001.7261,47417.014.221.9Centralמחת District total

השרון 1,230Ibl4686.56.37.0Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 1,1536115426.15.08.1Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 279941851.50.82.7Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 5382592792.92.14.1Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל TelAviv$.15/.1.6846231,0618.95מחוז District

הכל סך הדרום 3.6232.82979419.223.311.8Southernמחת Distirct total

אשקלון 1.7471,4562919.312.04.3Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 1,8761,3735039.911.37.5Beerנפת Sheva SubDistrict

עזה וחבל שומרון ,4523281242.42.71.8Judeaיהודה, Samaria and Gaza Area

ידוע 1.124913211Notלא known

I See note I to Table V/l. ה/1. בלוח 1 הערה ראה 1

IMMIGRATION AND ABSORPTION 160



מין' לפי ומעלה, 15 בני בכוח/ ועולים עולים ה/0ו. לוח
בחו"ל יד ומשלח

TABLEV/10.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, AGED 15 AND OVER,
BY SEX AND OCCUPATION ABROAD

1984

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

מזה:
גברים

Thereof:
Males

הכל סך
Total

יד משלח

מוחלטיםמספר Absoluteים numbers
כולל 14,2106,7208,5383,9995,6722,721GRANDסך TOTAL
 בחו"ל 7,5694,2884,3412,6173,2281,671WORKEDעבדו ABROAD

הכל TOTALסך
יד Occupationמשלח

מדעיים מקצועות 1,744998790423954575Scientificבעלי and academic
workersואקדמיים

חופשיים מקצועות 1,526603595238931365Otherבעלי professional. technical
ודומיהם טכניים andאחרים. related workers

ופקידים 82723430578522156Managersמנהלים and clerical workers
וזבנים סוכנים מכירות. 37827812490254188Salesעובדי workers

שירותים 1345173306121Serviceעובדי workers
בחקלאות 4033943883821512Agriculturalעובדים workers
מקצועיים 566432319234247198Skilledעובדים workers in indu

בבנייה .stryבתעשייה. mininig, buildings
andובתחבורה transport

מקצועיים בלתי 552041101410Unskilledעובדים workers
ידוע 1,9361,2781,7061,132230146Notלא known

כחו"ל עבדו 5,6761,7933,3848242,292969DIDלא NOT WORK
ABROAD

ידוע 96563981355815281NOTלא KNOWN

Percentages2ם2אחוזי
 בחו"ל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0WORKEDעבדו ABROAD 

הכל TOTALסך
יד Occupationמשלח

מדעיים מקצועות 31.033.230.028.531.837.7Scientificבעלי and academic
workersואקדמיים

חופשיים מקצועות 27.120.022.616.031.023.9Otherבעלי professional. technical
ודומיהם טכניים andאחרים, related workers

ופקידים 14.77.811.65.217.410.2Managersמנהלים and clerical workers
וזבנים סוכנים מכירות, 6.79.24.76.18.512.3Salesעובדי workers

שירותים 2.41.72.82.02.01.4Serviceעובדי workers
בחקלאות 7.113.114.725.70.50.8Agriculturalעובדים workers
מקצועיים 10.014.312.015.88.313.0Skilledעובדים workers in indu

בבנייה .stryכתעשייה, mininig, buildings
andובתחבורה transport

מקצועיים בלתי 1.00.71.60.70.50.7Unskilledעובדים workers

I See note I to Table V/l.
2 Of those who reported on occupation.

ה/1. בלוח ו הערה ראה
יד. משלח שציינו אלה מבין
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survey of immigrant absorption עולים קליטת סקר

בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה1, 8ו בגיל ה/וו.עולים לוח
ומין העבודה כוח תכונות

TABLEV/ll.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER1, BY YEAR OF IMMIGRATION,
STAY IN ISRAEL, LABOUR FORCE CHARACTERISTICS AND SEX

עלייה2 ofשנת immigration2Year

תכונות

תשל"ד
1973/74

תשל"ה
1974/75

תשל"ח
1977/78

תשל"ט
1978/79

"ס תש
1979/80

"ג תשנו
1982/83

Labour force
העבודה כוח

ומין
בי in£<ראלשהות IsraelStaycharacteristics

and sex

1

שנה
year

3
שנים
years

1

שנה
year

3
שנים
years

1

שנה
year

1

שנה
year

3
שנים
years

1

שנה
year

3
שניט
years

1

שנה
year

TOTAL thousands
Percent in labour
force
Thereof: Percent
employed

Males thousands
Percent in labour
force
Thereof; Percent
employed

Females  thousands
Percent in labour
force
Thereof: Percent
employed

Immigrants עולים
2.6 9.4 9.8 12.1 12.4 8.5 8.4 9.0 21.8 23.3
53.6 63.1 57.9 67.5 67.0 64.6 67.4 61.0 60.3 60.1

74.1 88.0 75.4 85.2 76.2 90.0 91.1 83.7 90.7 87.6

1.2 4.1 4.3 5.4 5.5
66.8 72.5 75.9 76.9 83.0

3.7 3.8 4.1 10.4 10.6
83.6 79.3 77.8 70.8 74.2

77.7 91.2 79.4 86.7 82.7 93.5 94.0 88.6 92.5 88.7

1.4 5.3 5.5 6.7 6.9
42.3 56.0 44.2 59.9 54.3

4.S 4.6 4.9 11.4 12.7
49.7 57.6 46.9 50.7 48.3

69.4 84.5 70.1 83.6 68.4 85.3 87.8 76.9 88.4 86.1

Potential immigrants ככוח עולים

אלפים הכל סך
לכוח השייכים אחוז

העבודה
אחוז מזה:
המועסקים

אל8ים  ג3רי0
לכוח השייכיס אחוז

העבודה
אחוז מזה:
המועסקים

אלפים  נשים
לכוח השייכות אחוז

העבודה
אחוז מזה.
המועסקות

אלפים הכל 5.03.32.92.54.36.15.14.64.04.5TOTALסך thousands
לכוח השייכים 59.963.356.363.557.249.760.554.559.959.6Percentאחוז in labour

forceהעבודה
אחוז :88.688.485.090.789.973.385.673.183.287.4Thereofמזה: Percent
employedהמועסקים

אל0י0  2.71.71.30.91.92.92.42.21.82.1Malesגברים thousands
לכוח השייכיס 71.666.469.985.670.364.777.860.071.266.1Percentאחוז in labour

forceהעבודה.
אחת :87.289.787.687.892.979.888.276.885.288.4Thereofמזה: Percent

employedהמועסקים

אלפים 2.31.61.61.62.43.22.72.42.22.4Femalesנשים thousands
לגוח השייכות 46.260.054.251.147.035.944.949.350.353.8Percentאחוז in labour

forceהעבודה
אחוז :91.186.981.793.486.462.681.668.980.886.4Thereofמזה: Percent

employedהמועסקות

I As from 1974/75 immigrants aged 1870 at immigration who שאינ10רים עלייתם בעת 18 70 בגיל עולים מתשל"ה 1

do not live in qibbuzim or moshavim. 2 September through בשנה אוגוסט עד ספטמבר 2 במושבים. או בקיבוצים
August of the following year. .lUpWn
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בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה1, 8ו בגיל עולימ  ה/2ו. לוח
שונים בתחומים רצון ושביעות חברתית קליטה

TABLEV/12.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER', BY YEAR OF IMMIGRATION, STAY
IN ISRAEL, SOCIAL ABSORPTION AND SATISFACTION IN VARIOUS FIELDS

Percent of total in each cell תא בכל הכל מסך אחוז

עליי ofה*שנת immigration1Year

חברתית Socialתשמ"ג"0תשחשלטתשל"חתשל"התשל"רקליטה
רצון 1973/741974/751977/781978/791979/801982/83absorptionושביעות
andבתחומים
בישראלשונים nשהות IsraelStaysatisfaction

in various
1313113131fields
שנהשניםשנהשניםשנהשנהשניםשנהשניםשנה
yearyearsyearyearsyearyearyearsyearyearsyear

Immigrantsעולים
רצון: :Satisfiedשבעי
81.5מהדיור 67.675.976.863.6 71.375.361.974.473.0With housing

75.9מהעבודה3 69.368.876.669.0 69.774.059.567.369.0With work*

חברה 69.1מחיי 56.257.970.753.6 56.762.552.266.568.1With social life
קרובות. לעיתים Meetנפגשימ frequently:
חדשים עולים 54.9עם 45.742.156.052.1 50.043.952.439.236.4With immigrants

fromמארצם their
own country

ותיקים 9.2ע0 7.06512.72.5 4.65.74.16.29.2With veterans
fromמארצות other
countries4אחרות4

שיישארו 87.1בטוחים 87.887.791.882.5 89.891.187.893.990.5Sure to stay
in Israel

בכוח Potentialעולים immigrants
רצון. :Satisfiedשבעי
85.2מהדיור 84.389.780.076.0 78.582.276.481.377.1With housing

87.7מהעבודה3 82.882.687.174.4 80.671.174.868.776.4With work1

חברה 77.3מחיי 77.978.682.870.9 70.376.375.878.477.5With social life

קרובות: לעיתים Meetנפגשיס frequently:

חדשים עולים 39.1עם 39.548.242.249.3 47.337.535.237.648.9With immigrants
fromמארצם their own

country
ותיקים 39.2עם 33.033.941.020.1 32.724.120.822.423.4With veterans

fromמארצות other
*countriesאחרות4

שיישארו 87.4בטוחים 79.776.983.365.3 74.273.775.979.673.7Sure to stay
inבא^ Israel

2 ה/וו. ללוח ו הערה ראה עד1 2מספטמבר September through August1See note 1toTable V/ll.
העוקבת. בשנה בלבד.אוגוסט מועסקים כולל3 4persons only.3 Employedyear.of the following

ישראל. 4ילידי Incl. Israelborn.
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עלייה, שנת לפי ומעלה2, 18 בגיל מועסקים1 עולים ה/3ו. לוח
ובישראל בחו"ל יד משלח מין, בישראל, שהות

יד משלח

עלייה3 שנת

1977/78תשל'יח1975/76חשל"ו1973/74תשל"ד

בחו"ל
Abroad

שנה,
בישראל
1 year

in Israel

3
שנים

בישראל
3 years
in Israel

בחו'יל
Abroad

שנה
בישראל
1 year
in Israel

בחו"ל
Abroad

שנה
בישראל

1 year
in Israel

עולים
אלפים הכל 16.512311.95.13.96.34.9סך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

אקדמיים, מדעיים, 40.930.933.852.840.441.233.0מקצועות
וטכניים חופשיים

ודומיהם פקידים 15.37.312.115.810.418.28.8מנהלים,
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 28.348.339.126.040.027.847.2עובדים

שירותים )6.89.610.74.2עובדי 8.9
ו ר 8

7.8 נ
(3.3) ) 1(1.2)(4.3)8.73.9אחר (0.3)

1 /,0

אלפים גברים 02.63.22.9.^8.96.96.8מזה:
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

אקדמיים, מדעיים, 31.326.229.054.842.434.326.8מקצועות
וטכניים חופשיים

ודומיהם פקידים 13.24.27.910.46.817.46.5מנהלים,
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 40.361.750.630.845.136.259.3עובדים

שירותים )(2.9)4.13.57.0עובדי (5.7)
1 ל 1

(3.7) )
(3.7) } (1.1)11.14.45.5אחר

1 £. 1

בכוחעולים
אלפים הכל 4.32.71.91.91.53.22.3סך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

אקדמיים, מדעיים, 46.240.951.860.260.850.051.2מקצועות
וטכניים חופשיים

ודומיהם פקידים' 26.017.022.929.825.823.125.7מנהלים,
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 9.68.58.7(4.6)8.112.69.6עובדים

שירותים )12.69.5(3.4)עובדי (2.9)
1 (0.9)

ID*

}
(5.3)

9.1(5.4)16.316.96.1אחר

אלפים גברים 2.61.61.00.90.81.61.3מזה:
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

אקדמיים, מדעיים. 39.847.252.469.366.649.657.2מקצועות
וטכניים חופשיים

ודומיהם פקידים 20.618.914.920.019.0(9.3)24.4מנהלים,
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, (12.4)15.312.8(91)12.814.915.2עובדים

שירותים 1(2.7)(2.8)(6.0)(2.2)עובדי ר(14) 7.6
[

(3.8)
1(9.0)(22.6)20.8אחר (1.8)(6.6)

העוקבת. בשנה אוגוסט עד מספטמבר 3 ה/11. ללוח ו הערה ראה 2 במבוא. הגדרות ראה 1
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TABLEV/13.IMMIGRANT EMPLOYED PERSONS1 AGED 18 AND OVER2, BY YEAR OF

IMMIGRATION, STAY IN ISRAEL, SEX AND OCCUPATION ABROAD AND IN ISRAEL

Year of immigration*

1978/79 "םתשל''ט 1979/801982/83תש תשמ"ג

33Occupation
שנהשניםשנהשניםשנה

בישראלבד1ו"לבישראלבישראלבדוו"לבישראלבישראלכחו"ל
Abroad1 year3 yearsAbroad1 year3 yearsAbroad1 year

in Israelin Israelin Israelin Israeln Israel

Immigrants
9.26.47.1 7.04.35.31.1 1.8TOTAL thousands

100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0 100.0 percentages
44.033.544.0 36.127.628.043.6 42.4Scientific, academic, professional and tech

nical workers
14.47.3.14.5 lrf85.114.114.8 17.2Managers, clerical and related workers
26544.228.4 38.649.638.633.3 14.6Workers in industry, transport and building
5.49.94.8 10.912.8) 16.2(5.0) (5.2Service workers

5.18.3 3.64.93.1(3.3) 20.6Other

4.73.83.6 3.62.62.70.6 1.1Thereof: mates thousands
100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0 100.0 percentages
41. g30.940.4 33.526.126.243.6 35.1Scientiifc, academic. professional and tech

nical workers
(5.0) 8.310.1 9.4(2.7(10.8) (11.3) 10.4Managers, clerical and related workers

37.053.540.2 49.857.150.240.3 20.4Workers in industry, transport and building
(23)(1.5) (3.7) 5.88.2(3.7) (2.9) 10.0Service workers

(3.6) (4.8) 10.67.J(3.2) (5.9(1.6) 30.3Other

immigrantsPotentia
4.02.22.63.21.82.03.42.3TOTAL thousands

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
36.639.741.839.235.835.845.048.5Scientific, academic, professional and tech

nical workers
26.020.725.325.618.715.924.722.0Managers, clerical and related workers
6.911.713.17.921.819.77.812.0Workers in industry, transport and building
(3.8)(9.4)7.8(2.5)11.910.64.811.3Service workers
26.7(8.5)12.024.811.818.017.7(6.2)Other

2.21.51.61.81.01.11.71.3Thereof:moet thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
39.839.745.537.139.840.142.851.2Scientific, academic. professional and lech

nical workers
16.0(10.9)16.316.0(7.4)(6.6)20.014.4Managers, clerical and related workers
(9.4)(15.5)16.0(9.7)29.625.911.017.7Workers in industry, transport and building
(2.1)(8.7)(8.1)(1.9)(7.8)(5.6)(5.0)(9.2)Service workers
32.725.2(14.1)35.3(15.4)21.821.2(7.5)Other

1 See definitions in the introduction. 2 See note 1 to Table V/l 1 . 3 September through Augustof the following year.
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דיור2 בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה1, 8ו בגיל עולים  ה/4ו. לוח
בניקיימא מוצרים על ובעלות

אחוזים

עלייה3 שנת

1977/78 תשל"ח 1974/75 תשל"ה 1973/74 תשל"ד

בישראל שהות

שנה .

year
חודשיים5
2 months5

3
שנים
years

שנה"
year4

3

שנים
years

שנה
year

חודשיים
2 months

על ובעלות דיור
בניקיימא מוצרים

100.0
75.1

14.8
58.8
24.9

4.9

12.7

2.3
5.0

100.0
36.2

2.2
32.2

63.8

(14)

49.4
(1.2)
8.2
3.6

100.0

92.2

19.2
73.0

7.8

(1.8)
2.0

4.0

93.8

100.0

56.0

5.4
49.7

44.0

(1.3)
31.2

9.2

(1.3)
(1.0)

100.0

91.9

20.6
71.0

8.1
1.2
2.3

3.2
1.4

94.0

100.0

62.7

3.2
57.9
37.3

1.7
23.7

4.4

2.9
4.6

82.2

עולים
100.0

35.7

(1.2)
32.7

64.3
1.5
2.6

38.3
2.3
9.6
10.0

45.0
16.0

80.0
25.6

49.3
13.6

85.6
31.4

71.7
23.2

בכוחעולים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

21.357.775.555.174.821.263.4

9.6
4.1

24.3
21.6

44.9
30.6

23.7
30.3

37.5
37.3

16.7
4.5

24.5
37.5

78.742.324.544.925.278.836.6
5.6
(03

21.5
4.8

13.8
(0.3)

18.5
9.4

13.4
(0.8)

10.513.7

39.6
16.5
4.3
12.4

4.6

4.0
7.4

(1.7)
8.7

7.2

(3.7)
(6.1)

11.0

30.2
13.0
19.7
5.4

9.5

(1.2)
12.2

82.7 81.5 70.7

66.081.064.380.869.1
55.355.046.554.347.7

כולל סך
הכל סך קבע דיור

מדה:
בבעלות6 דירות

מרוהטות לא שכורות דירות
הכל סך ארעי דיור

המשפחה ע"י שכורות מרוהטות דירות
המשרד ע"י שכורות דירות

העלייה לקליטת
בעיר אולפן או קליטה מרכז

בקיבח אולפן
קרוכים אצל זמנית גרים

אחד ומוסד סטודנטים מעון
בניקיימא7 מוצרים על בעלות
לבן שחור טלויזיה מקלט
צבעונית טלויזיה מקלט

כביסה מכונת
פרטית מכונית

כולל סך
הבל 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
קדוכים אצל זמנית גריס

אחר ומוסד סטודנטים מעון
בניקיימא7 מוצרים על בעלות
לבן שחור טלויזיה מקלט
צבעונית טלויזיה מקלט

כביסה מכונת
פרטית מכונית

בשנה אוגוסט עד מספטמבר 3 בית. למשקי ולא לפרטי0 מתייחסים הנתונים 2 .11/71 ללוח ו הערה דאה ו

כולל 6 העלייה. לאחר בשנה שנערך בראיון התקבלו אלה נתונים 5 בלבד. 1975 אוגוסט  ינואר עולי 4 העוקבת.
תא. בכל הכל מסך אחחיט 7 כשכירות. ולא כבעלות לא ודירות מפתח כדמי דירות

IMMIGRATION AND ABSORPTION 166



TABLE V/14.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER', BY YEAR OF IMMIGRATION,
STAY IN ISRAEL, HOUSING2 AND POSSESSION OF DURABLE GOODS

Percentages

of immigration'Year

Housing and possession
of durable goods

1978/791979/801982/83תשל"ט תשמ"ג

in IsraelStay

חודשיים5
2 months5

1

שנה
year

3
שנים
years

חודשיים5
2 months5

שנה
year

3

שנים
years

חודשיים5
2 months5

1

שנה
year

GRAND TOTAL
Permanent housing total

Thereof:
Owned dwellings'
Unfurnished rented dwellings

Temporaryhousing total
Furnished dwellings rented by family
Dwellings rented by Ministry of
Immigrant Absorption

Absorption center or ulpan in town
Ulpan in Qibbuz
Live temporairly with relatives
Student dormitories and other

Possessionofdurable goods'
TV. set, black and white
T.V. set, colour
Washing machine
Pirvate car

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

immigrants
100.0 100.0

32.469.391.531.266.188.916.452.2

(1.5)
30.4

7.8
60.3

28.7
61.9

(0.4)
30.8

4.3
61.7

32.1
56.0

(2.2)
12.9

9.4
42.8

67.630.78.568.833.9U.I83.647.8
2.13.8(1.7)2.55.33.6(2.4)(5.4)

50.4
(1.3)
10.4
3.4

20.0

2.2
4.7

2.5

(19)
(0.8)

51.8
(16)
7.4
5.5

20.8

(1.5)
6.3

3.2

(1.4)
2.9

69.2

6.7
(5.3)

36.7

(1.1)
(4.6)

5.6
72.6
26.8

37.1
91.5
37.2

21.8
66.5
15.2

59.1
84.4
41.0

41.0
54.0
15.3

Potential immigrants
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
24.560.081.230.662.582.018.952.0Permanenthousing total

8.224.341.68.424.643.27.119.5
Thereof:
Owned dwellings'

14.935.236.618.737.335.610.732.1Unfurnished rented dwellings
75.540.018.869.437.518.081.148.0Temporary housing total
6.114.910.911.715.910.411.118.5Furnished dwellings rented by family

Dwellings rented by Ministry of
Immigrant Absorption

39.110.6(12)28.57.4(1.0)50.217.5Absorption center or ulpan in town
6.45.9Ulpan in Qibbuz
13.14.210.1(1.4)(0.7)7.7(0.7)Live temporarily with relatives
10.810.35.213.212.85.912.111.3Student dormitories and other

Possessionof durable goods'
T.V. set, black and white

34.769.941.969.346.8T.V. set, colour
64.990.865.487.067.5Washing machine
43.762.534.252.937.5Pirvate car

1See note 1toTable V/ll. 2 Data relate to individuals and not to households. 3 September through August of the
following year. 4 Immigrantsof January  August 1975 only. 5 The data were obtained in an interviewabout one year
after immigration. 6 Incl. dwellings with key money, and not owned or ernted■ 7 Percent of total in each cell.
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בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה1, 18 בגיל עולים ה/5ו. לוח
בעברית דיבור ויכולת גיל

TABLEV/15.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER', BY YEAR OF IMMIGRATION,
STAY IN ISRAEL, AGE AND HEBREW SPEAKING

Percentages DTinK

עלייה2 Yearשנת of immigration

Hebrewתשמ"גתש"ם3תשל"טתשל"דיכולת
בעברית 1982/83speaking^1973/741978/791979/80דיבור

andוגיל age
שניםשנה שנים3שנה3 שניםשנה3 שנד,3

בישראלבחו"לבישראלבישראלבחו"לבישראלבישראלבי'^ךאלבישראל
1 year3 yearsI year3 yearsAbroad1 year3 yearsAbroad1 year
in Israelin Israelin Israelin Israel'in Israelin Israelin Israel

Immigrantsעולים
כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

עברית: Hebrewמדברים speaking:
31.4Fluently(5.2)29.742.2(1.6)23.541.429.243.4חופשית
38.434.441.536.67.745.139.711.345.0Withמתקשים difficulty
לא 38.124.229.320.090.725.218.183.523.6Notכלל at all
18  29100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01829

עברית: Hebrewמדברים speaking:
58.4Fluently(11.2)49.970.5(1.5)50.969.547.871.1חופשית
39.3With(12.2)40.827.8(6.4)39.219.143.527.1מתקשים difficulty
לא Not(2.3)76.5(1.7)92.19.3(1.8)9.911.48.7כלל at all
3054100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.03054

עברית: Hebrewמדברים speaking:
31.8Fluently'(3.3)30.245.4(0.3)20.741.929.743.0חופשית
54.2With(U9).45.741.445.444.56.053.043.7מתקשים difficulty
לא 33.616.724.912.493.816.810.984.814.0Notכלל at all

55+100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.055+
עברית: Hebrewמדברים speaking:

Fluently(3.4)(1.6)11.212.9(3.7)4.811.69.215.2חופשית
99)27.239.733.233.611.536.943.7מתקשים (39.1With difficulty
לא 88.557.5Notat'68,048.757.651.284.851.943.4כלל all

בכוחעול ialיס immigrantsPotent
כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

עברית: Hebrewמדברים speaking:
46.271.840.363.315.650.658.818.650.9Fluentlyחופשית
36.622.251.633.629.042.036.431.941.3Withמתקשים difficulty
לא j'7.26.08.13.155.47.44.849.57.8Notכלל at all
18  29100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01829

עברית: Hebrewמדברים speaking:
65.090.354.882.727.774.685.826.270.4Fluentlyחופשית
34.08.444.317.332.823.914.236.228.1Withמתקשים dififculty
לא 0.9)(1.3)1.0)כלל


39.514.5


37.6(15)Not at all

30  54100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.03054
עברית. Hebrewמדברים speaking:

31.543.211.238.3Fluently(12.5)37.157.029.051.1חופשית
47.036.861.847.229.260.653.131.059.7Withמתקשים difficulty
לא Not(2.0)57.8(3.7)(7.9)58.3(1.7)9.2(6.2)15.9כלל at all

55+100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.055+
עברית: Hebrewמדברים speaking:

Fluently(16.6)(10.5)(14.1)23.0(1.4)(22.9)(21.3)17.944.3חופשית
43.6With(20.4)53.265.0(39.8)54.5(27.137.543.4מתקשים difficulty
לא 58.823.820.969.139.8Not(22.6)55.018.235.3כלל at all

1See note 1toTable v/11. 2 September through August אוגוסט עד ספטבסר 2 ללוחהי,11. ו הערר. דאה 1

of the following year. 3 One should be cautious on compa עם הנתונים בהשוואת להיזהר יש 3 העוקבת. בשנה
irng these data with previous years because of the changein the ''מוסף (ראה השאלה באופנויות שינוי בשל הקודמות, השנים
variables in the questionnaire (cf. Supplement to the Monthly .(1982 ,10 מס' לישראל" הסטטיסטי לירחון
Bulletinof Statistics no. 10, 1982).
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בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה1, 8ו בגיל עולים ה/6ו. לוח
בעברית דיבור ויכולת לימוד, שנות

TABLEV/16.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER', BY YEAR OF IMMIGRATION, STAV
IN ISRAEL, YEARS OF SCHOOLING AND HEBREW SPEAKING

Percentages אחוזים

Hebrew speaking
and years of
schooling

Year of immigration2 עלייה2 שנת

תשמ"ג
1982/83

שנה
בישראל
I year

in Israel

בחו"ל
Abroad

תש"ם,,ח3
1979/80'

שנים 3
בישראל
3 years
in Israel

שנה
בישראל
1 year

in Israel

תשל"ט
1978/79

שנים3 3
בישראל
3 years
in Israel3

שנה
בישראל
I year
in Israel

תש"ל
1969/70

שנים 3

בישראל
3 years
in Israel

שנה
בישראל
1 year

in Israel

דיבור יכולת
בעברית

לימוד ושנות

08:Hebrewspeaking
Fluently
With difficulty
Not at all

912
Hebrew speaking:
Fluently
With dififculty
Not at all

1315
Hebrew speaking:
Fluently
With dififculty
Not at all

16 +
Hebrew speaking:
Fluently
With difficulty
Not at all

Immigrants
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(6.9) (1.2) 10.1 6.6
45.0 (2.8) 41.3 30.4
48.1 96.0 48.6 63.0
100.0 100.0 100.0 100.0

26.0 (2.7) 38.1 28.1
51.5 (15.5) 51.6 53.3
22.5 81.8 10.3 18.6
100.0 100.0 100.0 100.0

38.8 (4.9) 59.4 42.4
51.6 (15.3) 35.7 52.8
(9.6) 80.0 (4.9) (4.8)
100.0 100.0 100.0 100.0

63.9 (13.1) 77.5 53.0
33.8 (J5.3) 21.8 43.7
)2.3) 71.6 (0.7) (3.3)

7.7
43.3
49.0
100.0

42.0
44.8
13.2

100.0

69.5
27.2
(3.3)

100.0

75.6
22.5
(1.9)

4.7
31.1
64.2

100.0

26.1
49.5
24.4

100.0

47.4
46.5
6.1

100.0

55.1
39.4
(5.5)

100.0

21.8
32.0
46.0

עולים
100.0

6.9
3X4
59.7

100.0 100.0

51.7
31.3
17.0

*100.0

72.8
24.9
(2.3)

30.7
49.1
20.2
100.0

54.8
35.1
(101)
100.0

53.9
44.0
(2.1)

08
עברית. מוכרים

חופשית
מתקשים
לא כלל

912
עברית: מוכרים

חופשית
מתקשים
לא כלל
1315

עברית: מוכרים
חופשית
מתקשים
לא כלל

16+
עברית: מוכרים

חופשית
מתקשים
לא כלל

rantsPotential'בכוחעולים immi
08100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.008

עברית: Hebrewמוכרים speaking:
Fluently(11.7)(7.6)(?.13)(17.1)(12.4)(19.4)(4.3)חופשית
With(57.3)(11.3)30.136.667.377.348.170.7מתקשים difficulty
לא 38.1.2J788.7(31.0)Not(5.6)65.644.020.3כלל at all

912100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0912
עברית. Hebrewמוכרים speaking:

45.455.336.260.346.259.913.644.0Fluentlyחופשית
36.929.552.239.749.737.430.143.8Withמתקשים dififculty
לא 17.715.211.6כלל

(4.1)(2.7)56.312.2Not at all
13  15100.0'100.0100.0100.0100.0.100.0100.0100.01315

עברית: Hebrewמדברים speaking:
65.175.844.375.565.477.413.559.3Fluentlyחופשית
25.220.451.618.034.022.634.434.8Withמתקשים dififculty
לא (0.6)(6.5)(4.1)(3.8)(9.7)כלל


52.1(5.9)Not at all

16+100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
עברית: Hebrewמדברים speaking:

67.955.480.365.473.027.555.7Fluentlyחופשית
25.743.517.234.624.934.541.6Withמתקשים difficulty
לא 38.0(2.7)Not(2.1)(2.5)(I.I)(6.4)כלל at all

1 See note 1 to TableV/lI . 2 September through August
of the following year. 3 See note 3 to Table V/15.
4 Incl. persons with 16 years of schooling and over.

אוגוסט עד ספטמבר 2 ה/11. ללוח 1 הערה ראה 1

כולל 4 ה/15. בלוח 3 הערה ראה 3 העוקבת. בשנה
ומעלה.' לימוד שנות 16 של השכלה בעלי
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ישראל, את שעזבו ומעלה1 18 בגיל עולים ה/7ו. לוח
נבחרות ותכונות בישראל שהות עלייה, שנת לפי

TABLEV/17.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER1, WHO LEFT ISRAEL, BY YEAR OF
IMMIGRATION, STAY IN ISRAEL, AND SELECTED CHARACTERISTICS

Percent of total in each cell תא בכל הכל מסך אחוז

Year of immigration2 עלייה2 שנת

תשמ"ג
1982/83

"ם תש
1979/80

תשל"ט
1978/79

תשל"ד
1973/74

תש"ל
1969/70

Left Israel within (years): (שנים): בתוך ישראל את עזבו

Immigrantsעול
הכל 48U4910(1)(3)35(2)TOTALסך

Males(2)7(4)(3)(2)491241011גבריט
Females(3)4(2)(3)(1)48113810נשים

מגוריס Lastיבשת continent
ofאחרונה residence
America(7)(18)_(17)(13)(10)1624(6)אמריקה

מערבית Western(3)(20)(10)(39)(26)(8)2730(13)אירופה Europe
מזרחית 3573g9(1)4(2)4(1)Easternאירופה Europe
אפריקה  AsiaAfrica(17)(14)(13)(10)(2<46(1)אסיד,

Ageגיל
18  296141961315(2)(5)(7)11(4)1829
30  544794910(2)(3)(3)(5)(2)3054
55+(2)46(2)46_(1)55+

משפחתי Maritalמצב status
נשואים :Thereof(1)5(3)(2)(1)47104910מזה: Marired
Never(6)11(6)(7)(4)1114(5)61319רווקים marired

במשפחה Statusמעמד in family
Arrived(4)(14)(7)(5)1115(7)61620בודדים alone

משפחה בני Arrived(1)4(2)(3)(1)4693810עם with
family

immigrantsalPotentiבכוחעולים
הכל 193239153040924132612TOTALסך

213846142938823142612Malesגברים
1827341631421024122512Femalesנשים

מגורים Lastיבשת continent
ofאחרונה residence
2610Ameirca(10)26(8)203441183543אמריקה

מערבית 2030381326361429203516Westernאירופה Europe
אפריקה  17AsiaAfrica(11)(14)(4)(25)(20)(46)38(15)אסיה

Ageגיל
18  2924374518365012241226161829
30  54143035152832(5)24162793054

55+(10)1622(7)1923(10)(21)921(5)55+
משפחתי Maritalמצב status
נשואים :11243015273462011239Thereofמזה: Married
2841501535511327163218Neverרווקים marired

במשפחה Statusמעמד in family
2335411533471226173016Arirvedבודדים alone

משפחה כני 1327351427327211022gArrivedעם with family

1 See note ItoTable V/ll.
01" the following year.

2 September through August אוגוסט עד מספטמבר 2 ה/11. ללוח 1 הערה ראה 1

העוקבת. בשנה
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לאומיים חשבונות וי. פרק

היצרנים על שהוטלו מסיס הם עקיפים מסים
של לשימוש או לקנייה למכירה, לייצור, בקשר
היצרנים ידי על והנרשמים ושירותים, מחוררת
עקיפים: למסים דוגמאות שוטפות. ייצור כהוצאות
ערך מס קנייה, מס מכס,  יבוא על מסים (1)
מקומי ייצור על מסים (2) חוץ. נסיעות ומס מוסף
לעסקים, רישיונות מוסף, ערך מס קנייה, מס 
לדרכונים, חובה תשלומי עבודה, על מס רכוש, מסי
עקיפים כמסים מוגדר כן כמו וכר. משפט בתי מסי
כמו ממשלתיים, מפעלים של התפעולי העודף
הרשויות בבעלות המפעלים ושל והנמלים, הדואר

מים. מפעלי כמו  המקומיות
השוטפים המענקים כל את כוללות תמיכות
למפע המקומיות והרשויות הממשלה ע"י הניתנים
הגיויעונות את וכן וממשלתיים. פרטיים עסקיים לים
רכבת כמו ממשלתיים, מפעלים של התפעוליים
באופן הניתנות השוטפות לתמיכות בנוסף ישראל.
בהלוואות התמיכה מרכיב גם זה בסעיף כלול ישיר,
ליצרנים נותנת שהממשלה שוטפות פעולות למימון
השוק) מריבית נמוכה (כריבית מועדפים כתנאים
לא זאת. לעומת היצוא. מקרנות הלוואות כגון,
שלא או חדפעמיות בהלוואות התמיכה נכללה
אלה בהלוואות המענק מרכיב קבוע. בסיס על ניתנו
התוצר. בחשבון נכלל ואינו הון כהעברת הוגדר
המשק ענפי של התוצר את כולל העסקי התוצר
הפר המוסרות שירותי ציבוריים, שירותים להוציא

דיור. ושירותי רווח כוונת ללא טיים
משקי של השוטפת ההוצאה פרטית: צריכה
מוצרים על רווח כוונת ללא פרטיים ומוסרות בית
מחוץ שקיבלו בעין מתנות של ערכן וכן ושירותים,
לצריכה השוטפת ההוצאה של הגדרתה לארץ.
להוציא ושירותים, מוצרים רכישת כוללת פרטית

ובניינים. קרקע רכישת
סחו על השוטפות ההוצאות ציבורית: צריכה
המקומיות הרשויות הממשלה, של ושירותים רות
של מוניציפאליות והוצאות דתיות מועצות (כולל
(ההוצאה הלאומיים והמוסדות וקיבוצים) מושבים
וההסתדרות היהודית הסוכנות של בלבד המקומית
כוללות אלה הוצאות היסוד). וקרן קק"ל הציונית,
דהיינו: נטו, הקניות ואת לעובדים התשלומים את
מכי בניכוי לארץ ומחוץ מקומיים ממפעלים קניות
ההוצאה בית; ולמשקי למפעלים שוטפות רות
שוטפת. לצריכה כולה נחשבת ביטחון למטרות
הצי הסקטור של ההשקעה הוצאות ואת, לעומת

הגדרות'

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 ירי על שיוצרו
על ההוצאה לסיכום בערכו זהה זה תוצר הארץ.
והן פרטית (הן ברוטו מקומית והשקעה צריכה
ושירותים סחורות של נטו יצוא כתוספת ציבורית)
לארץ. מחוץ המתקבלת ייצור גורמי של נטו והכנסה
שונה שוק במחירי הגולמי המקומי התוצר
שאין בכך, שוק במחירי הגולמי הלאומי מהתוצר
שנת ייצור גורמי של נטו ההכנסה את כולל הוא

לארץ. מחוץ קבלה
ייצור גורמי במחירי הנקי הלאומי התוצר
הפחתת (לאחר ייצור גורמי במחירי התוצר ערך הוא
שיש קבועים) הון נכסי על בלאי עבור ההפרשות
תוצר הארץ. תושבי שמספקים הייצור לגורמי ליחסר

הלאומית. להכנסה בערכו זהה זה
המגיעות ההכנסות סיכום היא לאומית הכנסתי
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.
ממקו הפנויה הגולמית הפרטית ההכנסה
פחות הלאומית להכנסה שוה ומחו"ל פנים רות
של מרכוש והכנסה הכנסה) על (מסים ישירים מסים
בלאי עכור ההפרשות ובתוספת הציבורי הסקטור
למשקי נטו העברה ותשלומי קבועים הון נכסי על

ומחו"ל. אחרים מסקטורים בית
ההכנסה בין כהפרש מוגדר הפרטי החיסכון
הפרטית. הצריכה לבין הפנויה הגולמית הפרטית
שוטפים היטלים כוללים ישירים מסים
לאומי לביטוח המוסד הממשלה, ע"י שהוטלו
משכר, הכנסה על (1) המקומיות: והרשויות
על היטלים מפנסיה, או מיזמות הון, מרווחי מרכוש,
ועל חברות של העצמי ההון על כספיים, נכסים
לביטוח למוסד תשלומים (2) סחורות. על בעלות
החלק והן המבוטח ששילם החלק הן  לאומי

המעסיק. ששילם
A System of National Accounts and Supporting Tables, U.N. האו"ם: תדריך על מבוססות ההגירות 1

Studies inMethodsSeries F, No. 2, Rev. 2. NewYork, 1964
שקבלו נוספיס תמורה מרכיבי וכוללת היבוא על נטו מסים נוללת שאינה בכך האו"ם מהגדרת שונה שוק במחירי התוצר הגדרת 1

היצואנים.
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נוכה  1978 בשנת החל  הנתונים של הנמוכה
הכל מסך עזה וחבל שומרון ליהודה נטו היצוא
האומד 1978 לשנת וטבק". משקאות "מזון, צריכת

השיטות. בשתי מוצגים נים
מבוסס הלאומיים בחשבונות התוצר סיווג
אולם ," 1970 הכלכלה ענפי של האחיד "הסיווג על

הבאים: ההבדלים את לציין יש
מתקבל הלאומית בחשבונאות החקלאות. ענף 
החקלאית התפוקה בין כהפרש בחקלאות התוצר
לבין חקלאית, בתוצרת שהוגדרו סחורות של
לפי הוא הסיווג אחרים. מענפים הקנויה התשומה
המס חקלאיים), (משקים מפעלים לפי ולא מוצרים
פעילותם לפי הכלכלה" ענפי ב"סיווג ווגים

העיקרית3.
כלול התוצר בסיווג מגורים. בתי על כעלות  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 דירה
בשכי דירות ולגבי הדייר בבעלות דירות לגבי זקוף
כאשר מפתח דמי לקבל יכולים הדיירים שבהן רות,

לעזוב. מחליטים הם
בסיווג וקהילתיים. ציבוריים שירותים 
הציבוריים השירותים כל את זה ענף מקיף האחיד,
הצי הסקטור רשויות ע"י הניתנים הן והקהילתיים,
התוצר בסיווג עסקי. בסיס על הניתנים והן בורי
הרש הממשלה, ע"י הניתנים שירותים הענף כולל
והמוסדות הלאומיים המוסדות המקומיות, ויות
וקהילתיים, ציבוריים שירותים רווח. כוונת ללא
כלו עסקי, בסיס על הניתנים ובריאות, חינוך כגון

ואחרים". אישיים "שירותים בענף לים
התוצר בחשבון מוסף ערך במס הטיפול
מסים כולל אינו שוק במחירי התוצר שוק. במחירי
התוצר אין לכך, בהתאם היבוא. על נטו עקיפים
היבוא. על שהוטל עקיף) כמס (המוגדר מע"מ כולל
וציבורית פרטית (צריכה במקורות השימושים ערך
דהיינו, נטו, מע"מ כוללים היבוא וערך והשקעה)

הוחזר. ושלא ששולם מע"מ רק

החישוב ודרכי הנתונים מקור
עיק שיטות בשתי מתקבל במשק התוצר ערך
ה"הכנסה ושיטת הלאומית'' ה''הוצאה שיטת ריות:
מתקבל הלאומית" ה"הוצאה אומדן לפי הלאומית".
ולהשקעה, לצריכה ההוצאה סיכום ע"י התוצר
ליצוא המופנים והשירותים הסחורות ערך בתוספת
מאידך, ושירותים. סחורות יבוא של הערך ובניכוי
של כסיכום הלאומית" ה"הכנסה אומדן מתקבל
ומש עבודה שכר דהיינו: ייצור, לגורמי התשלומים
דירה. ושכר ריבית רווח, כגון: הון, ותשואות מרת

אלא זה, בסעיף נכללות אינן אזרחיות למטרות בורי
המקומית. הגולמית בהשקעה

של ברוטו ערך מקומית: גולמית השקעה
של המקומי ההון למלאי המתווספים הנכסים
נכסים לרכישת ההוצאה את כוללת היא האומה;
במלאי. הפיסיים השינויים ערך את וכן קבועים

את כוללת קבועים בנכסים גולמית השקעה
(מבנים קבועים נכסים של העצמי והייצור הרכישות
וכלי וציור 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 במלאי. שינוי
ההפרש דהיינו במלאי, הפיסיים השינויים של הערך
המלאי ערך לבין התקופה בסוף המלאי ערך בין
הנגרמים הון הפסדי או הון רווחי בניכוי בתחילתה,
גלם, חומרי כולל המלאי מחירים. שינויי ידי על
למגורים מבנים (להוציא העיבוד בתהליך מוצרים
בהשקעה הנכללים הקמתם בתהליך למגורים ושלא
מוגמרים מוצרים וכן קבועים) בנכסים הגולמית
הסקטור ובמחסני המפעלים ידי על המוחזקים

הציבורי.
הסחו (f.o.b.) ערך ושירותים: סחורות יצוא
מוצ הכולל לארץ, לחוץ שנמכרו והשירותים רות
ביטוח שירותי תובלה,■ שירותי אספקת רים,
ייצור גורמי של הכנסות כולל לא אחרים; ושירותים

בחו"ל. מפעילותם ישראליים
הסחו (c.i.f.) ערך : ושירותים סחורות יבוא
תשלו כולל לא לארץ; מחוץ שנקנו והשירותים רות

זרים. ייצור לגורמי מים
נטו: בחו"ל ייצור לגורמי תשלומים
בחו"ל, מהשקעות ישראליים תושבים של הכנסה
מהשקעה ורווחים דיבידנדה ריבית, רנטה, כמו
ומחבירה מעבודה והכנסות מפעלים, של ישירה
ייצור לגורמי המתאימים התשלומים פחות בחו"ל,
הסקטור של ריבית ותקבולי תשלומי כולל לא זרים;
העברה. כתשלומי המוגדרים ישראל, ובנק הציבורי
בדרך זהות והיצוא היבוא מרכיבי של ההגדרות
הבי המטבע קרן של המקובלות ההגדרות עם כלל

התשלומים. מאון לסיווג נלאומית
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
שומרון ליהודה נטו היצוא נוכה 1978 לשנת עד
משקאות "מזון, מוצרי של קבוצה מכל עזה. וחבל
במהימנות ובהתחשב פירוט בהיעדר וטבק".

חקלאות תעשייה. דהיינו: הפעילות. לסיווג בהתאם השונים ענפיו בין מחולק אלא אחת. סיווג ליחידת כלל בדרך נחשכ אינו הקיבוץ 3
וכדומה.
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חקלאית, תוצרת של המלאי כמויות על נתונים א.
הממשלה; שבידי חיוניים ומוצרים דלק

ערך על והמסחר התעשייה מסקרי נתונים ב.
המפעלים; שבידי המלאי

בסיס על שנאמד היהלומים במלאי השינוי ג.
קבועים. במחירים והיבוא היצוא בין ההפרש

בפרק 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 19591968 לשנים
1970 במחירי 19681975 לשנים
1975 במחירי 1975 1980 לשנים
1980 במחירי 1980 1984 לשנים

המתקבלים לשנה משנה הכמותיים השינויים
המתקכ מהשינויים שונים להיות עלולים זו בדרך
או הקודמת השנה במחירי שקלול בסיס על לים

השוטפת. השנה
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 וכוי) 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
האחרות השוטפות ההוצאות העוברים; במספרי
של הסטוניים המחירים במדדי כלל, בדרך נוכו,
הייצור לענפי בהתאם ששוקללו התעשייה, תפוקת

השונים. ההוצאה סעיפי של האופייניים
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
מחירי ומדד הבנייה הוצאות מדד בעזרת מחושב

העיקריות. היבוא ובארצות כארץ ציוד
ההכנסה הכל סך אומדן 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.

ה''הכנסה אומדן בין זהות יש מושגית, מבחינה
בניכוי הלאומית". ה"הוצאה אומדן לבין הלאומית"
שהמדידה מאחר אולם ובלאי: נטו עקיפים מסים
בסיס על גדולה במידה נעשית האומדנים שני של
מתקבל נפרדות, שיטות ולפי תלויים בלתי מקורות
בצד הנרשם החישובים, שני תוצאות בין הפרש

והשמטות''. כ"טעויות הלאומית ההכנסה

לאומית הוצאה
המזון צריכת פרטית. לצריכה הוצאה
החקל התוצרת של שיווק נתוני בסיס על מוערכת
תעשייתיים מזון מוצרי של ושיווק ייצור נתוני אית,
תעשיי מוצרים על ההוצאה המתאימים. והמחירים
סקר בסיס על נאמדת מזון) למוצרי (פרט תיים
ענפי פדיון על השוטף הדיווח המשפחה, הוצאות
של המקומי הייצור על המפעלים ריווח התעשייה,
סחר של והסטטיסטיקה עיקריים בניקיימא מוצרים

חוץ.
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
משאלונים מתקבלים אלה נתונים אחרות. שוטפות
כספיים. דו"חות בסיס על או למוסדות המופנים
על בחלקה מבוססת עסקיים" "שירותים צריכת
לפי שחויצו המשפחה הוצאות מסקרי מימצאים
(כמו מהאומדנים אחר חלק שונים. אינדיקטורים
בבתי ביקורים מלון, בבתי לינות חשמל, אספקת
על מבוסס עסקיים) חולים כבתי אשפוז קולנוע,

מתאימים. ומחירים כמויות נתוני
הממשל ההוצאה ציבורית. לצריכה הוצאה
ביצוע דו''חות ניתוח בסיס על נאמדת לצריכה תית
נתונים בתוספת התקציב, וחוקי הכללי החשב של
והבטחון. האוצר ממשרדי המתקבלים משלימים
והמוסדות המקומיות הרשויות של לצריכה ההוצאה
מתוך המתקבלים נתונים בסיס על נאמדת הלאומיים

ותקציביים. כספיים דו"חות ניתוח.
האומדן קבועים. בנכסים גולמית השקעה

על: בעיקר מבוסס
וציוד; מכונות  השקעה נכסי של יבוא נתוני א.
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.
על: מבוסס האומדן במלאי. השינוי
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ראשוניות תשומות כולל המשק ענפי כל של קות
לשנת הלוח זאת, לעומת סופיים. ושימושים
לשנת מהלוח חלקים עדכון בסיס על נערך 1980/81

.1977/78
מחי עדכון הנו ראשון שלב לעדכון. שלבים
לשנת הלוח של הישירים המקדמים תיקון  ריס
מחירים למדדי בהתאם 1980/81 למחירי 1977/78
 תשומה לוח הכנת עם בוצע זה שלב יחסיים.
במחירי ישירים ומקדמים 1977/78 תפוקה
 השני השלב הקודם. בשנתון פורסמו 1980/81
על נוסף ומידע תוקנו שמחיריהם במקדמים שימוש
משק, ענפי לפי תפוקות  (1980/81) העדכון שנת
ראשוניות ותשומות מקור ענף לפי סופיים שימושים
המקו סך של להתאמה להביא כדי ייעוד. ענף לפי
(העמודות השימושים לסך שבלוח) (השורות רות
בתאים תיקונים נערכים מקור, ענף בכל שבלוח)

מיכניות. והתאמות מסוימים
 הפרשים נותרו שנערכו ההתאמות לאחר
במלאי. השינוי בעמודת הכלולים והשמטות טעויות
בסיסי. בלוח כיותר קטנים אלו הפרשים כלל בדרך
לוחות הם ו/15  ו/14 לוחות הלוח. מכנה
1977/78 של שוטפים במחירים המתארים עסקאות
העסק ואת הבינענפיות העסקאות את ו1980/81
השימושים לבין המשק ענפי בין הנערכות אות
מיוצג המשק מענפי אחד כל אלו בלוחות הסופיים.

אחת. ועמידה אחת שורה ידי על
במשק הענף של המכירות את מפרטת השורה
(ענפים שונים לשימושים מתחרה) יבוא (כולל
את מפרטת העמודה ואילו וכו') צריכה אחרים,
הוצאות מיבוא, אחרים (מענפים הענף של הקניות
יצרן, במחירי בלוחות מוצגות העסקאות וכר). שכר
על הוצאה כולל ואינו תמיכות הכולל במחיר דהיינו

הובלה. ועל שיווק על מסים,
לסיווג בהתאם כלל בדרך הוא הענפים סיווג
איאלה יש .(1970) הלשכה של הכלכלה ענפי
בלוח הסיווג החקלאות בענפי מהסיווג: סטיות
ולפי מוצרים קבוצות לפי הוא תשומהתפוקה
משקיות, יחידות לפי ולא להם הניתנים שירותים
הסיווג הבנייה כענף האחיד. בסיווג ההנחיות לפי
של הארגוני המבנה לפי ולא הבנייה ייעוד לפי נערך
לדוגמא: התפוקה, בהגדרת גם חריגות יש הענף.
במכירת מוגדרת בלוח שתפוקתו המסחר, בענף
הנמכ הסחורות שערך בעוד בלבד, שיווק שירותי
הענפים של כמכירות בלוח נרשם ידו על רות
ישירות וכו') התעשייה החקלאות, (ענפי היצרניים
ושימושים ביניים (שימושי השונים לשימושים

סופיים).

מקורות
נתקבלו תשומהתפוקה לוחות לבניית הנתונים
לסטטיס המרכזית הלשכה של שוטפות מסדרות

הייצור, לגורמי התשלומים סיכום ע"י במישרין
תשלומי ומשכורת, עבודה שכר תשלומי דהיינו;
נקי. ורווח חכירה ודמי רירה שכר תשלומי ריבית,

מתוקנים אומדנים
בחשבון תיקונים הוכנסו 1964 כשנת החל
וציבורית. פרטית לצריכה ההוצאה בסעיפי התוצר,
מוג קודמות, לשנים נערכו לא שהתיקונים מאחר
המשמשת 1964 לשנת אומדנים שני בלוחות שים
הפר הצריכה על באומדנים התיקונים קשר. כשנת
משפחה הוצאות בסקרי שימוש משקפים טית
שבסק בעוד העירוניות המשפחות כל את המקיפים
שכירים של עירוניות משפחות נכללו הקודמים רים
הציבורית הצריכה באומדני התיקונים בלבד.
הביטחונית ההוצאה באומדן מתיקונים הושפעו

אחר. דיווח למקור כמעבר קשורים והם
באו תיקונים הוכנסו הקודם לשנתון בהשוואה
או מעודכנים בנתונים שימוש המשקפים מדנים
העיקריים: התיקונים פירוט להלן נוספים. במקורות
הצריכה ובמיוחד הציבורית הצריכה בסעיפי א.
ודו"חות המאזן סיכום בעקבות הביטחונית,

;1983/84 לשנת הביצוע
מוקד נתונים סמך על במלאי השינוי באומדני ב.
ופירוטים 1982/83 לשנת התעשייה מסקר מים

ב1975. החל התעשייתי במלאי נוספים

התוצר על ההוצאה של רבעשנתיים אומדנים
הסטטיסטי ב"ירחון חודש מדי מופיעים הלאומי
כלל בדרך מתפרסם מוקדם שנתי סיכום לישראל".
במוסף מתוקנים ואומדנים ו מס' לירחון במוסף

.5 מס' לירחון
פירו ב"מוספים" הופיעו ו985ו 1984 בשנים
ולש לביטחון הציבורית ההוצאה על מיוחדים טים
לפי הפרטית הצריכה ופירוט הסביבה איכות מירת

ענף.

תפוקה  תשומה
תשומה לוחות מתוך נתונים מובאים בלוחות
לוחות שוטפים. במחירים 1980/81 לשנת תפוקה
לשנת הבסיסי הלוח של עירבון מהווים אלו

.1980/81 במחירי גם שפורסם 1977/78
תפוקה תשומה לוחות על מפורטים הסברים
ו1977/78 1975/76 ,1972/73 ,1968/69 לשנים
625 ,599 ,584 ,171 מס' מיוחדים פרסומים ראה

ו710.

והגדרות הסברימ

לשנת תפוקה תשומה לוחות הלוח. עדכון
והתפו התשומות חקירת בסיס ע"י נבנו 1977/78
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הפועלים המפעלים זו"חות  התחבורה ענף
בענף;

נתוני דויוץ  והשירותים המסחר ענף
המדדים שינויי לפי 1977/78 שנת של התפוקה
ונתוני הקמעוני ובמסחר המאורגן הסיטוני במסחר

השירותים. בענפי הפרטית הצריכה
ענף לפי המסווגים הסופיים, השימושים נתוני
הלאומיים. החשבונות מנתוני התקבלו מקור,
ומאזן חוץ סחר נתוני של מיוחד ניתוח נערך ביבוא,
היבוא; של והייעוד המקור ענף לקביעת התשלומים
ענפי לפי והתמיכות המסים סיווג  ותמיכות מסים
הכללי, החשב דו"חות לפי נערך ייעוד וענפי מקור
והבלו, המכס אגף ונתוני 1980/81 התעשייה סקר
שהוזכרו והמקורות הסקרים לפי  עבודה שכר
המעביד בדיווחי שמקורם השכר ומנתוני לעיל

לאומי. לביטוח למוסד
בפר מופיעים הנ"ל המקורות על נוספים פרטים

בשנתון. המתאימים קים

הכנת לצורך הנערכים מיוחדים וממחקרים טיקה
בסיסיים. לוחות

מידע בסיס על נבנו 1980/81 לשנת הלוחות
,1977/78 שנת של ללוחות בהשוואה יותר מצומצם
מסקר נתונים התקבלו 1977/78 בשנת לדוגמא:
על מפורט מידע גם שכלל והמלאכה התעשייה
חומרים, לפי הקניות ועל מוצריס לפי המכירות
רק התעשייה כסקר נחקרו 1980/81 בשנת ואילו
הקניות סך ועל המכירות סך על הכוללים הנתונים

ענף. בכל
הסדרות על התבססו ענפים לפי התפוקות נתוני

הבאות:
מוצרים לפי הייצור נתוני  החקלאות ענף

השוטפת; החקלאית הסטטיסטיקה מתוך
והמלאכה התעשייה סקר  התעשייה ענף

; 1980/81
על הלאומיים החשבונות נתוני  הבנייה ענף

בבנייה; ההשקעה

נבחרים פרסומים

1950 1978 בישראל מקומית גולמית השקעה 635
1977/78 יבוא ייעודי סקר 645

1977/78 תשומהתפוקה לוחות 710

אחרים פרסומית
. 1948/49  1954/55 ישראל של הציבורי הסקטור חשבונות

בלבד) (כאנגלית

טכניים פרסומים
בלבד) (כאנגלית *1951 ישראל כלכלת סקר 1

1955/56 1956/57 הממשלה והוצאות הכנסות 2

מיוחדים פרסומים

19501962 ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 153

בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165
1963 עד 1952 המוסף) והערך התפוקה (התשומה,
ניתוח  המקומיות הרשויות של וההוצאה ההכנסה 5נ2
ישראל של הלאומיים החשבונות לצורכי כלכלי

1962/63 1964/65
1950  1968 ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 314
 1973 תעשייה מוצרי על פרטית לצריכה ההוצאה 469

1964
ולפי הכלכלי הסיווג לפי הציבורי הסקטור חשבונות 484

1969/701972/73 המטרה

בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם כשיתוף .
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לאומית והוצאה הכנסה
שוק במחירי גולמי לאומי תוער על הוצאה ו/ו. לוח

1980'במחירי

יבוא פחות Perלנפשיצוא capita
לאומי לצריכהתרצר לצריכההרצאה גולמיתהוצאה השקעה

מקומית
ושירותים סחורות

נטוציבוריתפרטיווגולמי הוצאהתוצרותשלומים
GrossPrivateGeneral governmentGross domesticבחו"ל ייצור לצריכהלאומילגורמי
nationalconsumptionconsumptioncapitalExports less importsפרטיתגולמי
productexpenditureformationof goods £ servieesGrossPrivate

and net factornationalconsumption
payments to abroadproductexpenditure

ש ISמיליוני millionשיIS

19509,8206,8202,9805,8135,6127,7525,384
195112,7378,3613,5826,8715,8318,5245,595
195213,3368,988.3,4425,9024,9398,3035,596
195313,0839,3033,6184,9404,8307,9285,637
195415,68710,6994,2335,5084,7589,2856,333
195517,86711,5664,9066,7865,20010,2076,608

195619,51112,6187,0506,4206,06410,6716,901
195721,18913,5015,9367,5115,51210,9766,994
195822,69314,8786,1208,0676,25111,3467,439
195925,57516,3366,3658,8175,83812,4027,922
196027,26317,4636,7919,2586,18812,8788,249

196130,04419,3677,95211,0458,30413,7198,844
196233,07821,4018,78712,1729,28414,4569,353
196336,84923,5419,77212,6108,92215,4859,892
196440,46026,06010,04515,233 10,89416,33110,519
;196439,65125,4359,82415,233 10,85016,00410,266
196543,25927,72410,84615,30910,59016,88110,819

196643,60528,25112,03912,8299,39316,58510,745
196744,56428,90116,6509,955 10,42616,41310,644
196851,47132,77418,16514,80313,72018,34011 ,678
196958,00836,11721,18018,682 17,41120,11212,522
197062,59137,20026,75121,18521,95521,04612,508

197169,53939,35827,09925,80321,34022,65612,823
197278,37143,33326,69229,028 18,31024,70313,659
197381,58446,93038,78330,65434,34924,88814,316
197485,82650,54439,86929,27533,31925,41214,965
197588,91650,69643,93630,82735,68525,73314,672

197690,60553,12939,67427,06628,69125,64515,038
197792,68955,67934,35825,09022,20725,65415,411
197895,93360,13337,24425,74227,33725,98016,285
197999,86664,88434,00428,83128,54026,37517,136
1980103,06263,00237,09824,85221,89026,57816,247

1981107,61269,79539,64023,43225,25527,25717,678
1982107,14374,95336,41726,82331,05026,60718,614
1983108,60980,56434,34629,52835,82926,45119,621
1984108,23575,50536,67725,43429,38125,83518,023

שחושבו השנתיים השינויים שירשור לפי ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת לכל חושבו 1980 במחירי 1979 עד 1950 לשנים האומדנים 1

הכל. לסך מסתכמות הקבוצות אין השידשור בגלל בסי0. שנת במחירי
מבוא. ראה חדשה. סידרה ואילך, 1964 משנת 2

NATIONAL ACCOUNTS 176



NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

TABLE VI/1 .EXPENDITURE ON GROSS NATIONAL PRODUCT, AT MARKET PRICES

Al 1980 pirces'

הוצאה
לצריכה
פרטית
Private

:onsumption
expenditure

הוצאה
לצריכה
ציבורית
General

government
consumption
expenditure

ר,ש^ער,
גולמית
מקומית
Gross

domestic
capital

formation

Perלנפש capita

תוצר
לאומי
גולמי
Gross
national
product

תוצר
לאומי
גולמי
Gross
national
product

הוצאה
לצריכה
פרטית
Pirvate

consumption
expenditure

שינוי שנהאחוז כל קודמתהכמותי, tierngeלעומת on a year eaPercent quantity cha

1950
29.722.620.218.210.03.91951

4.77.53.9 14.12.601952

 1.93.551 16.34.50.71953
19.915.017.011.517.112.31954

13.98.115.923.29.94.31955

9.29.143.75.44.54.41956
8.67.015.817.02.9 ■1.31957
7.110.23.17.43.46.41958

12.79.84.09.39.36.51959
6.66.96.75.03.84.11960

10.210.917.119.36.57.21961

10.110.510.510.25.45.81962
11.410.011.23.67.15.81963
9.810.72.820.85.56.31964

1964

9.19.010.40.55.55.41965

0.81.911.0 16.2 1.80.71966
2.22.338.322.4 1.00.91967

15.513.49.148.711.79.71968

12.710.216.626.29.77.21969

7.93.026.313.44.60.11970

11.15.81.321.87.62.51971

12.710.1 1.512.59.06.51972
4.18.345.3.5.60.74.81973

5.27.72.84.52.14.51974

3.60.310.25.31.32.01975

1.94.89.7 12.20.32.51976

2.34.8 13.47.302.51977

3.58.08.42.61.35.71978

4.17.98.712.01.55.21979

3.22.99.1 13.80.85.21980

4.410.86.95.72.68.81981

0.47.48.114.52.45.31982

1.47.55.710.10.65.41983

0.36.36.8 13.9 2.38.11984

1 Estimates for 1950  1979 at 1980 pirces 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 seires  see introduction.
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במקורות ושימושים מקורות ו/2. לוח
אחרת צוין כן אם אלא שי. מיליוני

יבואmriDשימושיםExportsיצואהשקעההוצאההוצאה :

גולמיתלצריכהלצריכה :Lessבמקורות imports
הכלמקומיתציבוריתפרטית סך
PrivateGeneralGrossנוספותסחורות Usesתמורות of

consumptiongovernmentdomesticי resourcesליצואנים2ושירותים נטוסחורות מסים
expenditureconsumptioncapitalGoods andOther revenuetotal3היבואושירותים על

expenditureformationservices'componentsGoods andNet taxes on
to exporters2services'imports

שוטפי םבמחירים
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
1964608.7174.3293.0183.43.41,262.8341.242.5
M964593.8170.4293.0179.43.41,240.0329.642.5
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
19721,709.0929.0973.0869.083.04363.01,232.0291.0
19732,218.01,635.01,290.01,085.0105.06333.02,048.0417.0
19743,296.02,211.01,750.01,514.0195.08,966.02,762.0717.0
19754,645.03,407.02,474.02,248.0283.013,057.04,307.0777.0

19766,262.04,063.02,730.03,385.0435.016,875.05,335.01,230.0
19778,931.05,140.03,569.05,594.0781.024,015.07,463.01,554.0
197814,855.08,832.06,427.011,074.0324.041312.015,315.02,054.0
197928,401.014,919.012,392.019,252.01,248.076,212.026,458.03,939.0

שקליםמיליארדי
198063.037.124.946.23,7174.859.87,2
1981152.691.754.2104.88.5411.7142.417.8
1982354.4188.2135.4210.117.8905.9291.453.2
1983930.9443.5346.3501.644.52,266.8696.8139.5
19844,261.42,410.01,440.82,862.2243.311,217.63,624.8629.5
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TABLEVI/2.RESOURCES AND USES OF RESOURCES

IS million, unless otherwise stated

Perלנפש:Lessפזוות: capita (IS) שי)
תוצר

לאומיתוצרפחות:
שללאומיתשלומים גולמי

לגורמיתוצר שירותיםגולמינטו הכנסההוצאהתוצרהסקטורתוצרתוצר
לאומית4לצריכהלאומיהעסקישירותיציבוריים(במחיריייצורמקומי
פרטיתגולמיGrossדיורומלכ"רשוק)בחו"לגולמי
GrossLess: netGrossServices ofOwnershipnationalGrossPrivateNational

domesticfactor paynationalgeneral govofproductnationalconsumpincome4
productments paidproducternmentdwellingsof theproducttion expen

abroad(at marand privatebusinessditure
ket prices)non profitsector

institutions

At current prices
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
29(1.61.9294.71531121291957
344.42.4342.01711231421958
394.22.6391.61901341581959
441.92.6439.32081461711960

533.75.4528.32411671961961
634.08.4625.62731932191962
758.33.9754.43172202561963
879.15.0874.13532462861964
867.911.7856.234524027919645

1,040.014.91,025.13992743271965

1,140.415.81,124.64282933461966
1,189.417.51,171.94322943501967
1399.124.01375.1227.3117.61,030.24903254031968
1,614.528.01,586.5252.4131.91,202.25503594511969
1,886.535.21,8513305.5158.21,387.66233815081970

2359.142.82316.3377.9196.81,741.67554376171971
3,039.057.024)82.0461.0276.02,245.09405397681972
3,868.0111.03,757.0676.0396.02,685.01,1466779401973
5,487.0157.05330.0920.0609.03,801.01,5789761,2751974
7,973.0280.07,693.01,290.0839.05,564.02,2261,3441,8421975

10310.0352.094)58.01,718.01 ,075.07,165.02,8191,7722,3201976
14,998.0360.014,638.02,831.01 333.010,474.04,0512,4723,3071977
24,143.0712.023,431.04,548.02,145.016,738.06,3454,0235,0451978
45,815.01,780.044,035.09,534.04,656.029,845.011,6307,5019,3461979

,000 millionIS 1

107.84.7103.120.89.872.426,57816,24721,0831980
251.67.8243.849.825.5168.561,73938,64251,7821981
561.321.2540.1111.958.9369.3134,13488,000108,7821982

1,430.656.81,373.7280.4157.6935.7334,560226,709227,1461983
6,963.3380.66,582.71,413.4776.54,392.9571,285017,187 1,1,259,764 11984
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(המשך) במקורות ושימושים מקורות ו/2. לוח

אחרתמיליונ צוין כן אם אלא ש', י

Exportsהשקעההוצאההוצאה יבואשימושיםיצוא פחות:
:Lessכמקורותגולמיתלצריכהלצריכה imports
הכלמקומיתציבוריתפרטית סך
PrivateGeneralGrossנוספותסחורות Usesתמורות ofrnnntjנטו מסים

consumptiongovernmentdomestic1ליצואנים2ושירותיםresources3היבואושירותים על
expenditureconsumptioncapitalGoods and Other revenue totalGoods andNet taxes on

expenditureformationservices'componentsservices1imports
to exporters2

1955 במחירי

195093.025.760.67.9187.269.1
1955157.642.370.725.9296.582.1
1959222.754.991.951.8421.3114.0

1964 במחירי

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
1963549.7169.5242.5176.11,137.8337.1
1964608.7174.3293.0186.81,262.8383.7
H964593.8170.4293.03.4 179.41,240.042.5 329.6
1965647.4188.2294.53.8 194.41,328.345.6 333.9
1966659.4208.9246.94.2 214.91,334.342.0 335.3
1967674.6288.9191.64.8 232.51,392.437.0 376.3
1968764.7315.3285.05.9 297.21,668.157.1 479.5

1970 במחירי

1968999.4456.5375.335.1 398.82,265.196.9 618.2
19691,101.1532.5473.737.2 426.12,570.6118.4 706.4
19701,133.9672.8537.341.9 466.32,852.2116.4 849.3
19711,199.7681.5654.249.6 8.03,163.0126.1י5 941.0
19721,321.0671.0736.056.0 657.03,441.0142.0 941.0
19731,430.0975.0777.059.0 693.03,934.0162.0 1,297.0
19741,540.01 ,002.0742.060.0 733.04,077.0199.0 1,275.0
19751,544.01,104.0781.062.0 746.04,237.0185.0 1,346.0

1975 במחירי

19754,645.03,407.02,474.0283.0 2,248.013,057.0777.0 4,307.0
19764,869.03,075.02,172.0341.0 2,597.013,054.0722.0 4,208.0
19775,105.02,663.02,013.0383.0 2,882.013,046.0695.0 4,109.0
19785,515.02,886.02,066.0384.0 3,036.013,887.0839.0 4,497.0
19795,953.02,636.02,314.0391.0 3,142.014,436.01,005.0 4,475.0
19805,783.02,875.01,994.0430.0 3,321.014,403.0870.0 4,262.0

1980 במחירי
198063,002.037,098.024,852.03,664.0 46,165.0174,781.07,174.0 59,813.0
198169,795.039,640.023,432.03,823.0 48,124.0184,814.08,164.0 65,437.0
198274,953.036,417.026,823.03,802.0 46,480.0188,475.08,937.0 67,432.0
198380,564.034,346.029,528.03,842.0 47,517.0195,797.09,996.0 71,481.0
198475,505.036,677.025,434.04,450.0 54,372.0196,438.09,038.0 71,833.0

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. המוכוון
מבוא. ראה חדשה, סידרה ואילך, 1954 משנת 5 העסקי. לסקטור הממשלה בהלוואות
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TABLEVI/2.RESOURCES AND USES OF RESOURCES (cont.(

unless otherwise statedIS million,

:ninDפחות:תוצרLess:(ש')תוצר Perלנפש: capita: (IS;
שללאומיתשלומיםתוצר גולמי
לגורמימקומי שירותיםגולמינטו הסקטורתוצר

העסקיציבוריים(במחיריייצור
yi7.תוצרGrossתוצרומלכ"רשוק)בחו"לגולמי

GrossLess: netGrossServices ofשירותיproductלצריכהלאומי
domesticfactor paynationalgeneral govדיורof theפרטיתגולמי
productments paidproducternmentOwnershipbusinessGrossPirvate

abroad(at marand privateofsectornationalconsumption
ket prices)nonproiftdwellingsproductexpenditure

institutions

At 1955 prices

118.11.1117.092731950
214.41.5212.9122901955
307.32.6304.71481081959

pricesAt 1964

557.64.6553.02681851959
594.24.6589.62791931960
659.19.5649.62972071961
724.39.2715.13132191962
800.74.4796.33352311963
879.15.0874.13532461964
867.911.7856.23462401964!
948.814.9933.93642531965
957.015.8941.23582511966
979.117.1962.03542491967

1,131.520.51,111.03962731968

pricesAt 197C

1,550.026.51,523.5264.3138.11,121.15433561968
1,745.829.61,716.2285.9146.1,284.25953821969
1,886.535.21,8513305.5158.2,387.66233811970
2,095.939.12,056.8322.6173.0,561.26703911971
2358.041.02^17.0337.0191.0,789.07304161972
2,475.064.02,411.0400.0211.0,800.07354361973
2,603.067.02,536.0419.0229.0.888.07514561974
2,706.078.02,628.0432.0248.0,948.07614471975

pricesAt 197!

7,973.0280.07,693.01,290.0839.05,564.02,2261,3441975
8,124.0287.07,837.01,327.0912.05,598.02,2181,3781976
8,242.0224.08,018.01,354.0971.05,693.02,2191,4131977
8,551.0254.08497.01.413.01,019.05.865.02,2471,4941978
8,956.0319.08,637.01,466.01.065.06,106.02.2.811,5721979
9^71.0357.08,914.01,472.01. 111.06,331.02.2991,4911980

At 1980 prices

107,794.04,732.0103,062.020.828.09,809.072.425.026,57816,2471980
111413.03.601.0107,612.020.876.010.219.076,517.027.25717.6781981
112,106.04,963.0107,143.021,676.010,652.074,815.026,60718.6141982
114320.05,711.0108,609.021,573.011,018.076,018.026,45119.6211983
115,567.07.332.0108,235.021,539.011 ,394.075,302.025.83518,0231984

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 series. see introduction.
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ההוצאה סוג ולפי מטרה לפי פרטית, לצריכה הוצאה ו/3. לוח
ש' מיליוני

197619771978197919801981198219831984

שוטפיםבמה Atירים current prices
לצריכה לאומית 6,26214,855הוצאה 8.93128,40163,002152464930,888 354,3594,261,403
הכל סך  פרטית
בחו"ל ישראלים של 153628צריכה 2651,2172,8627,83645,769 16,820236,481

בארץ זרים של צריכה 3771,334פחות: 6652,2865,14412,30864,322 24,263344,723

מקומית 6,48615,561הוצאה 9,33129,47065,284157,036949,441 361,8024369.64S
 פרטית לצריכה

הכל סך

מטרה
וטבק משקאות 1,7373,964מזון, 2,5617,10617,78837,665233,987 86,2971,114,489

וחפצים הלבשה 4901,253הנעלה, 6852,0793,82510,89149,399 24,217190,070
אישיים

1,1902,397דיור 1,4975,09210,91227,954172,513 64,515840,720
ומאור בית לצורכי 158350דלק 2145891,9014,17922,563 9,766103,280
בית למשק וציוד 5061,346ריהוט 7002,7115,35412,51872,759 27,799269,344

בית משק 213496אחזקת 3098661,7504,02926,283 9,6221 19,246
ובריאות אישי 5021,367טיפול 7922,7015,69613,91886,126 31,827425,727
ותקשורת 5771,538תחבורה 8683,0376,34916,7861 10,223 40,665476,560
ושעשועים 4541,208בידור 6882,1644,60111,83072,958 27,433336,815

אחרים ומוצרים 6591,642שירותים 1,0173,1257,10817,266102,630 39,661493,394

ההוצאה סוג
הכל סך  קיימא בני 6151.752מוצרים 8743.6006.23916,992110,496 40,477391.259

228569ריהוט 3281,0071,8074,88431,959 11 ,585124,036
בית למשק 278777ציוד 3721,7043,5477,63440,800 16,214145,308

אישיים תחבורה 109406כלי 1748898854,47437,737 12,678121,915

 קיימא בני שאינם 2,7926,553מוצרים 4.05911.596.27,32661.725361,755 141,5061,681,192
הכל סך

וטבק משקאות 1,7373,964מזון, 2,5617,10617,78837,665233,987 86,2971,114,489
ומאור' 253549דלק 3409992,9496,17335,630 15,005168,849

וחפצים הנעלה 4901,253הלבשה, 6852,0793,82510,89149,399 24,217190,070
אישיים

בית משק 74173צורכי 1063086261,3908,691 3,27843,621
ותרופות 127334תמרוקים 2045821,1702,88318,282 6,19399,225

וצורכי עיתונים 59159ספרים, 932915711,6099,299 3,31139,499
כתיבה

ושונות בידור 52121מוצרי 702313971,1146,467 3,20525,439

הכל סך  3,0797J56שירותים 4,39814,27431,71978.319477,190 179,8192.297.194
עסקיים 1,2363,121שירותים 1,8465,67613,09631,579197,521 73,945927,214

1,1902,397דיור 1,4975,09210,91227,954172,513 64,515840,720
רווח2ס כוונת ללא 653מוסדות 1,738'ד, 1,0553,5067,71118,786107,156 41,359529,260

בריאות 210609מוסדות 353U632,9427,17140,510 16,057209,269
תרבות חינוך, 381983מוסדות 6051,8924,22110,18059,059 22,637278,000
ודת סעד ומחקר,

מקצועיים, 62146ארגונים 972515481,4357,587 2,66541,991
וכו' פוליטיים

אישיים. תחבורה לכלי סיכה וחומרי דלק וכן ומאור. בית לצורכי דלק כולל
הצריכה. של המתאימים בסעיפים הכלולות ותרופות מזון על הוצאות להוציא
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TABLEVI/3.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY PURPOSE AND TYPE

IS million

19761977197819791980198019811982198319S4

s 1975 Atבמחידי 1975 pric>!1במד 980 .ירי At 1980 price
5,105 4,86953155,9535,78363,00269,79574,95380,56475,505NATIONAL PRIVATE

CONSUMPTIONTOTAL
132 1111742102162,8623,6583,7874,6064,381Consumption of Israelis abroad
339 2814274304205,1445,2344,5664,7135,308Less: consumption of

nonresidents in Israel

5^12 5,0395,7686,1735,98765.28471,37175,73280,67176,432DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION TOTAL

Purpose
1,440 13751,5081,5371,45917,78818.87419,90921,24221,318Food, beverages and tobacco
379 3584574524053,8254,3924,5604,2163,623Clothing, footwear and

personal effects
1,060 1,0001,1071,1541,20210,91211,37311,85412,26112,680Housing
125 1211311361411,9011,8852,0052,1852,092Household fuel and light
398 3865036806955,3546,5447,2758,0905,824Furniture, furnishings and

household equipment
167 1641751751631,7501,8321,9402,0132,003Household maintenance
390 3664234464215,6965,9886,1576,6676,491Personal care and health
485 4375586475626,3497,9839,03510,4338,776Transport and communication
342 ■ 3253623843634,6014,9565,0575,4425,296Recreation and entertainment
526 5075445625767,1087,5447,9408,1228329Other goods and services

Type
482 4666128367666.2398,58610,12511.7057,969Durable goods  total
191 1732222382141,8072,1902,4922,6762,416Furniture
207 2132814424813,5474,3544,7835,4143,408Household equipment
84 8503,6152,145Personal,ב80109156718852,042 transport equipment

2.281 2.1652.4562,5002.33827.32629.37031.01532.60731.769Non durable goods 
total

1,440 13751,5081,5371,45917,78818,87419,90921,24221,318Food, beverages and tobacco
196 1902062132152,9493,0053.2503,5413,476Fuel and light'
379 3584574524053,8254,3924,5604,2163,623Clothing, footwear and

personal effects
66 61716959626614635637641Non durable household goods
114 98122J291141,1701,3111,3471,6071,509Personal care and medical

products
47 43525447571681631720662Books, newspapers and

stationery
39 40404639397493683644540Recreation and goods

2,549 2.4082,7002,8372,88331,71933,41534.59236,35936,694Services  total
977 9141,0631,1361,12913,09614,09714,82715,97715,707Proift oriented services

1 ,060 1 ,0001,1071,1541,20210,91211,37311,85412,26112,680Housing
512 4945305475527,7117,9457,9118,1218307Nonprofit institutions2 total
159 15J1711821772,9422,9712,9763,0793,089Health institutions
302 2953123233364,2214,3304,4064,4834,593Education, culture and

research. welfare and
religious institutions

51 46474239548644529559625Trade unions. political
organizations etc.

1 Includes household fuel and light, as well as fuel and lubircants for personal transport equipment.
2 Excludes expenditure on food and medical products which is included in other items of consumption.
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וטבק משקאות מזון, על פרטית לצריכה הוצאה ו/4. לוח
ש' מליוני

197619771978'1978197919801981198219831984

DAtשוטפיבמחירים current prices

הכל ye  1.4792.1913.3843.4326,26515,89933.33476.167205.127986,214מלון

ודגנים קמח 1802523934017622,0714,60210,65628,883144,622מוצרי

ומוצריו 4025529019031,6893,8598,08220,58257,213271,660בשר

63981481462354911,1172,5456,24433,425דגים

64841091111995221,0162,4035,85728,152ביצים

ומוצריו 1652483303356662,0303,4097,84419,82197,884חלב

מאכל 456387971865999392,0005,06634,798שמני

טריים 1872834204347621,8994,1358,49623,210100,219פידות

טי.יץים .139204314ירקות 3015341,2862,8135,80616,96366,898

ומוצריו 1241783313415831,7103,9488,61523,023115,334סוכר

וקקאו קפה 371091561622745541,0782,7705,13932,638תה,

וירקות פירות
ושונות מעובדים

731201952013758782,1954,45013,70860,584

הכל סך  1502233663735761,3043,6688.48921,933101,210משקאות

קלים 851232022082957502,3815,80815,06676,243משקאות

חריפים 651001641652815541,2872,6816,86724,967משקאות

1171602342494149821,6623,68812,35253,176טנק

משקאות מזון,
הכל סך 1,7442,5743,9844,0547,25518,18538,66488344239,4121,140,600וטבק

נטו יצוא פחות:
שומרון ליהודה,

עוה' וחבל

70114307BID1,6134,24920,511

913202035901894341,1765,600התאמה2

משקאות מזון.
(מותאם) וטבק

הכל סך 
1,7372,5613,9643,9647,10617,78837,66586,297233,9871,114,489

מבוא. ראה  בפירוט שינוי 1

הצריכה. של אחריס בסעיפים הכלולות מזון על הוצאות חשבון על התאמה 2
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TABLEVI/4.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES AND

TOBACCO
IS million

197619771978'19781979198019801981198219831984

1975 icesAtבמחירי 1975 pr980במין Atירי 1980 prices 1

1.1711,2171.2861.3041.3291.26315.89916.99617,77618,89419,004Food  total

1471471621651691752,0712,2082,2712,4712,490Bread and cereals

3053163253263323113,8594,0454,3014,7104,609Meat and meat products

475149484740491507491473488Fish

515050515048522563598633641Eggs

1361461521541561352,0302,2652,4622,5732,639Milk and milk products

373738434344599617628670661Edible oils

1461481531571611491,8992,0582,0852,1552,208Fresh fruit

1081061151101051051,2861,3321,4191,4641,418Fresh vegetables

1121221511561591491,7101,7701,9592,0322,095Sugar and sugar products

232526273030554634704742734Tea, coffee and cocoa

5969656777778789978589711,021Processed fruit and
vegetables and
miscellaneous

1261451431461481381,3041.3671.4661,6651.664Beverages  total

7284777977737508119011,0711,132Soft drinks

546166677165554556565594532Alcoholic drinks

85*5879393909821.0191.1321.1471,071Tobacco

1,3811,4471,51614431,5701,49118,18519,38220,37421,70621,739FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO
 TOTAL

272525307412365357314Less: net expotrs to
Judea, Samaria, and
Gaza Area1

7788879095100107107Adjustment2

1,3751,4401,5081,5081,5371,45917,78818,87519,90921,24221,318FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO 
(ADJUSTED)
 TOTAL

1 Change in classification  see introduction.
2 Adjustment for expenditure on food included in other items of consumption.
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ציבורית לצריכה הוצאה ו/5. לוח

ש' מיליוני

197619771978197919801981198219831984

שוטפי Atםבמחירים current prices

לצריכה הוצאה
כולל סך  ציבורית

4,0635,1408,83214,91937,09891,699188,204443,4762,409,970

ההוצאה סוג

הכל סך  אזרחית 1,1121.7562.8125.63112,57729,26664,689164.091819,334צריכה

עבודה על 7491,2411,9834,1599,18321,56546,867120,148611,995הוצאות

נטו  אחרות שוטפות 3635158291,4723,3947,70117,82243,943207,339קניות

הכל סך  כיטחונית 2,9513,3846.0209.2SS24,52162.433123.515279.3851,590,636צריכה

1,4581,3543,0703,44010,28028,25640,78675,658582,805מיבוא

הכל סך  מקומי 1,5222,0943,2906,39014,94136,29286,369208,1271,031,286מייצור

עבודה על 4827791,2212,5335,51413,16231,98077,168387,989הוצאות

ושירותים סחורות 8921,1701,8413,2027,32317,67544,945112,314579,008קניות

1481452286552,1045,4559,44418,64564,289בינוי

מכירות 29643405427002,1153,6404,40023,455פחות,

הרשות סוג

3,6484,5077,79312,87132,39180,711163,504381,0972,093,654ממשלה

מקומיות 3715659231,8304,1849,66821,87455,403280,881רשויות

לאומיים 44681162185231,3202,8266,97635,435מוסדות
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TABLEVI/5.GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION EXPENDITURE

IS million

1976197719781979198019801981198219831984

1975pricesAtבמחית 1975At 1980 prices 1980 במחירי

3,0752,6632,8862,6362,87537,09839,64056,4173434636.677GENERAL GOVERNMENT
CONSUMPTION
EXPENDITURE  TOTAL

Type of expenditure

84887392093992812.57712.68512,77512.85112,843Civilian consumption  total

5725836106286319,1839,2839,2799,2989,294Compensation of employees

2762903103112973,3943,4023,4963,5533,549Other current purchases  net

2,227/,7901.9661.6971.94724.52126.95523,64221.49523.834Defence consumption  total

1,07470395365582410,28012,4678,3905,8538,118Imported

1,1741,1211,1271,1471,18114,94115,30716,12216,09816,172Domestic production  total

3863964144354355,5145,4256,0886,0025,890Compensation of employees

6706406326045827,3237,5898,1948,5829,149Purchases ofgoods and
services

$1185811081642,1042,2931,8401,5141,133Construction

213411410558700819870456456Less: Sales

Type of authority

2,7652,3372,5342,2752,52232,39134,97031,71429,64631,994Government

2772893123213134,1844,1204,1664,1774,136Local authorities

3337404040523550537523547National institutions

187 לאומיים חשבונות



כלכלי' וענף הנכס סוג לטי מקומית, גולמית ו/6.השקעה לוח

ש' מיליוני

19761977197819791980198)198219831984

Atשוטפיסבמחיריס current prices

כולל 2,7303,5696,427123224,85254,168135,423346,2731,440,766סך
במלאי גידול 1454117557618983,1724,4074,81322,983פחות:

מקומית גולמית 2,5853,1585,67211,63123,95457,340131,016341,4601,463,749השקעה
 קבועים בנכסים

כולל סך
נכס סוג

 בנייה ועבודות 1,5871.8312,9866.19114.51933,94772.227162.667687,609מבנים
הכל סך

למגורים 9309741,5703,6999,61922,84247,864102,295444,474בנייה
למגורים שאינם 3995307911,4442,7275,86112,66731,330150,794בניינים
אחרות בנייה 2583276251,0482,1735,24411,69629,04292,341עבודות

הכל סך  וציוד .9981,3272.6865.4409,43523.39358.789178מכונות 793776.140
תחבורה 1522615811,4781,7404,92112,85643,552134,118גלי

אחר' וציוד 8461,0662,1053,9627,69518,47245,933135,241642,022מכונות

נכס וסוג כלכלי ענף

למעט המשק 1.6552,1844.1027.93214J3534.49883.152239.1651,019.275ענפי
הכל סך  דיורג

וייעור 1421802965649372,3476,07316,74669,077חקלאות
בנייה ועבודות 69911412705161,2192,9957,96732,919מבנים

וציוד 73891552944211,1283,0788,77936,158מכונות

וחרושת) (כרייה 4675781,1511,8913,5588,36322,95863,810332,405תעשייה

בנייד, ועבודות 831131742805631,1452,4045,55127,598מבנים
וציוד 3844659771,6112,9957,21820,55458,259304,807מכונות

1081653115651,4303,0674,44012,89064,712חשמל
בנייה ועבודות 3742881323831,1051,6302,97320,236מבנים

וציוד 711232234331,0471,9622,8109,91744,476מכונות

מים 2538701563971,0181,7984,29013,296מפעלי
בנייה ועבודות מבנים 11627541122627391,4593,66810,449

וציוד 91116441352793396222,847מכונות
בינוי

וציוד 3124482703806261,4694,83315,300מכונות
ושירותים 5407191,2542,1884,24710,56425,15870,858303,150מסחר

בנייה ועבודות 3384497081,1982,2565,02411,73029,400119,267מבנים
וציור 2022705469901,9915,54013,42841,458183,883מכונות

ותקשורת אחסנה 1902193918201,64634928,40022,18687,217תחבורה,
בנייה ועבודות 1141352515009201,8734,14510,81332,665מבנים

וציוד '7684140320מכונות 7261,7194,25511,37354,552
ומטוסים 2397151407597771,4849,17729,366אוניות

יבשתיים2 תחבורה 1291644301,0711,6814,14411,37234,375104,752כלי
9309741.5703.6999.61922,84247.864102,295444.474דיור

חיים. בעלי במלאי שינוי כולל
אחת. בקבוצה ומוצגת לענפים סווגה לא יבשתיים תחבורה בכלי ההשקעה
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TABLEVI/6.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY TYPE OF ASSET AND

ECONOMIC BRANCH

IS million

1976197719781979198019801981198219831984

1975במח pricesAtירי Atבמחי1975 1980 prices 1980 די

2,172
109

2,013
185

2,066
133

2314
147

1,994
39

24,852
898

23,432
1,406

26,823
950

29,528
303

25,434
94

GRAND TOTAL
Less: Increase in stocks

2,0631,8281,9332,1671,95523,95424,83825,87329,22525,340GROSS DOMESTIC FIXED
CAPITAL FORMATION 
GRAND TOTAL

1.2801,1031.1011.1551.13314.51914.43713.98813.50212,046
Type of asset
Buildings and construction

works  total
763
314
203

602
310
191

590
287
224

676
278
201

714
235
184

9,619
2,727
2,173

9,788
2,483
2,166

9,409
2,459
2,120

8,738
2,584
2,180

7,944
2,386
1,716

Residential buildings
Nonresidential buildings
Other construction works

7258321,0128229,43510.40111.88515.72313.294Machinery and equipment  total
116
667

127
598

154
678

243
769

136
686

1,740
7,695

2,178
8,223

2,861
9,024

4,450
11,273

2,820
10,474

Transport equipment
Machinery & other equipment1

1,3001,2261,3431.4911,24114.33515.05016.46420.48717.396

Economic branch
and type of asset

Economic branches excl.
dwellings'  total

113
54
59

107
55
52

107
53
54

116
54
62

88
48
40

■ 937
516
421

969
483
486

1,094
494
600

1,285
535
750

1,137
507
630

Agriculture and forestry
Buildings Si construction works
Machinery and equipment

373

67
306

334

69
265

385

68
317

372

59
313

323

52
271

3,558

563
2,995

3,694

488
3,206

4,546

477
4,069

5,333

469
' 4,864

5,414

469
4,945

Industry (mining and
manufacturing)
Buildings Si construction works
Machinery and equipment

83
29
54

94
26
68

107
35
72

110
28
82

127
34
93

1,430
383

1,047

1,375
504
871

900
346
554

1,084
263
821

1,052
323
729

Electricity
Buildings Si construction works
Machinery and equipment

20
13
7

22
16
6

26
20
6

32
23
9

38
25
13

397
262
135

423
297
126

325
258
67

354
300
54

253
203
50

Water projects
Buildings Si construction works
Machinery and equipment

2614165134380272286416262
Construction
Machinery and equipment

421

265
156

404
259
145

422
253
169

415
228
187

356
187
169

4,247
2,256
1,991

4,585
2,125
2,460

4,806
2,266
2,540

5,817
2,420
3397

5,032
2,071
2,961

Trade and services
Buildings £ construction works
Machinery and equipment

148

89
59

124
76
48

126
82
44

152
87
65

139
73
66

1,646
920
726

1,554
752
802

1,646
738
908

1,748
777
971

1,426
529
897

Transport and communication
Buildings A construction works
Machinery and equipment

19
97

42
85

34
120

54
189

4
132

59
1.681

351
1,827

373
2,488

1,220
3,230

946
1,874

Ships and aircraft
Land transport equipment2

7636025906767149.6199.7889.4098.7387.944Dwellings

1 Incl. change in livestock inventory.
2 Capital formation in land transport equipment is not classified by branch and is shown as a separate item.
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ייצור לגורמי ותשלומים ושירותים סחורות ויבוא יצוא ו/7. לוח
ש' מיליוני

197619771978197919801981198219831984

Atטוטפיסיריםבמח current prices

 ושירותים סחורות יצוא
כולל סך

3,8206,37511,39820,50049^29113,288227,889546,1583,105,509

ללא ושירותים סחורות יצוא
נוספות תמורות

3,3855,59411,07419.25246,165104,826210,093501.6292,862,224

2,1273,6277,13512,28329,91867,866134,970318,7941,873,335סחורות'

1,2581,9673,9396,96916,24736,96075,123182,835988,889שירותים

ליצואני נוספות חמורות
סחורות

4357813241.2483.6648,46217,79644.529243,285

 ושירותים סחורות יבוא
כולל סך

6,5659,01717,36930^9766,987160,166344,543836,2174,254,344

ללא ושירותים סחורות2 יכוא
הכל סך  מסים

5.3357.46315,31526,45859.813142.390291.388696.7663.624,821

ביטחוני יבוא למעט 3,2194,9529,76818,60039,92789,415193,510480,3702,334,734סחורות,

ביטחוני 1,2121,1192,7193,0659,19225,38735,13363,075488,969יבוא

9041,3922,8284,79310,69427,58862,745153,321801,118שירותים

הכל סך  יכוא על נטו 1,2301,5542.0543.9397.17417,77653.155139.451629,523מסיס

ביטחוני יבוא למעט 9041,2241,6503,4745,88714,26645,371119,204484,849סחורות,

ביטחוני 2462353513751,0882,8695,65312,58393,836"בוא

809553901996412,1317,66450,838שירותים

לגורמי נטו תשלומים
בחו"ל ייצור

3523607121,7804,7327,80121,20256,841380,562

גורמי ידי על מדוו"ל תקבולים
ישראלים ייצור

1943427431,5054,38114,42032,55962,127265,544

בחו"ל ייצור לגורמי 5467021,4553,2859,11322,22153,761118,968646,106תשלומים

סי"פ. ערך 2 פו"ב. ערך ו
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TABLEVI/7. EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS AND SERVICES AND FACTOR
PAYMENTS

IS million

1976197719781979 '198019801981198219831984

At 1975 prices 1975 Atבמחירי 1980 prices 1980 במחירי

3,265 2,9383,4203,5333,75149^2951,94750,28251,35958,822EXPORTS OF GOODS AND
SERVICES  GRAND TOTAL

2,882 2,5973.0363,1423.32146.16548.12446,48047,51754.372Exportsofgoods and services
excl. other revenue
components  total

1,845 1,6591,7981,8422,00129,91831,66131,24531,96736,632Goods'

1,037 9381,2381,3001,32016,24716,46315,23515,55017,740Services

383 3413843914303,6643.8233,8023,8424,450Other revenue components to
exportersof goods

4304 4,9305,3365,4805,13266,98773,60176,36981,47780,871IMPORTS OF GOODS AND
SERVICES  GRAND TOTAL

4.109 4.2084.4974,4754,26259.81365.43767,43271,48171,833Imports of goods1 and
services excl. taxes  total

2,792 2,6182,8623,0592,72739,92741,49645,91850,94848,861Goods, excl. defence imports

604 9278205587059,19211,1967,4165,1127,124Defence imports

713 66381585883010,69412,74514,09815,42115,848Services

695 7228391.0054707,1748.1648,9379.9959.03SNei taxes on imports  total

574 5546498386835,8876,6557,7018,9687,750Goods, excl. defence imports

99 147133971191,0881.271974741994Defence imports

22 21577068199238262287294Services

224 2872543193574,7323,6014,9635,7117.3MNET FACTOR PAYMENTS
PAID ABROAD

172 1481992423024,3816,4887,2905,9745,428Factor payments from
abroad

396 4354535616599,11310,08912,25311,68512,760Factor payments paid abroad

1 F.o.b. value. 2 C.i.f. value.
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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

שוטפים במחירים שי, ISמיליוני miljion, at curernt prices

197619771978197919801981198219831984

 שוטפות' 5,4687,4001144522,51252,088710392הכנסות 284,723 120,4462,966,451CURRENT RECEIPTS'
הכל TOTALסך

מרגיש 3233264761.5734.1608.47820.32730.695126.010Incomefromהכנסה property and
גלגלית enterpreneurshipומפעילות

עקיפים 2.6133,5465.24210.02120,83141.904317,272116.8431,393,579Indirectמסים taxes

המקומי הייצור 1,3521,9343,0915,91313,56328,48363,831175,610779,582Onעל domestic production
היבוא 1,2611,6122,1514,1087,26819,42153,012141,662613,997Onעל imports

ישירים 2.3863.3065.22810,40125,959347.845מסים 141,2931.373,356Direct taxes

תשלומים :6159611,5752,9977,34218,21138,99394,004418,600Thereofמזה: contributions to
ביטוח nationalבעד insurance

לאומי

msoiw 1462222995171,1382.9146,26014,58073.506Currentהעברות transfers from
גית householdsממשקי andprivate
nonprofitוממלכ"ד institutions

שוטפות 03,131,261396,469187,7085,640,560^7,453103551637129,50770הוצאות 1CURRENT EXPENDI
הכל TUREסך  TOTAL

לצריכה 4.0635.1408.83214,91937.09891.699443,476הוצאה 188.2042.409,970Consumption expenditure

ומרכיבי ,1,2851.9232,0064,77610,51733,55556.876132,632ת0יכ1ה 685.680Subsidies and other
נוספים revenueתמורה components

מקומי 3304587701,5112,84515,91924,72656,284330,419Onלייצור domestic production
4357813241,2483,6648,46217,79644,529243,285Onליצואנימ exporters
305897169951,645ליבוא 1432,211 15,526On imports

אחרות 4906268151,8483,9137,52914,49729,608127,502Otherתמיכות subsidies to
העסקי2 theלסקטור business sector1

שוטפות 1.4022.1073,3456,14314,61834.90681.232198,276920.820Currentהעברות transfers 10

כיח householdsלמשקי and private
nonproiftולמלכ''ר institutions

החוב על 7031.1852,1883,6698,57027,54870.157356,8771,624,090Interestריבית on the public debt
הציבורי

שוטף' 1,9852,9555,1266,99518,71567,262420,869111,7462,674,109CURRENTגירעון DEFICIT'

1 Excl. transfers from abroad. 2 Subsidy component in כהלוואות התמיכה מרכיב 2 מחו"ל, העברות כולל לא 1

government loans for production of the business sector, less מוכוון אשראי פחות העסקי, הסקטור של שוטף לייצור הממשלה
directed credit on expotrs. ליצוא.
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ייצור, גורמי במחירי לאומית זהכנסה נקי מקומי תוצר ו/9. לוח
כלכלי ענף לפי

TABLE V1/9.NET DOMESTIC PRODUTC AND NATIONAL INCOME AT FATCOR
COST, BY ECONOMIC BRANCH

is million, at current pirces שוטפים במחירים ש/ מיליוני

19771978197919801981198219831984

ודיג ייעור ,rvmVpn7721,1742,1735,35812,10921,87553,975227,025Agirculture, forestry and
fishing

(כרייה 2,7274337,11416,96943,36094,106253,7531,306,831Industryהעשייה (mining and
(manufactuirngוחרושת)

ומים חשמל ,1,1621,8203,7649,33121,99845,427101,300427,236Constructionבינוי, electircity
and water

אוכל שירותי ■,1,4722,5374,78210,58125,10659,165146,729735,259Commerceמסחר. restaurants
andוהארחה hotels

אחסנה ,9141,4872,6005,67614,62531,83578,664388,128Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

ושירותים 1,6122,6425,52413,36829,97566,727174,491906,132Financeפיננסים and business
servicesעסקיים

מגוריםי בתי על 9141,4603,1725,99415,80836,519103.730505,804Ownershipבעלות of dwellings'
ציבוריים 2,7344,3479,10519,80847,332106,004264,4551,330,747Publicשירותים and community

services1וקהילתיים2
אישיים 3946091,1012,3605,53013,70337,286163,350Personalשירותים and other

servicesואחרים
זקופים בנק 68,43929,90114,2466,7062,6491,153293,042Imputed_667שירותי bank service

charge
י לענפים 8061,1083,0157,44214,31923,80248,671253,345Subsidiesתמיכות for various

'industriesשונים3
נקי מקומי 12,84020,32439,70190,181215,916469,2625,950,815תוצר 1,194,615NET DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FAC

TORייצור COST
לגורמי תשלומים :3607121,7804,7327,80121,20256,841380,562Lessפחות: Net factor payments לא^נטו בחוץ paidייצור abroad

והשמטות 5339843,6743,6972,53540,845טעייות 10,018292,596Errors and omissions
לאומית 11,94718,62835,38681,752204,441438,0425,277,657הכנסה 1,0964)29NATIONAL INCOME

לאומי NET)(=תוצר NATIONAL
במחירי PRODUCTנקי AT
ייצור) FACTORגורמי COST)

1,8413376,09514,50534,27677,480187,090983,424Depreciationבלאי allowances
תמיכות :1,0841,5853,3596,75823,44839,22385,892457,921Lessפחות: Subsidies on

המקומי4 domesticלייצור production4
ייצור על עקיפים 1,9343,0915,91313,56328,48363,831175,610779,582Indirectמסים taxes on domestic

productionמקומי
גולמי לאנמי' 73,737GROSS^14,63823,43144,035243,752103,063540,1306,582,7421תוצר NATIONAL

שוק) PRODUCT(במחירי (at
market prices)

1In the standard classificationof economic activities there is no
mention of residential buildings inhabited by their
owners. 2 Excl. services (e.g., education and health services)
on proift basis. 3 Subsidy component in government loans to
the business sector (on domestic production and exports), which
could not be classified by industry. 4 Incl. the subsidy
component in government loans to the business sector (less the
subsidycomponent forexport credit included in the export value).

קבוצה קיימת לא הכלכלה ענפי של האחיד כסיווג
ע"י המאוכלסים מגורים לבתי הכלכלית לפעילות
חינוך שירותי (כגון שירותים כולל לא 2 הבעלים.
התמיכה מרכיב 3 עסקי. בסיס על הניתנים ובריאות)
וליצוא), מקומי (לייצור העסקי לסקטור הממשלה בהלוואות
התמיכה מרכיב כולל 4 ענפים. לפי לסווגו ניחן שלא
התמיכה מרכיב (למעט העסקי לסקטור הממשלה בהלוואות

היצוא). בערך הבלול ליצוא באשראי
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פרטי וחיסכון פנויה הכנסה  ו/10, לוח
TABLEVI/10.DISPOSABLE INCOME AND PRIVATE SAVING

19801981198219831984

שוטפיםשקלים.מיליארדי במחירים
at current pricesIS 1,000 Million,

הלאומית ההכנסה .181.8204.4438.01,096.95,277.71. National Income
מרכוש מקומית הכנסה .2

הממשלה1 של
1.52.911.934.8122.02. Government1 domestic

income from property
הכנסה2 על מסים .318.642.996.4242.5954.53. Income taxes2

הגליל שלום מלוה .4
5.911.30.24. Peace of Galilee Loan

לאומי לביטוח תשלומים .57.318.239.094.0418.65. Contributions to national
insurance

בלאי .614.534.377.5187.1983.46. Depreciation
נטו העברה תשלומי .7

ולמלכ"ר לתושבים
19.044.6100.6261.41.279.27. Net transfers to residents

and to private nonprofit
institutions

גולמית פרטית הכנסה .8
פנים ממקורות '■'פנויה
(12345+6+7)

87.8219.3462.91,162.76,044.98. Gross disposable private
income from domestic sources
)12345+6+7)

מחו"ל לפרטים העברות .95.913.126.051.9214.99. Personal transfers from abroad
גולמית פרטית הכנסה .10

מכל פנויה
(8+9) המקורות

93.7232.4488.91,214.66259.810. Gross disposable private income
from all sources (8 +9)

פרטית צריכה .1163.0152.6354.4930.94,261.411. Private consumption
גולמי פרטי חיסכון .12

(811) פנים ממקורות
24.866.7108.6231.81,783.512. Gross private saving from

domestic sources (81 1)

גולמי פרטי חיסכון .13
(1011) המקורות מכל

30.779.8134.6283.71 .998.413. Gross private saving from
allsources (1011)

Percentagesאחוזים

הגולמי הפרטי החיסכון Percentשיעור gross private saving

פנים 28.330.423.519.929.5Fromממקורות domestic sources
המקורות 32.834.327.523.431.9Fromמכל all sources

שקלים ISאלפי thousand
פנויה גולמית פרטית הכנסה

המקורות מכל לנפש
Gross private disposable income
per capita from all sources

שוטפים 24.258.9121.4295.81,494,2Atבמחירים current prices

'1980 226.925.725.626.5Atי24במחירי 1980 prices'

1 Includes also local authorities and National institutions.
2 Income tax and inventary surtax.
3 Deflated by the implicit change in prices of the private
consumption.

הלאומיים. והמוסדות המקומיות הרשויות גם כולל 1

המלאי. על יתר ומס הכנסה מס 2
הפרטית. בצריכה נגזר מחיר בשינוי ניכוי 3
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ותמיכות1 מסים ו/וו. לוח
TABLEVI/11.TAXES AND SUBSIDIES1

IS million, at current prices שוטפיס במחירים ש'. מיליוני

1978197919801981198219831984

י taxesDirectשיריםמסים
כולל 5,22810,40125,95961,150141,293347.8451סך ,373,356GRAND TOTAL

הכל סך  הכנסה 3.6027,36818.55342.89596.263241.820951.406Incomeמס tax  total
1,4163,1478,30718,87742,231112,274518,058Wagesשכר

9571,8543,6168,42717,53537,53265,227Companiesחברות
5119712,2104,90511,74126,256104,967Selfemployedעצמאיים

חברות 2325521,6864,0829,12124,283109,306Companyמנהלי directors
במקור 4868442,7346,60415,63541,475153,848Deductionsניכויים at source
המלאי על יתר 5/3664441807203,143Inventory,מס surtax
הגליל שלום 5.85711,301207Peaceמלווה for Galilee Loan
לביטוח 1.5752,9977.34218,21138.99394,004418,600Nationalתשלומים insurance

הכל סך  contributionsלאומי  total
1,4562,7836,85117,18436,90288,704390,821Wagesשכר
1192144911,0272,0915,30027,779Otherאחר

ייצורמסים על נטו מקימיםעקיפים
ess subsidiesIndirect taxes

כולל סך
כולל סך  מסים

1,5062,5546,8055,03524,60889,718321,661GRAND TOTAL
3.0915,91313.56328.48363.831175.610779,582Taxes  total

מוסף ערך 1,1102385,33812,38032,62794,920421,403Valueמס added tax
מעסיקים '3317261,9003,0956,50417,95086,700Employersמס tax
קנייה 3665629852,1353,5589,33449,498Purchaseמס tax

בלו, טבק 2003267121,3072,5606,63028,814Excisesמס on tobacco
בולים ומס andמלט cement and

דלק 1904489301,7234,18011,34248,915מס
stamp 13 x

Fuel tax
ורשיונות 791583407491,5383,72817,026Variousאגרות fees and

licencesשונות
רכוש 1582816186818411,9114,798Propertyמס tax

אחרים2 3936671,6523,5246,08915,62251,398Otherמסים taxes2
ע"י שנגבו 2644471,0882,8895,83414,17371,030Taxesמסים collected by

המקומיות localהרשויות authorities
לייצור תמיכות :1.5853.3596,75823.44839,22385.892457,921Lessפחוו?: Subsidies on domestic
הגל סך  productionמקומי  total

ישירות 7701,5112,84515,91924,72656,284330,419Directתמיכות subsidies
באמצעות תמיכות

הלוואות
8151,8483,9137,52914,49729,608127,502Subsidies by means

of loans

נטו יבואמסים Netעל taxes on imports
כולל סך

 אזרחי יבוא
2,0543,9397,17317,77653,155139/151629,523GRAND TOTAL
1,8003.7336,18016.55247,359129.079520,161Civilian imports 

הכל totalסך
מוסף ערך 6651,3942,6716,66319,51246,925202,631Valueמס added tax

(כולל כללי מכס
היטלים)

ומסים קנייה מס
5029551,4564,06712,59529,024105,596Customs (incl.

impotr levy)
Purchase tax and 6331,3842,0535,82215,08851,473197,019

otherאחרים taxes
נסיעות 1641,65714,915Foreignמס travel tax
יבוא על 3513751,0882.8695,65312.58393,836Taxesמסים on defence

importsכיטחוני
תמיכות :97169951.6451432,21115.526Lessפחות: Subsidies on
אזרחי civilianליבוא imports

תמורו ליצואמרכיבי נוספים .
Other revenue components on exports

הכל 3241,2483,6648,46217,79644,529243,285TOTALסך
מוכוון 2931,1673,5296,7909,30519,063125,843Directedאשראי credit

ואחר שער 31811351,6728,49125,466117,442Insuranceביטוח against
change in F.E.R. and
other

1 Excl. nonrecurrent capital grants to investors. 2 Incl.
mainly surplus of income over expenditure of commercial
government enterprises not limited (e.g., the Ministry of
Communication, the Ports Authoirty).

כולל 2 למשקיעים. חדסעמיים הון מענקי כולל לא 1

ממשלתיים מפעלים של הוצאות על הכנסות עודף בעיקר
רשות התקשורת, משרד  (לדוגמא בע"מ שאינם עסקיים

אחרים. שונים ומסים הנמלים)
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כלכלי ענף לטי שבירה, לעבודה תמורה ו/12. לוח
TABLEVI/12.COMPENSATION OF EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH

שוטפים במחירים שי, ISמיליוני million, at current prices

19771978197919801981198219831984

ודיג ייעור ,1642805271,1722,8386,38515,26274,257Agricultureחקלאות, forestry and
fishing

(כרייה תעשייה
וחרושת)

1,9153,2616,43114,93035,85582,411214,0211,097,286Industry (mining and
manufactuirng)

ומים חשמל ,5939031,6873,93410,25623,40556,261235,716Constructionבינוי, electricity
and water .

שירותי מסחר,
והארחה אוכל

4697731,4813,2788,25419,699' 52,771252,853Commerce, restaurants
and hotels

אחסנה תחבורה,
ותקשורת

6301,0481,9124,2139,82822,55253,506261,248Transport, storage and
communication

ושירותים פיננסים
עסקיים

7171,2022,4225,82715,07135,430102,015460,398Finance and business
services

בתי על 32511112105541,2753,62117,656Ownershipבעלות of dwellings1

מגורים1

ציבוריים שירותים
וקהילתיים2

2,7224,3309,07119,71947,126105,539263,2521,324,409Public and community
services2

אישיים שירותים
ואחרים

2714357871,6303,7989,42625,050107,356Personal and other
services

לעבודה תמורה
שכירה

7,5132,28324,429 1544*13306,122 133,580785,7593,831,179COMPENSATION OF
EMPLOYEES

התוצ של (מרכיב
 הנקי) המקומי

הכל סך

(component ofnet
domestic product) 
TOTAL

נטו תשלומים פחות:
שגד של לחו"ל

ומשכורת

1843326081,2702,7817,25724,148109,593Less: net compensation of
employees paid
abroad

לעבודה תמורה
שכירה

7,329298,865 130,799 53,643 23,821 11,951761,6113,72136COMPENSATION OF
EMPLOYEES

ההכנסה (מרכיב
לפני הלאומית

טעויות
 והשמטות)
הכל סך

. (component of national
income before errors
and omissions) 
TOTAL

/2 See note 2 to Table VI9. ר/9. ללגח ו הערה ראה
ו/9. ללוח 2 הערה ראה 2
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המקומי בתוצר הגולמי, הלאומי בתוצר שינוייגז ו/3ו. לוח
עבודה לשעת ובשכר העסקי הסקטור של הנקי

TABLE V1/13.CHANGES IN GROSS NATIONAL PRODUCT, NET DOMESTIC
PRODUCT OF THE BUSINESS SECTOR AND COMPENSATION OF EMPLOYEES PER

WORK HOUR
Percent change on a year earlier קודמתה לעומת שנה כל  אחוזים

1978197919801981198219831984

הגולמי הלאומי Grossהתוצר national product at
שוק marketבמחירי prices

שוטפיס 60.187.9134.0136.5121.6154.3379.2Atבמחירים current prices
קבועים 3.54.13.24.40.41.40.3Atבמחירים fixed prices

של הנקי המקומי Netהתוצר domestic product of the
(למעט העסקי businessהסקטור sector (excluding

ownershipדיור) of dwelling)
של שוטפיס 56.383.9143.8145.7112.4148.0386.5Atבמחירים current factor cost

ייצור גורמי
קבועים שוק 3.35.13.84.00.92.20.2Atבמחירי fixed market prices

 שכירה לעבודה Compensationofתמורה employees 
הכל totalסך
63.199.3125.2143.8128.5154.8388.6Nationalלאומי

העסקי הסקטור ,66.093.0129.4145.5132.0160.3379.7Domesticמקומי, business sector

של עבודה Workשעות hours of persons
employedהמועסקים
4.64.0לאומי I.I2.60.02.31.7National

העסקי הסקטור 3.54.2מקומי. 1.62.50.23.12.4Domestic. business sector

השכירים של עבודה Workשעות hours of employees
5.65.4לאומי 1.02.81.22.62.1National

העסקי הסקטור 4.16.5מקומי. 1.82.9154.03.2Domestic, business sector

במחירי גולמי לאומי Grossתוצר national product at
עבודה לשעת marketשוק prices per work hour
שוטפים 53.180.7136.61305121.6148.6371.2Atבמחירים current prices
קבועים במחירים 1.10.14.3. 1.80.40.92.0At fixed prices

של נקי מקומי Netתוצר domestic product 0/~ the
(למעט העסקי businessהסקטור sector (excluding
עבודה לשעת ownershipדיור) of dwellings) per

work hour
של שוטפים 50.976.5147.8139.8112.1140.5375.0Atבמחירים current factor cost pirces

ייצור גורמי
קבועים שוק 0.20.85.51.5במחירי 1.10.92.1At fixed market prices

עבודה לשעת Compensationהשכר per work hour
127.5137.2125.8148.3378.6National(.54.589לאומי

העסקי הסקטור ,59.581.1133.7138.7128.7150.3364.9Domesticמקומי. business sector
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תפוקה  תשומה
כללי עסקאות לוח ו/14. לוח

תקציב שנת שוטפים; כמהירים ש', מיליוני

קונים ביניים/ Intermediateשימושי usesשימושים
סופיים /p ■or3 c
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c
0
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P S
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>a. / מוכרים

1977/78
ודיג ייעור 821.4חקלאות, 117.15.3006.0949.8474.7

3,254.6תעשייה 585.7910.3328.4396.21,630.47,105.62,670.1
43.9בינוי 0.11.14.78.5221.3279.669.1

ומים 151.4חשמל 141.05.887.313.168.1466.7156.3
ותקשורת 238.3תחבורה 21.386.43.4533.3355.61,238.3634.7
ושירותים 524.8מסחר 61.6163.230.0328.92,649.43,757.92,688.7

הכל סך  ביניים 5.034.4מוצרי 926.71,172.1453.71,280.14,930.813,797.86,693.6
הכל סך  נטו מסים כולל 3,885.6יבוא, 60.174.710.723.12,037.26,091.4503.2

סי"פ יבוא 3,367.3מזה: 50.629.29.415.51,666.55,138.5102.3
ליבוא 53.9תמיכות 1.55.30.23.44.368.58.0
יבוא על 572.2מסים 11.050.81.511.0375.01,021.5408.9

מקומית תפוקה על 237.3מסים 22.453.37.595.4629.11,045.11,179.8
מקומית לתפוקה 187.3תמיכות 67.03.681.329.9818.91.188.1183.4

עבודה1 2,478.7שכר 511.4937.7127.5885.02,303.27,243.560.0
לשכר) (פרט מוסף 1,588.8ערך 497.2270.O110.6543.51,678.04,688.11,204.5

כולל סך  13,037.6תשומות 1,950.82,504.2628.92,797.210,759.331,677.99,457.7

1980/81

ודיג ייעור 6,502.8חקלאות, 968.539.20028.07,538.53,451.3
33,728.4תעשייה 4,443.78,807.64,354.35,362.912,020.868,717.720,767.4
674.7בינוי 1.29.596.6105.43,297.04,184.4507.9

ומים 1,693.6חשמל 1,623.281.41,187.8208.8742.55,537.31,587.2
ותקשורת 3,281.7תחבורה 279.8994.085.24,585.02,885.212,110.95,342.1
ושירותים 4,460.5מסחר 392.5971.9247.01,768.821,104.928,945.621,075.7

הכל סך  בינייס 50,341.7מוצרי 7.708.910,903.65.970.912,030.940,078.4127,034.452.731.6
הכל סך  נטו מסים כולל 27,460.9יבוא. 387.2603.336.8328.614,643.043,459.83,254.4

סי"פ יבוא 26,243.1מזה: 337.5370.319.2262.112,793.140,025.3695.4
ליבוא 167.9תמיכות 6.43.31.632.446.8258.46.2
יבוא על 1,385.7מסים 56.1236.319.298.91,896:73,692.92,565.2

מקומית תפוקה על 1,056.8מסים 140.4266.972.3844.24,267.76,648.37,906.3
מקומית לתפוקה 615.1תמיכות 631.101,431.4681.84,826.18.185.51,523.6

עבודה1 21,537.1שכר 3,588.87,624.91,222.16,111.719,655.259,739.8550.0
לשכר) (פרט מוסף 6,450.4ערך 3,642.43,303.81,047.94,583.48,727.727.755.610,483.6

כולל סך  22,702.5תשומות 106,231.8 14,836.66,918.623,217.082^45.9256,452.473,402.3

שכירים. שאינם למועסקים זקיפה כולל 1
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INPUT  OUTPUT
TABLE V1/14.GENERAL TRANSACTIONS TABLE

yearsIS million, at current prices; budget

usesFinal\ Purchasers
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1977/78
Agriculture, forestry and ifshing
Industry
Construction
Water and electricity
Transport and communication
Commerce and services

Intermediate products  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

0038.910.35.8638.71,147.8146.81,950.8
00674.318.5187.44,397.87,911.11,979.213,037.6
002,155.60002,224.702,504.2
000007.0163.31.1628.9
0033.7I.I01,409.22.076.5517.72,797.2

323.53,830.438.50.61.0812.97,694.4693.010,759.3
323.53,830.42,941.030.5194.27,265.621,2 17.83,337.731,677.9

00578.3361.714,701,457.93,337.710,887.1
00410.0363.114.20889.63,337.79,365.7
0025.440.90.1074.40143.0
00193.739.50.60642.701,664.3
00166.62.65.697.11,446.502,491.5
00001.4730.7915.502,103.6

911.52,254.000003,225.5010,469.1
8.522.9000104.21,340.106,028.2

59,450.3 0 27,7723 6,736.2 213.1 328.6 3,685.9 6,1073 1^43.5

1980/8!

00378.611.0^192.15,209.78,536.51,238.514,836.5Agriculture, forestry and fishing
006,017.3823.03,971.135,556.557,547.120,033.0106,231.8Industry
0018,255.10244.2018,518.80.522,702.7Construction
0000273.574.31,388.06.76,918.6Water and electricity
00239.00994.310,608.415,195.2^1,089.323,216.8Transport and communication

2,879.030,048.3334.202,010.67,168.959,495.55,895.182,546.0Commerce and services
' 2.879.030.048.3834.0 25,224.27,985.858.617.8160.681.131.263.1256,452.4Intermediate products  total

002,878.11,003.1005.129.531,263.279,852.5Imports, incl. net taxes  total
002,048.21,003.1001 ,740.531,263.273,029.0Thereof: Imports, c.i.f.
0059.000065.20323.6Subsidies on imports
00888.90003,454.107,147.0Taxes on imports
0079.400728.78,714.4015,362.7Taxes on domestic production
000004,431.65,955.2014,140.7Subsidies on domestic production

7,923.017,639.1000026,112.1085,851.9Wages'
62.0180.0000501.311,226.9038,982.5Value added (excl. wages)

1O364.047^67.428,181.81,837.17,985.855,41630 205,908.8462361.2INPUTS  GRAND TOTAL

I Incl. imputation for employed persons who are not employees.
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מפורט עסקאות לוח ו/15. לוח
1980/81

תקציב שנת שוטפים; במחירים ש'. מיליוני

קונים בינייס'^ שימושי

/^
123456789 ^' מוכרים

שדה גידולי 199.0261.000048.01,246.0513.00
חיים בעלי 224.0327.028.028.003,730.037.023.07.0
הדר פרי 3000000280.000

אחרת חקלאות 407.00195.0062.0490.000
וחציבה כרייה 55.00010.0176.07.031.06.00

וחלב שמן דגים, בשר, 600000550.0992.0010.0
אחר מזון 702,432.000065.02,135.06.01.0
טקסטיל 8217.0008.01.0026.01,426.01,693.0
הלבשה 90007.05.01.06.088.080.0

ומוצריו עור 100000000055.0
ומוצריו עץ 110036.010.0003.000
ומוצריו נייר 12021.0118.057.03.035.0185.023.022.0

לאור והוצאה דפוס 1301.00000000
גומי מוצרי 141.01.002.026.01.04.06.05.0

פלסטיק מוצרי 1507.01.0217.016.0123.0106.035.035.0
וחומרי בסיסית כימיה 16268.0035.0185.042.039.0135.032.02.0

וחיטוי הדברה
תרופות 170106.00000108.000

אחרים כימיקלים 1801.033.0016.013.024.061.08.0
נפט זיקוק 19162.055.068.0142.0266.064.0147.096.05.0

אל'מתכחייס מינרלים 20000082.06.094.01.00
בסיסית מתכת 21002.00010.020.01.01.0
מתכת מוצרי 226.039.027.02.085.038.0293.024.019.0

מכונות 2345.027.020.031.091.015.056.022.07.0
חשמלי ציוד 24000010.03.09.07.03.0

אלקטרוני ציוד 25000016.04.016.012.04.0
ומטוסים ספינות 2626.009.0000000
אחרים רכב כלי 2700001.002.01.00

יהלומים 28000000000
ואופטיים מדויקים מכשירים 2900001.001.000

שונות תעשיות 3001.0002.03.04.05.059.0
למגורים כנייד, 31000000000
אחרת בנייה 320001.050.017.071.077.09.0

חשפל 3313.081.057.027.0115.079.0118.0145.040.0
מים 34513.0109.0258.0564.09.07.022.013.03.0

יבשתית תחבורה 3521.0172.049.034.072.0149.0353.041.013.0
ותעופה ספנות 36000000000
אחרת תחבורה 3701.01.01.027.021.072.019.018.0

עסקיים שירותים 3859.077.066.0111.0170.086.0314.0145.0117.0
בריאות שירותי 39000000000
חינוך שירותי 40000000000

אחרים שירותים 41000000000
מסחר 427.010.010.09.04.08.049.010.08.0

ותיקונים כלליות הוצאות 436.07.08.023.079.027.052.029.029.0

הכל סך  ביניים 1.474.03,744.0825.01,666.01,363.05.212.07.501.02.867.02.251.0מוצרי
הכל סך  נטו מסים כולל 58.018.0236.075.039.0994.01,432.0412.0242.0יבוא,

סי"פ יבוא 57.016.0194.071.025.0963.01,390.0351.0139.0מזה:
ליבוא 006.00תמיכות 1.059.00 13.0 1.0
יבוא על 1.02.048.04.015.089.043.074.0103.0מסים
מקומית תפוקה על 21.043.027.049.074.030.083.050.043.0מסים
מקומית לתפוקה 222.086.0תמיכות 109.0214.074.0129.0^9.034.04.0

עבודה2 483.0807.0665.01,633.0651.0836.01,441.01,047.0905.0שכר
לשכר) (פרט מוסף 587.0823.01,001.01,230.0673.0386.0306.069.0371.0ערך

כולל סך  2,402.05,350.02,645.04,440.02,725.07,328.010,715.04,273.03,807.0תשומות
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TABLEVI/15.DETAILED TRANSACTIONS TABLE
1980/81

IS million, at current prices; budget year

Intermediate uses'^^ Purchasers

101112131415161718^^^^
Sellers ^**^^

0000002.0 5.043.01 Field crops
0000000 002 Livestock
0000000 003 Citrus
013.000000 02.04 Other agriculture
01.011.002.003.0 210.08.05 Mining and quarrying

9.00000016.0 0186.06 Meat, fish. oil and dairy
0000009.0 92.029.07 Other food products

32.034.08.05.0202.052.02.0 03.08 Textiles
2.01.08.001.01.00 7.01.09 Clothing

135.03.0009.02.00 0010 Leather and its products
10.0726.07.00079.00 4.025.011 Wood and its products
6.0119.0710.0419.07.039.025.0 47.043.012 Paper and its products
0014.0409.0000 02.013 Pirnting and publishing

32.04.01.02.019.08.04.0 9.07.014 Rubber products
12.092.021.010.02.09.0 76.0 39.0109.015 Plastic products
9.041.09.01.0141.0553.059.0 650.0338.016 Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
00000070.0 0017 Pharmaceuticals

6.056.032.067.010.043.04.0 76.0137.018 Other chemicals
3.036.049.01.018.07.05.0 350.09.019 Oil refining
048.000027.036.0 11.015.020 Nonmetallic minerals

2.08.05.08.0017.03.0 5.09.021 Basic metal
15.0127.08.07.071.061.025.0 238.0231.022 Metal products
2.023.09.010.011.012.04.0 59.011.023 Machinery
05.02.02.02.03.02.0 19.05.024 Electrical equipment

1.010.02.04.02.06.03.0 18.03.025 Electronic equipment
0000000 ■ 0026 Ships and aircraft
0000000 1.0027 Other transport equipment
0000000 0028 Diamonds
0000000 3.0029 Precision and optical instruments

8.03.015.03.02.011.01.0 5.03.030 Miscellaneous manufacturing
0000000 0031 Residential building

3.026.022.010.012.031.011.0 62.09.032 Other building
5.042.057.013.025.051.08.0 273.013.033 Electricity
1.02.05.01.01.02.02.0 20.02.034 Water
8.099.032.014.035.046.024.0 119.040.035 Land transpotr
0000000 0036 Shipping and air transport

2.015.09.028.08.017.013.0 67.012.037 Other transport
17.0157.061.0129.044.087.067.0 268.084.038 Business services
0000000 0039 Health services
0000000 0040 Education services
0000000 02.041 Other services

3.023.05.05.03.011.03.0 15.06.042 Commerce
3.027.014.027.016.064.011.0 74.017.043 General expenses and repairs

329.01.741.01114.01,175.0645.0.191.0421.0 2.783.0 11.132.0Intermediate products  total
87.0515.0257.039.0230.0295.0221.0 627.0257.0Imports, incl. net taxes  total
59.0424.0232.022.0220.0255.0213.0 604.0225.0Thereof: Imports c.i.f.

09.0003.001.0 2.00Subsidies on imports
28.0100.025.017.013.040.010.0 26.032.0Taxes on imports
5.0150.012.029.011.018.07.0 38.014.0Taxes on domestic production

1.012.016.05.06.05.02.0 108.03.0Subsidies on domestic production
174.0941.0386.0695.0280.0397.0190.0 782.0443.0Wages2
30/(38.099.0180.091.0430.040.0 183.093.0Value added (excl. wages(

624.03,297.0,851.02,114.0,252.0878.0 4305.0 2325.0 11,935.0INPUT  GRAND TOTAL
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(המשך) מפורט עסקאות לוח ו/5ו. לוח
1980/81

שנת שוטפים; במחירים שי, תקציבמיליוני

בינייםקונים שימושי

192021222324252627 ^/^ מוכרים

שדה גידולי 10 00000000
חיים בעלי 20 00000000
הדר פרי 30 00000000

אחרת חקלאות 40 0000001.00
וחציבה כרייה 5327.0 48.018.012.02.03.0000

וחלב שמן דגים, בשר, 60 00000000
אחר מזון 70 00000000
טקסטיל 813.0 0013.01.03.04.04.03.0
הלבשה 92.0 01.09.00005.00

ומוצריו עור 100 003.000000
ומוצריו עץ 1118.0 02.041.01.01.011.08.05.0
ומוצריו נייר 1268.0 1.03.037.02.014.06.016.017.0

לאור והוצאה דפוס 130 000003.04.00
גומי מוצרי 1410.0 2.016.025.026.014.07.09.018.0

פלסטיק מוצרי 1513.0 8.01.0104.045.050.023.018.03.0
וחומרי בסיסית כימיה 1637.0 40.011.043.04.037.08.06.09.0

וחיטוי הדברה
תרופות 170 00000000

אחרים כימיקלים 1820.0 306.019.0308.016.023.014.020.014.0
נפט זיקוק 19401.0 950.045.054.06.06.017.059.01.0

אלמתכתיים מינרלים 20692.0 1.031.047.01.032.03.02.03.0
בסיסית מתכת 2133.0 9.0556.01,323.0260.091.041.078.054.0
מתכת מוצרי 2271.0 12.098.02,487.0174.0107.0218.0188.078.0

מכונות 2380.0 12.025.0202.0341.064.032.044.08.0
חשמלי ציוד 2410.0 4.03.099.092.0292.0552.0162.06.0

אלקטרוני ציוד 2515.0 5.05.030.06.046.01,228.0343.02.0
ומטוסים ספינות 260 0021.00015.0556.00
אחרים רכב כלי 270 0029.01.001.02.064.0

יהלומים 280 0040.000000
ואופטיים מדויקים מכשירים 291.0 3.01.06.05.01.010.013.00

שונות תעשיות 302.0 02.018.02.02.06.06.01.0
למגורים בנייה 310 00000000
אחרת בנייה 3239.0 16.015.058.038.015.046.015.06.0

חשמל 33123.0 63.097.0108.023.020.041.037.07.0
מים 3413.0 20.02.013.03.01.07.03.00

יבשתית תחבולה 35347.0 18.080.0344.088.067.086.040.015.0
ותעופה ספנות 360 00000014.00
אחרת תחבורה 3719.0 495.09.054.023.015.058.032.06.0

עסקיים שירותים 38164.0 67.074.0345.0122.072.0238.0118.037.0
בריאות שירותי 390 00000000
חינוך שירותי 400 000008.000

אחרים שירותים 410 0020.000000
מסחר 4214.0 2.029.024.010.06.04.03.02.0

ותיקונים כלליות הוצאות 4347.0 20.033.091.039.020.0219.04.014.0

הכל סך  ביניים 2,578.0מוצרי 2.104.01.176.06.009.01,331.01.001.02.907.01.811.0372.0
הכל סך  נטו מסים כולל 127.0יבוא, 9,902.0581.01,316.0362.0387.0420.0838.0358.0

סי"פ יבוא 100.0מזה: 9,862.0569.01,163.0243.0319.0313.0820.0222.0
ליבוא 0תמיכות 7.026.03.03.01.02.023.011.0
יבוא על 27.0מסים 47.039.0156.0122.070.0108.042.0147.0

מקומית תפוקה על 62.0מסים 34.066.0103.045.017.047.052.024.0
מקומית לתפוקה 104.0תמיכות 4.017.023.03.01.08.06.00

עבודה2 1,085.0שכר 243.0529.02,944.0816.0622.01,651.02,993.0263.0
לשכרן (פרט מוסף 193.0ערך 408.076.0265.0168.0121.0345596.0213.0

כולל סך  3,941.0תשומות 12,687.02,412.00,614.02,719.02,147.05,361.05,092.0804.0

NATIONAL ACCOUNTS 202



TABLEVI/15.DETAILED TRANSACTIONS TABLE (cont.)
1980/81

IS million, at current prices; budget year

Intermediate uses'^****^ Purchasers

282930313233343536
Sellers ^*"**^

0000000001 Field crops
0000000002 Livestock
0000000003 Citrus
002.026.013.000004 Other agirculture
004.0135.0270.003.0005 Mining and quarrying
002.06.050.000006 Meat. fish. oil and dairy
001.00000095.07 Other food products
07.036.015.07.00004.08 Textiles
01.0000001.02.09 Clothing
007.000001.0010 Leather and its products
04.019.0893.0271.001.00011 Wood and its products
011.0136.011.01.09.01.002.012 Paper and its products
009.02.01.002.01.010.013 Pirnting and publishing
07.028.06.022.03.02.0221.02.014 Rubber products
018.070.0123.0183.01.03.00015 Plastic products
09.031.07.025.05.012.00016 Basic chemicals, insecticides,

fungicides. and disinfectants
00000000017 Pharmaceuticals
07.016\051.0284.010.02.01.015.018 Other chemicals
01.02:073.0257.04,081.090.0.,132.02,200.0 '19 Oil erfining
017.05.02,311.01.134.02.024.05.0020 Nonmetallic minerals
045.034.0211.0312.02.03.00021 Basic metal

3.031.024.0803.0723.022.08.06.02.022 Metal products
5.05.06.045.0119.07.08.03.06.023 Machinery
1.05.02.060.0374.018.022.05.02.024 Electrical equipment
2.06.03.02.013.003.01.01.025 Electronic equipment
00000000355.026 Ships and aircraft
00001.0002.0027 Other transport equipment
00404.000000028 Diamonds
015.0003.01.01.00029 Precision and optical instruments
01.0112.02.02.07.01.01.06.030 Miscellaneous manufacturing
00000000031 Residential building
1.06.010.02.08.073.024.04.023.032 Other building
19.07.012.032.035.00,174.04.0 112.033 Electricity
1.0008.06.09.05.01.05.034 Water
1.09.053.0430.0511.052.08.08.012.035 Land transport
00002.00001,244.036 Shipping and air transport
1.04.034.026.025.018.08.011.02,282.037 Other transport

34.023.098.0171.0452.094.054.0416.0241.038 Business services
00000000039 Health services
0000006.00040 Education services
00001.0000041 Other services
02.012.027.033.046.01.04.05.042 Commerce

16.014.044.0138.0151.019.027.09.0414.043 General expenses and repairs

Si.O253.0992.05.616.05.288.04.478.02.S36.0 1,492.06.941.0Intermediate products  total
25.0 7,006.0492.0150.0454.025.011.0276.07.0Imports, incl. net taxes  total
22.0 7,005.0484.043.0327.010.010.0229.07.0Thereof: Imports c.i.f.

01.002.02.02.0029.02.0Subsidies on imports
04.08.0108.0128.017.02.075.03.0Taxes on imports
014.029.096.0171.032.041.0656.064.0Taxes on domestic production
01.01.0001,266.0166.0460.0219.0Subsidies on domestic production

612.0228.0382.03,593.04,032.0898.0324.02,966.01,242.0Wages2
2.0 2,790.0121.02,164.01,140.0837.0210.02,283.0659.0Value added (excl. wages(

518.0 1O.490.O2,015.011,618.011,085^05,005.0^14.08,557.0 18,695.0INPUT  GRAND TOTAL
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(המשך) מפורט עסקאות לוח ו/5ו. לוח
1980/81

תקציב שנת שוטפים; במחירים שי, מיליוני

קונים ביני/ Intermediateים'שימושי uses
שימושים
סופיים /
צריכה פרטית/ הכל37383940414243/ Pirvateסך /Totalconsum /ption

/ מוכרים

שדה גידולי 100000002,216138
חיים בעלי 200021004,207983
הדר פרי 30000000280311

אחרת חקלאות 4030118208362,019
והציבה כרייה 502003001,2961

וחלב שמן דגים, בשר, 6000032301,8495,698
אחר מזון 7010710]04,8825,423
טקסטיל 8319702101534,022382
הלבשה 9262325911233552,056

ומוצריו עור 1001612401249437
ומוצריו עץ 11
ומוצריו נייר 12

050613302,2021,155
106585198551072,608105

לאור והוצאה דפוס 133474747154156392101,847318
גומי מוצרי י14 9101148810676698

פלסטיק מוצרי 155114014542302302,079232
וחומרי בסיסית כימיה 16143331045002,95536

וחיטוי הדברה
תרופות 17113255180063576

אחרים כימיקלים 1869927232242281,850463
נפט זיקוק 197011051511,216481513,4191,361

אלמתכתיים מינרלים 203272611540234,779137
בסיסית מתכת 2151340115443,2914
מחבת מוצרי 2218773121,41964528,016479

מכונות 2315121292851601,913255
חשמלי ציוד 2446113462482202,219267

אלקטרוני ציוד 2539652131 444303,386799
ומטוסים ספינות 26
אחרים רכב כלי 27

21001,689002,6750
1540030100463345

יהלומים 2800000004440
ואופטיים מדויקים מכשירים 29041921710026176

שונות תעשיות 30104928355283255565
למגורים בנייה 31000000000
אחרת בנייה 3279242951882,59118204,184508

חשמל 33182134727124911803,8031,366
מים 345171317351601,734221

יבשתית תחבורה 35376234192495175134,8393,007
ותעופה ספנות 361441003001201,5551,519
אחרת תחבורה 3784740275663442952405,717817

עסלויים שירותים 384473,6334654331,5591,45510,73723,6059,981
בריאות שירותי 3900217018102371,347
חינוך שירותי 40016015408093423

אחרים שירותים 41572178628002130
מסחר 42833841885657149,324

ותיקונים כלליות הוצאות 43168636129254582415654,0830

הכל סך  ביניים 2.2546,9341.9251.66914,0593.08612.404127,03452.732מוצרי
הכל סך  נטו מסים כולל 455741942613,744310143,4603,254יבוא,

סי"פ יבוא מזה.
ליבוא תמיכות

263641591712,17717640,025695
1122031002586

יבוא על 2122238101,5992253,6932,565מסים
מקומית תפוקה 1241,0752782602,0583642336,6487,906מסים"על
מקומית לתפוקה תמיכות

עבודה1 שכר
35008004J418J861,524

1,9042,703844 125505,854059,740550
לשכר) (פרט מוסף 1,6428,412263804,7314,68627,75610,484ערך

כולל סך  5,9653,503תשומות 29,6932,21929,78214,0383,311256,45273,402

בהתאמה. השורות במגדירי המופיעים הענפים מספרי הם הטורים שבמגדירי הספרות 1

שכירים. שאינם למועסקים זקיפה כולל 2
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TABLEVI/15.DETAILED TRANSACTIONS TABLE (cont.)
1980/81

IS million. at current prices; budget year

Final uses\ Purchasers
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Sellers \
00024101,2151,1129272,4021 Field crops
0039433191,208655,3502 Livestock
000152,0722,379142,6453 Citrus
0037515831,6043,8382334,4404 Other agriculture
000174131,7281,5411122,7255 Mining and quarrying

6Meat, fish. oil and dairy 00020197986,4941,0167,328
0002303872,3377,1431,31010,7157 Other food products
001340311,376U881.1374.2738 Textiles
00036102,4124,1066543,8079 Clothing
00051315053315862410 Leather and its products
0014237743571,2741783,29711 Wood and its products
000256731021226351,85112 Paper and its products
000190314527132,11413 Printing and publishing
000117154746741881,25214 Rubber products
0053233154564932472,32515 Plastic products
0002701522,4432,0577064,30516 Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
0005213163399687817 Pharmaceuticals
00017819294560^*751,93518 Other chemicals
00067421,4822,7343,46612,68719 Oil refining
0012689232772855533,94120 Nonmetallic minerals
0032407876792221,1012,41221 Basic metal
00449957123,6413,6251,02610,61422 Metal products
001,742241178372,5751,7692,71923 Machinery
0061516225161,2371,3092,14724 Electrical equipment
001,239265191,57133621,3875,36125 Electronic equipment
00112743232,1503,0276115,09226 Ships and aircraft
001,312114121521,6831,34280427 Other transport equipment
00082229,22310,047010,49028 Diamonds
002930319055629951829 Precision and optical instruments
00171901,4512,0142542,01530 Miscellaneous manufacturing
0011,61800011,618011,61831 Residential building
006,637244006,901111 ,08532 Other building
0002350741,20645,00533 Electricity
000390018231,91434 Water
0023965001,1223,71808,55735 Land transport
0002607,6039,0951,9558,69536 Shipping and air transport
00031801,8842,3822,1345,96537 Other transport
0001,40902,97911,5515,46329,69338 Business services

1,420502250243,26703,50339 Health services
895767070472,12602,21940 Education services
56428,779023024829,569029,78241 Other services

003348103,74713,325114.03842 Commerce
0004660124342^*313,31143. General expenses and repairs

2.87930.04825.2247.98583558.618160.68131,263256.452Intermediateproducts  total
002,87801,00305,13031,26379,853Imports, incl. net taxes  total

Thereof: Imports c.i.f. 002,04801,00301,74131,26373,029
0059000650324Subsidies on imports
008890003,45407,147Taxes on imports
0079007298,714015,363Taxes on domestic production
00000^4,4325,95504,141Subsidies on domestic production

7,92317,639000026,112085,852Wages2
6218000050111,227038,982Value added (excl. wages(

10,86447,86728,1827,9851,83855,416205,9090462,361INPUT  GRAND TOTAL
1 Figures in column headings are the code numbers of the branches which are presented in the rows.
2 Incl. imputation for employed persons who are not employees.
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התשלומים מאזן ."t כדק

דולר מיליוני ב185 ,33 מס'  1982 בשנתון
לשנה. בממוצע

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.
.1982 שנת עד כינלאומיות. ביטוח עסקאות
ביבוא התביעות; והן הפרמיות הן בנפרד הוצגו
נטו, הביטוח עסקאות מוצגות זה בשנתון וביצוא
התביעות של הקיזוז לאחר הפרמיות דהיינו,
המלצות בעקבות באה זו הצגה ששולמו.
,1974 בנתוני החל שבוצע זה, תיקון כינלאומיות.
אך היצוא, רמת על והן היבוא רמת על הן משפיע

הגירעון. של גודלו על במעט משפיע

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 וחבל שומרון יהודה, ותושבי

ישראלים.
השוטף החשבון א. למאזן: עיקריים חלקים שני
והעברות ובשירותים בסחורות הסחר את הכולל
גם הכולל ההון, תנועות חשבון ב. חדצדדיות;
ובזהב חוץ מטבע ביתרות שינויים השקעות,
המטבע קרן של מיוחדות משיכה ובזכויות מונטרי,

הבינלאומית.

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
בעצבות המדינה של חוץ ובנכסי בהתחייבויות
קניות וכן ווו"ל, עם שבוצעו הכלכליות העסקאות
שלא הפרטי הסקטור ידי על חוץ מטבע ומכירות
זה, חשבון לארץ. חק 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 בלוח
במטבע אם ובין חוץ במטבע פירעונן אם בין חק,
שהונפקו החוב איגרות את כולל זה לוח אין מקומי.
מניות או לתושביםזרים ונמכרו פרטיים גורמים ע"י
חלק (שהם זרים לתושבים שנמכרו ישראליות

בישראל). הזרים מהשקעות

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 י,ש אם אלה,
1957 שנת (ער 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

.(1 כז'/ו (לוח כ"ז ובפרק
כפי  היבוא מן הופחתו ,1972 בנתוני החל
גם נכללו כי שהתברר סכומים,  במכס שנרשם
צומצם זה, תיקון בעקבות הישיר. הביטחוני ביבוא
שפורסם כפי  19811980 בשנים במאזן הגירעון
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חוץ במטבע נכסים
(5/1 (לווו

שבידי הנכסים את כוללים חוץ במטבע הנכסים
והחשב ישראל בנק כישראל, הכספיים המוסדות
וחברות פרטים כידי נכסים כוללים הם אין הכללי.
הלוואות לא ואף  לריס ערך ניירות כגון 
למעט ישראליים, תושבים ע"י שניתנו pn לתושבי
הישראליים. היצואנימ ע"י 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 סעיפים למספר מוקדם אומדן נערך ומאזנים,
לכן מראש. קבועים במועדים הדיווח את להגיש
ותיקונים בדיקות עיבורים, עוכר 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).

הפירעון, מועדי לפי כחובות להבחנה בנוסף
חובות בין דהיינו, החייבים, בין הפרדה קיימת
של וחובות הפרטי הסקטור של חובות ממשלתיים,
מועד לפי גם ניתנים אלה חובות כישראל. 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 כרובם 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 ע"י 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
כשערי תנודות כגלל 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

207 התשלומים מאזן



ישראל1 של התשלומים ז/ו.מאזן לוח
TABLEVII/1.ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1

דולרים $מיליוני million

§1978§1979§198051981S1982Si 9831984

ושירותים סחורות .13,1233,6613,785 4,3874,8035.1784,8931. Goods and services
הכל (net)(נטו)סך  total

ושירותים סחורות 6,6248,0329,79110,41110,1009,91810,522Exportsיצוא of goods and
services

ושידותיס סחורות 9,74715,41515,09614,90314,79913,57611,693Importsיבוא of goods and
services

(נטו) סחורות סחר 1.12,6513,183 3,1633,5333,2723,2792,6761.1 Merchandise (net)
(פו"ב) סחורות 4,0754,7595,7995,9075,5605,5416,200Exportsיצוא (f.o.b.)
(פו"ב) סחורות 6,7267,9228,981יבוא 9,4408,8328,8208,876Imports (f.o.b.)

ביטחוני 1,5221,1531,655יבוא 2,165 1,476 1 ,0251,464Defence impotrs
אחר 5,2046,7707,326יבוא 7,2747,356 7,7957,412Other

(נטו)2 שירותים חשבון 1.2471498602854 1,532 1,8992,2171.2 Services account (net)2
שירותים 2,5493,2733,9924,5054,5394,3784,322Exportsיצוא of services
שירותים 3,0213,7714,595יבוא 5,3596,0716,2766,539Imports of services

צדדיות חי העכרות .22,2282,7962,9722,9322,6172,8593,3442. Transfer payments (net)
הכל סך  total(נטו)

אישיים פיצויים 2.14064404684374353753232.1 Personal restitutions
fromמגרמניה Germany

אחדות פרטיות העברות 2.24035095594484564203042.2 Other personal
remittances(נטו) (net)

למוסדות העברות 2.34244524506985285075072.3 Institutional remittances
בקממשלתיות העברות 2.49951,3951,4951,3491,1991,5562,2102.4 Intergovernmental (net)

(נטו)

שירותים 894סחורות, 8ot8131,4552,1842,3191^49GOODS, SERVICES
חד ANDוהעברות TRANSFER

 (נטו) PAYMENTSצדדיות (^
(1+2) כולל GRANDTOTALסך (1+2)

למעט הון תנועות .31.3491,7031,1692,3053,0642,1099443. Capital movements exclu
במוסדות dingנכסים assetsofcentral

מרכוייס monetaryמונטריימ institutions
הכל3 סך  (net)(נטו) total'

מונטרי לא סקטור 3.19511,0941,2111,6741,5992,0241,2953.1 Nonmonetary sector
פרטי סקטור 3.11456594671641,074 1023.11 Private sector

ישירה השקעה 3.1*13.111Direct investment
בישראל 11454111819786 117in Israel
בחו"ל 617904411331 abroad

למועד הלוואות 3.11299355742570546733.112 Long term loans
ארוך

למועד נכסים 3.113646858424259563.113 Long term assets
(ני"ע) (securities)ארוך

והתחיי הלוואות 3.1146548423313113381623.114 Short term loans
קצר למועד andכויות liabilities
למועד נכסים 3.11521225920215928193843. 115 Short term assets

קצר
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(המשך) ישראל1 של התשלומים מאזן ז/1. לוח
TABLEVII/1.ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTSd1 (com.)

דולייס 0Sיליוני million

§1978§1979§1980§1981§19821983$1984

ממשלה 3.129565281J051,7411,4359501,3983.12 Government

התחייבויות 3.121

ארוך למועד
9329951,4331,3271,2811,2961,0253.121 Long term

liabilities

התחייבויות 3.122
קצר למועד

9311


213363.122 Short term

liabilities

נכסיכ 3.123
קצר למועד

117468 1284131535594093.123 Short term

assets

המונטרי הסקטור 3.2397609426311,464853513.2 Monetary sector

נכסים 3.218938631,312798 796366943.21 Assets

התחייבויות 3.221,2911,4721,2691,4292,261280^453.22 Liabilities

של חוץ במטבע ננסים .4

מונטרייפ מוסדות

והתחייבויות מרכזייס
הכל קשורות0ך

9222345685779235605644. Assetsin foreign currency

and related liabilities of
the central monetary
instituitons total

נכסים 4.1930 1784814958565895644.1 Assets

התחייבויות 4.28568781672904.2 Liabilities

 נטו הון תנועות
(3+4) כולל סך

4271,4696011,7282,1412,6691,508NET CAPITAL

MOVEMENTS 

GRANDTOTAL (3+4)

זכויות של הקצאה .5

מיוחדות משיכה


272727


5. Allocationsof SDR

סטטיסטיים הפרשים .64686301843004535141.6. Statistical discrepancies

1 The symbol () is for debit. 2 Insurance transactions נטו ביטוח עסקאות 2 חובה. מציין ( ) סימן 1

are recorded as net insuarnce, i.e.. premiums less claims; cf. "החשבון בסעיף הסבר ר' תביעות: בניכוי כפרמיות נרשמות
"Cunem Account" in the introduction. 3Anincreasein the כנתון מוסיעה בהתחייבויות עלייה 3 במבוא. השוטף"
liabilities appears as positive datum, an increase in assets as .{) שלילי כנתון כנכסים עלייה חיוני.
negative datum ().
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ושירותים סחורות חשבון  .2/t לוח
TABLEVII/2. GOODS AND SERVICES ACCOUNT

דולרים מיליוני

§1979§1980§1981§1982§19831984

סחורות1 סחר 1.11.1 MERCHANDISE1

למאזן מותאם סחורות יצוא 1.114,759.15,799.05,906.65,560.35,540.66,200.21.11 Exports of goods adjusted
toהתשלומים balance of payments

חוץ סחר לפי יצוא 1.1114,313.45,291.95,328.94.990.64,890.05,618.81.111 Exports according to
Foreign Trade Statistics

ושומרון ליהודה יצוא 1.112488.9583.8668.1653.1717.7637.61.112 Exports to Judea and
עזה Samariaולחבל and Gaza Area

אחרות התאמות 1.11343.276.790.483.467.156.21.113 Other adjustments

(פו"ב) סחורות יבוא 1.127,922.58,981.59,439.88,831.98.819.68,875.9112 Imports of goods (f.o.b.)
התשלומים למאזן adjustedמותאם to balance of

payments
חוץ סחר לפי יבוא 1.1217,396.57,878.37,847.07,960.48,445.88,139.51.121 Imports according to Fo

reign Trade Statistics
ושומרון מיהודה יבוא 1.1221,152.61,655.32,165.41 ,475.81,025.01,464.21.122 Imports from Judea and

עזה Samariaומחבל and Gaza Area
ביטחוני יבוא 1.123168.8224.3288.6258.4285.2195.41.123 Defence imports

אחרות התאמות 1.124475.6469.9597.1 569.1621.7 648.8 1.124 Other adjustments
אחרות התאמות 1.125319.8306.5265.6 292.1301.5 287.6 1.125 Other adjustments

toליבוא imports

הכל סך שירותים 1.21.2SERVICES TOTAL
הכנסות 3,273.03,992.44,504.84,53934,377.94,321.7INCOME
הוצאות 3,771.04,594.95359.06,071.25,276.46,539.2EXPENDITURE

יהודה עם עסקאות :Thereofמזה: Transactions with

עזה וחבל Judeaושומרון and Samaria
and Gaza Area

הכנסות 101. I122.5122.61305143.3135.1 Income
הוצאות 273.5304.5332.7361.9448.6410.5 Expenditure

ותחבורה הובלה שירותי 1.211.21 Freight and transportation
הכל הכנסותסך 1.211902.01,109.4,I16.1978.8923.0I ,029.71.211 Income totat..

יצוא '182.2188.3181.7185.7182.2..158.1מטעני Export cargoes
זרים נמלים בין ;'355.9432.4418.9390.5369.2469.8מטענים Cargoes between foreign ports

נסיעה 194.4203.0202.3164.1184.5212.0Passengerדמי fares
חכירה 55.288.894.658.930.325.3Charterדמי hires
נמל 70.6105.8109.4115.4102.090.9Portשירותי disbursements
דלק :39.276.069.170.059.951.3Thereofמזה: Bunker oil

67.897.2102.668.251.349.5Otherאחר

הכל סך הוצאות 1.2121,163.01,241.7,349.8,371.0,351.21, 335.71.212 Expenditure total
יבוא 200.7181.9243.1269.4319.4303.9Importמטעני cargoes
נסיעה 121.0141.6166.4167.1160.7142.3Passengerדמי fares
חכירה 180.7146.8142.5134.2101.696.9Charterדמי hires
נמל 437.6516.4540.2530.5510.3519.1Portשירותי disbursements
דלק :204.0225.9226.1213.2209.7209.2Thereofמזה: Bunker oil

223.0255.0257.6269.8259.2273.5Otherאחר
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(המשך) ושירותים סחורות חשבון  ז/2. לוח
TABLEVII/2.GOODS AND SERVICES ACCOUNT (cont.)

$ million דולרים מיליוני

§1979§1980§1981§1982il9831984

חוץ1.22 הכנסותנסיעות 795.4902.8976.9896.51,016.91 ,055.8 Income1.22 Travel

הוצאות 460.0532.4645.6650.8776.6717.9Expdt.

הכנסותביטוח1.23 21.627.414.713.6 16.4 19.7 Income1.23 Insurance

הוצאות 42.342.12.417.216.626.0Expdt.

מהשקעות1.24 הכנסותהכנסות 807.21,052.81,485.31,659.41,409.41,193.8 Income1.24 Investment income

הוצאות 1 378 61,966.52,336.02,770.92,666.42.986.5 ExDdt

ישירה241. הכנסותמהשקעה 0.00.31.03.41.20.01.241 Direct investment  Income

הוצאות 63.169.5104.5134.0166.0142.6Expdt.

אחר242. הכנסותו 807.21,052.81,484.31,656.01,408.21,193.8 Income1.242 Other

הוצאות 1,315.51,897.02,231.52,636.92,500.42,843.9Expdt.

אחרים1.25 הכנסותשירותים 727.8885.0897.8971.21,018.21,038.3 Income1.25 Other services

הוצאות 596.1664.2912.01,139.31,338.91,341.5Expdt.

עבודה251. שכר הכנסות1 80.3111.0143.0139.274.393.2 Income1.251 Wages

הוצאות 277.6321.5372.9397.2480.2453.8 Expdt.

סוכן252 דמי הכנסותו 411.7546.2323.3281.4293.6275.7 Income1 .252 Agents' fees

הוצאות 149.8157.3175.6239.1325.9367.0 Expdt.

אחר253 הכנסותו 235.8227.8431.5550.6650.3669.4 Income1.253 Other

הוצאות 168.7185.4363.5503.0532.8520.7Expdt.

ל.נ.מ.א.1.26 הכנסותממשלה 19.015.014.020.026.823.8 Income1.26 Government n.e.s.

הוצאות 131.0148.0118.0122.0126.7131.6Expdt.

1 Additional detail see in Chapter VIII Foreign Tarde.
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סקטור לפי ישראל, של בחובות שינויים .in לוח

דולרים מיליוני

§1975§1976§1977§1 9ל19§978

השנה לתחילת החוב 7,98810,00011,45613,25915,617יתרת

הכל התשלומיםסך למאזן מותאפ שינוי 1,2931.2629191.0311.772נ.
(נטו) ממשלה 1.18851,113890864995
(נטו) ארוך 9021,076905932995מועד

תקבולים בתו"ל חוב איגרות 310347356430415מכירת
172184182244336תשלומים
תקבולים ארה"ב ממשלת 7971,0219659041,027הלוואות
תשלומים 129165232200200
תשלומים מקומי במטבע פירעון 1463865מוה:
תקבולים אחרות ממשלות 68767310281הלוואות
תשלומים 2323263542
תקבולים מסחרי 00110אשראי
תשלומים 3J 100
תקבולים בינלאומיים 3691619ארגוניס
תשלומים 3447 10
תקבולים 84250361אחר
2920533720תשלומים

(נטו) קצר 1737מועד 15670
תקבולים מסחרי אשראי 1מזה:

1תשלומים

(נטו) פרטי 1.21936029159833
(נטו) ארוך 74114899355מועד

תקבולים בינלאומיים 15101ארגונים

תשלומים 10168510
תקבולים מסחרי 24323950505אשדאי
365258351\4תשלומים
תקבולים מטבע להקרת המדינה בערכות 253339מזה.
413652תשלומים
תקבולים ארה"ב ממשלת 0הלוואות

0תשלומים

תשלומים מקומי במטבע פירעון 0מזה.

תקבולים אחרות 208293195337305הלוואות
תשלומים 12316916722494
תקבולים חוב לתשלום המדינה בערבות 6546_מוה:
תשלומים _182514
תקבולים מטבע להמרת המדינה 243170297בערבות
תשלומים _106117 198

(נטו) קצר 119542160478מועד
תקבולים מסחרי 2811222043491,226אשראי
תשלומים 199187202355891
תקבולים מטבע להמרת בערבות 282122199מזה:
תשלומים  199187201
תקבולים 5025101116435אחר
13148250292תשלומים
תקבולים חוב לתשלום המדינה בערבות 751770מזה:
2410תשלומיס
תקבולים מטבע להמרת המדינה 237_בערבות

תשלומיס _677
תקבולים הבינלאומית המטבע מקרן הלוואות 1.32158992
תשלומיס _8456

(נטו) ערך התאמות .221771306266
אחרות ממשלות הלוואות 657717913160מזה.

אחרות התאמות .3833100404220
חוץ גמטגע זריט של כגניקרונות שינוי .4732836531.6671.390

השנה לסוף החוב 10,00011,45613,25915,61719,265יתרת

BALANCE OF PAYMENTS 212



TABLEVII/3.CHANGES IN ISRAEL'S LIABILITIES, BY SECTOR

$ million

§1980§1981§1982§19831984

19,26522,11124,59228,19129,674OUTSTANDING LIABILITIES AT
BEGINNING OF YEAR

1.4991,3411,4131.9609861. Change adjusted to the BalanceofPayments total
1,4331,3271,2811,5169671.1 Govenrment (net(
1,4331,3271,2811,2961,025Longterm (net(
433525557490407Bonds issued abroad  receipts

279441399338313 payments
1,3681,1111,0831,092898U.S. Government loans  receipts
215206177156124 payments
56666Thereof: To be repaid in local currency  payments
12754146127159Other Governments' loans  receipts
5168816088 payments

Trade credits  receipts
00payments
141332International organizations  receipts

 1010 1058 payments
72384220207210Other  receipts

24366161 119 payments
22058Shortterm (net(

Thereof: Trade credits  receipts
 payments
15395199473191.2 Private (net(
74257054673Longterm (net(

0International organizations  receipts
65555 payments
17814994159132Trade credits  receipts

209718064117 payments
_Thereof: Convertibility guaranteed by the State  receipts
 payments
US. Government loans  receipts
 payments
Thereof: To be repaid in local currency  payments
125228324721349Other loans  receipts

162325262264285 payments
_Thereof: Repayment guaranteed by the State  receipts

 payments
Convertibility guaranteed by the State  receipts
 payments
2271201297354Shortterm (net(

2,6233,1162,9262,6793,070Trade credits  receipts
2,4653,0222,8842,7522,984 payments

Thereof: Convertibility guaranteed by the State  receipts
 payments
871741784930914Other  receipts

803715696930 1,054 payments
_Thereof: Repayment guaranteed by the State  receipts

 payments
Convertibility guaranteed by the State  receipts
 payments
1.3 Loans from I.M.F.  receipts

87816729 payments
16 ?23093 1932S12. Valuation adjustment (net(
 139 18868 137 184Thereof: Other governments' loans
209/21 /3. Other adjus/ments

1,3051,3682,2802S64094. Changein foreigners' foreign currency deposits

22,11124^9228,19129,67429,969OUTSTANDING LIABILITIES AT END OF YEAR
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לארץ לחוץ ישראל חובות  ז/4 לוח

שנד, סוף ,. דולרים מיליוני

 חובות
כולל סך
Liabilities

 חוץ נכסי
הכל סך
Foreign

main
נטו

חובות הכל סך
pn נכסי בניכוי
הבנקים של
המסחריים'

Total liabilities
כנלן

ישראל

הממשלה

 garnd
total

assets 
total

Liabilities
net

less foreign
assets of

commercial
banks'

Bank of
Israelהכל סך

Total
ארוך למועד
הכל סך
Total

1=5+6+10+1323=12456=7+97

196094627067689099685676

19611,0943657291,00988776766

§19621,1925316611,0950863847

519631,3187415761,2171932928

§19641,4697886801,35411,0521,048

§19651,6919047871,56111,1991,174

§19661,8218849381,67211,2991,256

§19672,0791,1199601,89611,5741,562

§19682,3191,0791,2402,09911,7371,720

§19692,5898921,6972,293311,9091,882

§19703,3371,0932,2442,865392,4622,386

§19714,6981,7332,9653,893113,0883,025

§19725,5872,7462,8414,31753,4513,425

§19736,9643,8573,1075,29324,2044,155

§19747,9883,1074,8816,39424,8214.721

§197510,0003,4826,5188,12045,8635,78 1

§197611,4563,8267,6309,478127,1437,022

§197713,2594,7448,51410,789118,2008,065

§197815,6176,9608,65712,160208,8438,776

5197919,2658,46910,79614,967259,8069,806

SI 98022,11110,11911,99216,5891711,22011 ,220

§198124,59211,12713,46518,3231712,28012.280

§198228,19112,46815,72320,9981513,42613,426

§198329,67411,39918,27422,8291414,77814,558

198429,96910,55519,41523,3911715,56115,404

הבנקים נכסי הפחתת ע"י מתקבל הנתון המשק. של ההתחייבויות סך כאל וה לנתון מתייחס חוץ) מטבע על (המפקח ישראל בנק 1

זהן. בלוח ו (טור החובות של הכולל הסך מן ז/5< בלוח 5 (טור המסחריים
קצר. למועד הרוב 2

BALANCE OF PAYMENTS 214



TABLEVII/4 ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES

$ million; end of year

Governmentמונטרי לא  פרטי
Private  non monetary

זרים פיקדונות
מסחריים בבנקים

Foreign deposits in com
mercial banks in Israel

Long term
קצר למועד
Short term

הכל 0ך
Total

ארוך למועד
Long term

קצר למועד
Short term

הכל2 סך
Total2

של מזה:
זרים בנקים
Thereof: By
foreign banks

חוב איגרות מזה.
Thereof: Bonds

8910=11 + 12II121314

3889108743454251960

42010151115367951961

45316158118401718§1962

47641831384620219§1963

51342261735319016§1964

55425279■1859421320§1965

561432992089122233§1966

733122802176322522§1967

811173212477426060§1968

874273262814632387§1969

1,00975401 .3346743697§1970

1,1896360450996996458§1971

1,373267736721011.358670§1972

1,73249936848881,822. . 909§1973 .

1,897100938850892.226: . 1,1551974$

' 2.035821,179 . .9672122,955< . i,*51; ,/ .fW75

2,198121' . 1,2711.106 ■■. 1653;o301,658< ■.§W76

: 2,371:*' ■j ' 135 U49■ 1,123 '1263;798: 12,16V ::§W77

. ' 2,55768,i2921,0922005,4613,050§1978

2,70802,3881,3741.0147,0463,679§1979

2,86102,5151,2821,2328,3594,155§1980

2,94602,5671,23513329,7274,836§1981

3,10402,7421,2911,45112.0085,712§1982

3,2562203,1601,806135311,7225,119§1983

3,3501573,0811,8231,259lUlO4,8451984

1 The Bank of Israel (Controller ofForeign Exchange) refers to this figure as to the total liabilitiesof the economy. The figure
is calculated by deducting the assets of the commercial banks (Column 5 in Table VH/5)from the total liabilites (column I of
this table). 2 Most of them for short term.
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חוץ1 במטבע נכסימ  .5/t לוח
TABLEVII/5.ISRAEL'S FOREIGN ASSETS1

$ million; end of year שנה סוף דולרים; מיליו>י

ישראל מסחרייםבמוסדותבבנק בבנקים
With Bank of IsraelכספייםWith commercial banks

כולל סך
Grand

אשראיאחרים
בבנקיםWithמזה: ערךהלוואותפיקדונות ליצואניירות

totalהכל הכלotherזהבסך Exportזריםלזריםבחו"לסך
TotalThereof:monetaryTotalDeposits withLoans toForeigncredit

Goldinstitutionsbanks abroadforeignerssecurities

1=2+4+5+92345=6+7+867S9

1960270 21315656
196136510 279185850
§196253141 4201498732500
§196374160 515411016932084

§196478856 545441157639084
§196590456 643511318348079
§ 196688446 621341499951079
§19671,11946 71513418311667087
§19681,07946 66392220158620105

§196989246 41350296251450134
§19701,09343 459244723591140138
§19711,73343 732368066621440160
§19722,74643 1,229571,2701,1191510190
§19733,85746 1,8101691,6711,29535918208
§19743,10746 1,200581,594JJ6041815255
§19753,48247 1,1841051,8801,21164722314
§19763,82645 1,373901,9781,35160225385
§19774,74450 1,5711992,4701,98845329505
§19786,96054 2,6781053,4572,87650971721
§19798,46957 3,1201154,2983,397743158936
§198010,11953 3,3941325,5224,4468042721,071
§198111,12749 3,5422726,2695,0787184741,043
§198212,46842 3,8364817,1935,737683 773958
§198311,39937 3,694866,8455,257719869774
198410,55535 3,0981576,5785,241632706721

Ul
S
>.<
a.
u.
O

ai

U
z
>
>

1 Excl. foreign currency held by households and firms outside the monetary system in Israel and
also investments in foreign securities or advances on account of imports.

המונטרית למערכת מחוץ ופירמות בית משקי ע"י המוחזק מט"ח כולל לא 1

יבוא. חשבון על מקדמות או זרים ערך בניירות השקעות לא ואף בישראל



חוץ סחר ח'. פרק

מפורט להסבר .1 מתוקן סיט"ק לפי 1980 לשנת
ראה בישראל לסיווג המיוחדים סעיפים ורשימת
.1981 ,1 מס' חוץ", סחר של לסטטיסטיקה "רבעון
בסיווג ממש"מ. הסיווג מספק שונה פירוט כ.
שממנו החומר לסוג בהתאם המוצרים ערוכים זה
סיווג לפי היבוא סתורות פירוט הסחורה. יוצרה
מוצג ישראל של החוץ סחר בסטטיסטיקה 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,) ci.f. לערך בהתאם נרשם היבוא .5

והוצאות רציף דמי וכולל (insurance, freight,
מקומיות הוצאות מכס"). לצורכי ("ערך סבלות
1983 בשנת הסתכמו היבוא, בערך שנכללו אלו,
ב97.6 1984 ובשנת דולר מיליון ב105.5
free on) f.o.b. בערך נרשם היצוא דולר. מיליון
חוץ. לגורמי העמלה ודמי הנחות ניכוי לפני (board
יבוא גם מוצג ז') פרק (ראה התשלומים במאזן
של ויצוא יבוא ערך .f.o.b. בסיס על המוצרים
התשלומים, במאזן מופיע שהוא כפי סחורות

והסברים הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה

בפרק המובאים ישתןל של החוץ סחר נתוני .1

ארצות שאר עם בסחורות למסחר מתייחסים זה
העולם.

עם המסחר את כוללים אינם והיצוא היבוא נתוני
הער שהם אלה, נתונים עזה. וחבל ושומרון יהודה
מתאים, פירוט לגביהן ושאין בלבד גולמיות כות
מאזן ח/1, בלות הכלליים במספרים רק משתקפים
כ"ז ופרק להלן ו16 8 סעיפים גם (ראה החוץ סוור
העברות גם כוללים אינם הנתונים זה). בשנתון
מאר יבוא סחורות של הישראליות המכס בתחנות
עזה וחבל ושומרון ליהודה והמיועדות אחרות צות
ושומ מיהודה ישירות שנשלחו יצוא סחורות ושל

העולם. ארצות לשאר עזה וחבל רון

הסחורות סיווג

שני לפי מתפרסמים והיצוא היבוא נתוני .2
האחיד הבינלאומי ה"סיווג סחורות: של סיווגים
מועצת ו"מינוח (סיט"קי€1י81) המסחר'' של

.(C.C.C.ti.2n"1snn) המכס" שיתוף
בסוגים, הסחורות ערוכות סיט"ק בסיווג א.
מזון, (כגון: כלכלי לניתוח המתאימה בצורה
לתחבורה), ציוד מכונות, כימיקלים, גלם, חומרי
ענף ולפי המוצר עיבוד דרגת של העיקרון לפי
היבוא נתוני מתפרסמים ,33 בשנתון החל המקור.
11 מתוקן סיט"ק חדש: סיווג לפי והיצוא
את המחליף זה, סיווג .(S.I.T.C. Revised 11)
הלשכה ידי על פותח ,1 מתוקן סיט"ק הסיווג
הצגה לאפשר מנת על האו"ם של הסטטיסטית
השוואות לצורכי חוץ סחר נתוני של יותר טובה
כרוב בשימוש נמצא החדש הסיווג בינלאומיות.
לסט המרכזית בלשכה הותאם והוא העולם ארצות
ולסיווג ישראל של המיוחדים לצרכים טיסטיקה
הישראלי הסיווג אין לפיכך, כאן. הנהוג המכס
הבינלאומי. הסיווג את וסעיף סעיף בכל תואם

הסיווגים, שני לפי הנתונים השוואות לשם
הסטטיסטי לשנתון הקורא מופנה והקודם, החדש
והיצוא היבוא נתוני פורסמו שבו ח/4), (לוח 32 מס'

Standard International Trade Classification, Revised 11, United Nations Statistical Office. New York ,1975 1

Nomenclature for the Classiifcation of Goods in Customs Tariffs .Customs Cooperation Council. Brussels ,1955 2
.1981 בדצמבר 20 מיום 397 מסי התקנות קובץ והפטור, המכס תעריף צו 3

.1979  תש''ם ירושלים האוצר, משרד ,458 והבלו המכס אגף ילקוט היצוא". סחורות "סיווג 4
.1914 ,4 מס' חוץ" סחר של לסטטיסטיקה ל"ירווון בנספח פורסמו הקודם הסיווג לעומת והשינויים החדש הסיווג תיאור 5

217 חוץ סחר FOREIGN TRADE



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
ולי מתחרה ליבוא המסווגים ו1984 1983 ,1982
נערכה אלה קבוצות לשתי החלוקה משלים. בוא
תשומה לוחות הכנת לצורך שנקבעו הגדרות לפי
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
המקו מסך אחוז 20 על עלה המקומי הייצור אחוז
כולל משלים ויבוא).יבוא מקומי ייצור (דהיינו, רות
בייצור כמתחרות הוגדרו שלא סחורות אותן כל
הסיווג שיטת על מפורט הסבר לשם המקומי.
במבוא 49 עמ' ראה בהגדרות הקשורות ובעיות
תשומהתפוקה "לוחות ,710 מס' מיוחד לפרסום

."1977/78
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 כהרבה רחבות בהקבצות מוגדרים במשק
להתייחס, הכרח היה המכס, בתעריף המופיעות
מוצרים הכוללת סיחורות לקבוצת כאלה, במקרים
אינם ובחלקם מקומי בייצור מתחרים שבחלקם
בהתאם המיון נעשה אלה, קבוצות לגבי מתחרים.
מוצ יבוא בין הייחס השתנות הקבוצה. בתוך לרוב
כזאת קבוצה בתוך משלים ליבוא מתחרים רים
לעומת בלוח. ביטוי לידי יבוא לא שונות בשנים
לערוך היה שאפשר בלוח סעיפים באותם זאת,
שינוי כל מכסימלי, בפירוט הסיווג את למרכיביהם
בין בהשוואה יתבטא כלשהו סעיף בתוך בייחסים

השנים. שתי
טכנולוגיים יחסים פי על נקבעו והמיון הסיווג
במקרים .1977/78 בשנת כמשק ששררו וכלכליים
של סגירתו (כמו קיצוני שינוי כשחל דופן, יוצאי
שונה מיובאים), מחלקים מכוניות הרכבת ענף

יותר. מאוחרת בשנה המיון
לעיון מצוי המוצרים לפי המיון של מלא פירוט
המרכזית הלשכה של חוץ לסחר במדור

לסטטיסטיקה.
היבואן ע"י לדולר בשקלים ממוצע תשלום .12
בשק היבואן הוצאות הכל סך פירושו ח/11) (לוח
מרשות הסחורות שחרור בעת היבוא עבור לים
בתוספת בשקלים סי"פ, היבוא ערך (דהיינו המכס

סחר מנתוני ניכוי ידי על המאזן להגדרות מותאם
דיפלומ של אישיים חפצים כגון: עסקות של החוץ
וכד' קולנוע סרטי מסחריות, דוגמאות ותיירים, טים
היבוא מערך המקומיות ההוצאות ניכוי ידי על וכן
שאיננו הביטחוני היבוא ערך הוספת ידי ועל
ההתאמות לאחר המכס. שלטונות דרך משתחרר
3 (f.o.b. בסיס (על מוצרים יבוא מסתכם האלו
רולר מיליון ו8,876 ב1983 דולר מיליון 8,820
הסתכם ההתאמות אחרי מוצרים יצוא ב1984.
מיליון וב6,200 ב1983 דולר מיליון ב5,541

ב1984. דולר

הארצות סיווג

על החשבון נשלח שממנה הארץ קנייה: ארץ .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)
החלפהותי לצורכי (כולל המכס דרך ישיר באופן
אחרות, במילים ערובה. ממחסני והשחרורים קרן)
ידי על שחרורן עם כמיובאות נחשבות סחורות
היבוא. תאריך גם נקבע שלפיו המכס, שלטונות

לפני (פיקדון) ערבון נגד שוחררו סחורות אם
והכמויות הערכים ניתנים הסופי, החשבון הסדרת
אם ערבון. נגד בפועל השחרור לתאריך בהתאם
הער (חיסול הסופי החשבון הסדרת בתאריך הוברר
או והכמות, הערך כי המכס, שלטונות ידי על בון)
התאימו לא הסחורות, ליבוא הנוגעים הפרטים יתר
עדכון, נגד בפועל השחרור בתאריך שנרשמו לאלה
לשנת היבוא נתוני השנה. בסוף המספרים תוקנו
לגבי זה בשנתון תוקנו 35 בשנתון שפורסמו ,1983
ערבון, נגד שוחררו היבוא שבעת המשלוחים כל
מספרי .1984 שנת במשך סודר הסופי ושהחשבון
מתוקנים זה בשנתון המובאים 1984 לשנת היבוא
שחוסל ערבון נגד ששוחררו המשלוחים אותם לגבי
שנת במשך שניתנו הערבונות, .31 XII 1984 עד
לפי נרשמו חוסלו, לא הנ"ל התאריך עד ואשר 1984
שנעשתה הפרטים, ויתר הכמות הערך, הערכת

השחרור. בעת במכס
הסחו לזרם מתייחס ברוטו" היבוא הכל "סך .8
הכל בסך המכס. ידי על ששוחררו המיובאות רות
ושומרון מיהודה הסחורות יבוא נכלל לא הזה
מיליון כ285 הוא הזה היבוא אומדן עזה; ומחבל

ב1984. דולר מיליון וכ195 ב1983 דולר
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מיליון וב15,526 ב983ו שקלים מיליון 2,211
ב1984. שקלים

הסויה, ופולי המספוא של בדולרים היבוא ערך
את כולל אינו המכס ברשימתי מופיע שהוא כפי
לכן זרות; באוניות הימית ההובלה הוצאות מלוא
ימית הובלה הפרשי בתוספת תוקן סי"פ היבוא ערך
דולר מיליון ב7.9 מסתכם זה תיקון זרות. באוניות
כאן נכלל והוא ב1984 דולר מיליון וב5.1 ב1983

ז/1). (ובלוח ח/11 בלוח
היתר. בין כולל, היבוא" הכל "סך .13

עולים; של אישיים חפצים
נלקחו ולא תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים

בחזרה;
דואר, כחבילות המתקבלות המתנות ערך אומדן

ומטוסים; אוניות
מונטריים; לא וכסף זהב

ארצה יבואן אחרי אשר סחורות של משלוחים
בשנייה. לארץ מחוץ ונתקבלו לארץ 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 המסופקים ,(dunnage) ומילוא (ballast)

לארץ; בחוץ 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

הסט הרישום תאריך ,1982 במרס החל .15
הסחורה. טעינת של התאריך הוא היצוא של טיסטי
תאריך נקבע 1982 פברואר עד 1962 מנובמבר
ליצוא הישימון התרת תאריך היצוא של הרישום

המכס. ע"י
זרם של הכללי כערך מוגדר ברוטו" "יצוא .16
יוצרו אלה סחורות אם בין לארץ, לחוץ הסחורות
לארץ יובאו אם וכין בארץ בחלקן או בשלמותן
מהסוג מוצרים נוסף. עיבור ללא גם יוצאו, ושוב
לשם שיובאו מלוטשים יהלומים כוללים השני
ואוניות מטוסים למכירה, האבנים מבחר השלמת
לאחר שוב ונמכרו יובאו אחרת, בארץ שיוצרו
מישראל סחורות יצוא נכלל לא זה בערך שימוש.
הוא זה יצוא אומדן עזה. ולחבל ושומרון ליהודה
דולר מיליון וכ638 ב983ו דולר מיליון כ3ו7

ב1984.
"ליצוא מתייחס נטו" היצוא הכל ''סך .17
מוחזר" "יצוא המוחזר. היצוא בניכוי ברוטו''

היבוא כערך מחולק זה) יבוא על המוטלים המסים
אותם רק כוללים היבוא על המסים בדולרים. סי"פ
הסחורות שחרור בעת היבואן חויב שבהם מסים,

המכס. מרשות
ערך קנייה. ומס חובה תשלומי מכס, דמי
הי3וא בערך מחולק זד.) יבוא על המוטלים המסים
שחרור בעת המסים לחיוב מתייחס בשקלים
שברשימוניהמכס. נתונים על מבוסס והוא הסחורה
"החשבונות בפרק אלה מסים נרשמים לכך, בניגוד
שלא בפועל, הגבייה לפי ו/11) (לוח הלאומיים"

החיובים. לסכום מקבילה תמיד
מתקנים בעירבון, סחורות שחרור של במקרה
ערך תיקון עם (יחד המסים ערך את הצורך במידת

מאוחר. כתאריך היבוא)
על התשלום אומדן מט"ח: רכישת על היטל

סחורות. יבוא למימון המט"ח רכישת
היבוא. על ההפקרות ערך לאובדני אומדן
הצמדה. ללא שנה לאחד ליבואן מוחזרת ההפקדה
המחירים מדד עלות שיעורי פי על מתקבל האומדן

לצרכן.
בין לראשונה נכלל הנ"ל התשלומים שני אומדן
לפרט אפשרות אין זה. שבשנתון בנתונים יבוא מסי
מופיעים הם ולכן היבוא מרכיבי לפי אלה אומדנים

בלבד. בסיכום
כולל אינו היבואן ע"י לדולר הממוצע התשלום
את לא ואף מיובאים מוצרים על מוסף ערך מס
חומרי של הממשלתי ביבוא הקשורות ה"קרנות"

שונים. מזון ומוצרי (מספוא) לחקלאות גלם

ב1976 החל היבוא על המוטל מוסף ערך מס
שעיקר מאחר ליבואן התשלום מרכיבי כין נכלל לא
מוחזרים הסחורה שחרור עם הנגבים המע"מ סכומי
המס של הסופי המשלם ולכן האוצר ע"י ליבואנים
על שהוטל המוסף ערך מס אומדן הצרכן. הוא הזה
ב שקלים מיליון 43,851 ב הסתכם סחורות יבוא

כ1984. שקלים מיליון 170,921 ו 1983

הנובעים סובסידיות) (או מסים הם "קרנות"
לבין היבוא) (מחיר העלות מחיר בין מההפרשים
בשר אחרים, גרעינים מספוא, של המכירה מחיר
הממשלה. ידי על המיובאים אחרים ומוצרים קפוא
בין בעבר נכללו תמיכות) או (מסים אלה הפרשים
זה בשנתון החל אולם היבואן, של התשלום מרכיבי
היא, לכך הסיבה התשלום. בנתוני נכללים הם אין
של המכירה במחיר הנכללות השונות שההוצאות
אינן ההפרש את והמרכיבות האמורים המוצרים
מהמכס, המוצרים ושחרור היבוא בתהליכי קשורות
המשק בתוך המוצרים זרימת מתהליכי נובעות אלא
בין התשלומים והסדרי וכו') אחסון (הובלות,
אומד פי על הסופי. הצרכן לבין (הממשלה) המוכר
הלאומיים, החשבונות במסגרת הנערכים נים
כ הללו ה"קרנות" שבמסגרת התמיכות הסתכמו
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סחר של המחירים מדדי אמידת לצורך .22
כארבע המקיפה כאינפורמציה משתמשים החוץ,

היצוא. או היבוא מערך חמישיות
במבחר כלשהי סחורה להכללת הקריטריונים
(או היבוא ערך (א) הם: המדד לחישוב הפריטים
(מידת "הסחורה" של ההגדרה (ב) השנתי, היצוא)
זה. בפריט המסחר יציבות (ג) שלה), ההומוגניות
המדדים לחישוב המשמשים הפריטים מבחר בדיקת
על מחושבים המדדים לשנה. אחת נעשה ועדכונו
בפר ומוצגים משורשרים והם הקודמת השנה כסיס

.1980 שנת של הממוצע בסיס על סומים
נוסחת לפי המחירים מדדי חושבו '1984 עד .23
חודשים לשלושה אחת לספיר נוסחת ולפי פאשה
חוץ", סחר של לסטטיסטיקה ב"רבעון ופורסמו
גם פורסמו פאשה נוסחת לפי השנתיים המדדים
מחדש חושבו 1984 לשנת הסטטיסטי. בשנתון
פישר, נוסחת פי על חוץ סחר של המחירים מדדי
לספירס לפי המדד של גיאומטרי ממוצע  דהיינו
לפי המדדים לפרסום המעבר פאשה. לפי והמדד
בתוצ הקיימים ההבדלים כגלל נעשה פישר נוסחת
פאשה ולפי לספירס לפי המחירים מדרי חישוב אות
התוצאות. משתי אחת של העדפה אפשרות ללא
בחישוב המחירים שקלול בשיטת מקורם ההבדלים
השק לספירס לפי מחירים במדד הממוצע: הערך
הבסיס, תקופת במשקלי נעשה המחירים של לול
במשקלי נעשה השקלול פאשה לפי במדד ואילו

השוטפת. התקופה
את למדוד נועדו חוץ סחר של הנפח מדדי .24
בסך תקופות שתי בין שהתרחש הכמותי השינוי
זה, משנתון סחורות. קבוצת לגבי או והיצוא היבוא
סעיף (ראה פישר נוסחת לפי מחושבים הנפח מדדי

לעיל). 23
בערך השינויים את מודדים ערך מדדי .25
שונות תקופות שתי בין שהתרחשו והיצוא היבוא
החישוב ונוסחאות ההגדרות פי על שקלול). (ללא
שוה המחירים במדד המוכפל הנפח מדד כי מתקבל,

הערך. למדד
של ההשתנות את מודדים חליפין תנאי .26
מחירי של לממוצע בייחס היצוא מחירי ממוצע

זמן. תקופות שתי בין היבוא
פישר נוסחת לפי שנה לרבעי ונפח מחירים מדדי
חרץ." סחר של לסטטיסטיקה ב"רבעון מתפרסמים

מקורות

המוג הטפסים משמשים לנתונים כמקורות .27
היצואנים או היבואנים ידי על המכס לשלטונות שים

ויצוא). יבוא (רשימוני סוכניהם או
סיכומים כמקורות משמשים מיוחדים במקרים
את המרכזים מוסדות, ידי על הנערכים מינהליים

מוצרים. קבוצות של החוץ סחר

(ללא לארץ מחוץ סחורות החזרת ממשלוחי מורכב
צוין לא אם לכן. קודם יוצאו אשר נוסף) עיבוד
ל"יצוא "יצוא" על הנתונים כל מתייחסים אחרת,
מוחזר". "יצוא ניכוי ללא יצוא דהיינו ברוטו",

החקלאות מוצרי יצוא של ניכר חלק .18
הער אין ולכן קונסיגנציה בסיס על מבוצע הטריים
המשלוח בעת המכס שלטונות כפני המוצהרים כים
סחורות של הסופי המכירה ערך את תמיר מייצגים
הדר פרי של היצוא ערך על הסופיים הנתונים אלה.
החשבונות של סופית הסדרה לאחר מתקבלים
המספרים הסטטיסטיים. הנתונים תיקון המאפשרים
בשנתון המובאים ,1983 לשנת עד הדר פרי יצוא על
1984 לשנת הדר פרי יצוא בנתוני כולם. תוקנו זה,

קלים. תיקונים לחול עשויים
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 בנמלי

;(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 לארץ;
משלו וכד'. תיקונים החלפה, למטרות הוחזרו אך
מוחזר"; "יבוא הכותרת תחת מופיעים אלה חים

ערובה; ממחסני יצוא
סחו בסיווג (הפרט חוקי הילך כעלי מטבעות יצוא

.(72.01 היצוא רות

וערך נפח מחיר, מדדי

השינוי את למדוד נועדו המחירים מדדי .21
או היצוא סך היבוא, סך של הממוצע במחיר שחל
המחיר תקופות. שתי בין סחורות קבוצת של
ליחידת הממוצע הערך פי על נקבע בודדת לסחורה
הגדרת .(unit value) יובאה או שיוצאה כמות
המכס בתעריפי הקיים הסיווג על מבוססת הסחורות
ישראל" מתוצרת היצוא סחורות וב"סיווג (יבוא)
הסחורות פירוט אלה, בסיווגים לעיל). 2 סעיף (ראה
זהה, איכות בעלי בודדים פריטים מגדיר תמיד לא
כי וייתכן, דומים, מוצרים של קבוצות גם אלא
במחיר המתקבלים השינויים מסוימים, במקרים
גם משקפים בסיווג מוגדרת שהיא כפי "הסחורה"
הקבוצה במרכיבי האיכותיים השינויים את
מחירים מדדי משמשים אלו, במקרים ("סחורה").
כתחליף בחו"ל המתפרסמים דומים מוצרים של

כמות. ליחידת הממוצע לערך
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נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1974 כלליים סיכומים  ישראל של pnn סחר 498
1977/78 יבוא ייעודי סקר 645

טכניים פרסומים

(1964) היצוא סחורות קטלוג 16

(1967) היצוא סחורות סיווג 25
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החוץ סחר מאזן  ח/ו. לוח

ברוטו מוחזריבוא נטויבוא ברוטויבוא מוחזריצוא יצוא
Gross importsReturned importsNet importsGross exportsReturned exports

123  1245

דולריםמיליוני
1949253.11.2251.928.5
1950302.01.7300.335.1
1955336.82.4334.489.1
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
19744,215.3 '38.84,176.51,825.788.3
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
19797,511.2114.77,396.54,546.3232.9
19808,027.3149.07,878.35,537.5245.6

19817,992.6145.67,847.05,670.1341.8
19828,116.1155.77,960.45,255.3264.7

§19838,663.2217.48,445.85,107.9217.9
19848,411.4271.98,139.55,803.7184.9

עםכולל הסחר ושומרוןאת עזהיהודה וחבל
1967779.920.9758.9569.037.2
19681,135.027.61,107.4690.137.1
19691,346.328.11,318.2797.240.6
1970J, 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
§19828,374.6155.78,218.95,903.7264.7
§19838,948.3217.48,730.95,820.5217.9
19848,606.8271.98,334.96,441.2184.9
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TABLEVIII/1. BALANCE OF FOREIGN TRADE

על היבוא כאחתעורף לנפשהיצוא Tradeהמסחר per capita
נטו מהיבואהיצואיצוא

Net exportsExcess of importsExports as המסחרייצואיבוא90 הגירעון
over exportsof importsImportsExportsTrade deficit

6 =457 =368=6:391011

$ millionדולריםDollars
28.5223.411.3241272141949
35.1265.211.7237282091950
89.1245.326.6192511411955
211.3284.442.62341001341960

239.1344.840.92691101591961
271.4354.843.32731181551962
338.3323.751.12781421361963
351.9463.643.13291421871964
406.1408.449.53171581591965

476.9340.258.43111811291966
517.2239.868.3279191881967
602.1491.155.13892141751968
688.7615.752.84512382121969
733.6699.951.24812462351970

915.1896.55055892972921971
1,099.9861.556.16173462711972
1,391.81,576.746.99044244801973
1,737.42,439.141.61,2365147221974
1,834.52,274.244.71,1885316571975

2,305.91,770.756.61,1406454951976
2,962.71,759.762.71,2938114821977
3,716.11,914.966.01,5079945131978
4,313.43,083.158.31,9531,1398141979
5,291.92,586.467.22,0261,3616651980

5,328.92,518.167.91,9731,3406331981
4,990.62,969.862.71,977§1,240§7371982
4,890.03,555.857.92,0511,1888631983§
5,618.82,520.769.01,9331,3345991984

Incl. trade with Judea and Samaria and Gaza Area
531.8227.170.1280196841967
653.0454.459.03942321621968
756.6561.657.44562621951969
807.5644.355.64882712171970

1,017.5824.453.75983302681971
1,236.9765.261.86303892411972
1,586.11,449.152.29244834411973
2,039.52,244.247.61,2686046641974
2,202.22,028.152.11,2236375861975

2,698.61,522.163.91,1807554251976
3,425.01,526.969.21,3559384171977
4,106.11,690.870.81,5511,1004511978
4,810.82,757.563.91,9991,2717281979
5,863.52,241.672.32,0851,5085771980

5,995.72,139.173.72,0551,5145411981
5,639.02,579.968.62,0421,4016411982§
5,602.63,128.364.22,1211,3617601983§
6,256.32,078.675.11,9791,4864931984
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וערך מחיר נפח, מדרי  ויצוא יבוא ח/2. לוח
TABLEVIII/2.IMPORTS AND EXPORTS  INDICES OF VOLUME, PRICE AND VALUE

Base: 1980=100 : 0VJ/7

ExportsיצואImportsיבוא
חליפין1 תנאי
Terms of

'tradeערךמחירנפחערךמחירגפח
VolumePirceValueVolumePirceValue

1975100525270503597
19761015152855144100
19771075660936056107
19781096773917871116
19791148294928982109
1980100100100100100100100
1981103971001069610299
1982114891011059195102
1983127851081048892104
19841248410512187105103

1 Export pirce index divided by impotr price index. היבוא. מחירי כמדד מחולק היצוא מחירי 0רר 1

כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי בלבלי ענף לטי יצוא, מדדי ח/3. לוח
TABLEVIII/3.INDICES OF EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND INDICES OF

IMPORTS, BY ECONOMIC USE
Base: 1980=100 הבסיס:

1981198219831984

ערךנפחערךמחירנפדוערךמחירנפחערךמחירנפח
VoPirceValueVoPriceValueVoPriceValueVoPriceValue
lumelumelumelume

Exportsיצוא
עיקרי Mainענף branch

הכל 106961021059195104889212187105TOTALסך
11495108118849910983911188195Agricultureחקלאות

הדר פרי :11295107958480789170657851Thereofמוה. Citrus
106961021039294104899212187106Industryתעשייה
11198109112941051119110113391121Industryתעשייה (excl.

ליהלומים) (diamonds(פרט
מלוטשים ,939387828772888575948075Diamondsיהלומים

polished
Importsיבוא

כלכלי Economicייעוד use
הכל 10397100114891011288510812484105TOTALסך
תצרוכת 15292139189811532287717516474120Consumerמוצרי goods

ישירה forלצריכה direct
consumption

קיימא בני :18389162227841913028024217976136Thereofמזה: Durables
לייצור 989795105889211083911148495Productionתשומות inputs

יהלומים :5691516583548683721018182Thereofמזה: Rough
diamondsגולמיים
השקעה 108991071331001341859918416797162Investmentנכסי goods
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11 תיקון סיט"ק, של משנה וסוג סוג לטי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח
TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. II, SECTION AND DIVISION
$ million דולריס מיליוני

ExportsיצואImportיבוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

§19831984§19831984 |

ד,סחורות 8.663.28,411.45,107.95,803.7ALLכל COMMODITIES

למזון0 בעיקר חיים ובעלי 627.2671.7566.9593.8Foodמזון and live animals0
chieflyfor food

למזון00 בעיקר חיים 2.31.92.74.3Liveבעלי animals chiefly for food00
בשר01 ועיבודי 86.588.437.236.4Meatכשר and meat preparations01

וביצים02 חלב 12.36.83.810.9Dairyמוצרי products and eggs02

ועיבודי03 וכד' 28.124.34.21.4Fishדגים and the like and03

preparationsדגים thereof
דגנים04 ועיבודי 278.0312.68.611.0Cerealsדגנים £ cereal preparations04

טחונה בלתי חיטה :83.9103.101.9Thereofמזה: Wheat, unmilled
טחון בלתי ,67.143.00.30.2Maizeתירס unmilled

וירקות05 70.082.7456.0476.3Fruitסירות and vegetables05
הדר פרי :162.7117.5Thereofמזה: Citrus

משומרים 26.740.6152.1205.9Fruitפירות preserves
ודבש06 סוכר עיבודי ,72.774.54.33.5Sugarסוכר, sugar preparations06

£ honey
תבלין07 קקאו, תה, ,58.457.57.78.3Coffeeקפה, tea. cocoa, spices and07

manufacturesומוצריהם thereof
קפה :29.326.61.30.8Thereofמזה: Coffee

חיים08 לבעלי 10.714.27.85.6Feedמזון for animals08
טחונים) כלתי לדגנים .excl)(פרט unmilled cereals)

שונים09 מזון 8.28.834.636.1Miscellaneousעיבודי edible products09
and preparations

וטבק1 י50.439.6משקאות 7.77.0Beverages and tobacco/
19.06.35.96.6Beverages11משקאות11

טבק12 ועיבודי 31.433.31.80.4Tobaccoטבק £ tobacco manufacture!12

שאינם2 מעובדים בלתי 411.8412.2358.5403.9Crudeחומרים materials. inedible,2

לדלק) (פרט למאכל except)ניתנים fuels)
ועורות21 פרוות ,1.20.500Hidesשלחים, skins and furskins, raw21

מעובדים בלתי
שמניים22 ופירות שמן 164.2143.214.313.8Oilזרעי seeds and oleaginous fruit22

גומי23 (כולל מעובד בלתי 28.632.400.1Crudeגומי rubber (incl. synthetic23

שנית) מופק וגומי andסינתטי reclaimed)
ועצים24 80.272.40.10.1Corkשעם and wood24

פשוט מעובד או מעוצב עץ :57.150.10.10.1Thereofמזה: Wood, shaped
or simply worked

נייר25 ופסולת עץ 27.040.20Pulpציפת and waste paper25

לטופסי26 (פרט טקסטיל 37.153.2145.8202.4Textileסיבי fibres (excl. wool tops)26
ופסולת andצמר) their wastes
כותנה :7.920.7132.0,185.2Thereofמזה: Cotton
13.716.19.210.0Woolצמר

גולמיים27 ומינרלים גולמיים 57.256.596.795.6Crudeדשנים fertilizers and minerals27
יקרות) ואבנים דלק לפחם, .excl)(פרט coal, petroleum

and precious stones)
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(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.)
$ million דולרים מיליוני

Exportsיצוא18ז0קוח1יבוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

119831984819831984

מתכתיים28 וגרוטאות 5.04.29.45.9Metalliferousמחצבים ores and scrap28
החי29 מן מעובדים בלתי 11.39.692.286.0Crudeחומרים materials, animal29

ל.נ.מ.א. הצומח, andומן vegetable, n.e.s.

סיכה3 שמני מינרלי, 1,495.41,455.414.013.0Mineralדלק fuels, lubricants3
דומים andוחומרים related mateirals

וחומרים33 נפט מוצרי 1,495.31,455.313.613.0Petroleum,petroleumנפט, pruducts33

andדומים related materials
ומעובדים34 טבעיים ,0.10.10.4Gasגזלם, natural £ manufactured34

החי4 מן ושעווה שומנים 16.030.67.312.7Animalשמנים, and vegetable oils, fats4
הצומח andומן waxes

החי41 מן ושומנים 0.30.40.20.2Animalשמנים oils and fats41
יציבים42 הצומח. מן ושומנים 8.620.66.912.2Fixedשמנים vegetable oils and fats42
ומן43 החי מן ושומנים 7.19.60.20.3Animalשמנים Si. vegetable oils,43

ושעוה דונג מעובדים; ;processedהצומח, waxes of animal
הצומח ומן החי orמן vegetable origin

ומוצריהם5 574.1620.8758.0887.3Chemicalsכימיקלים and related5
products, n.e.s.

אורגניים51 175.0201.4165.5200.0Organicכימיקלים chemicals51
אנאורגניים52 56.965.2141.0170.8Inorganicכימיקלים chemicals52
גוון.53 נותני וחומרים צביעה ,29.331.51.41.0Dyeingחומרי tanning Si colouring53

לבורסקאות צביעה materialsחומרי
ורוקחות54 רפואה 66.670.716.417.4Medicinalמוצרי 1& pharmaceutical54

products
ותכשירי55 בושם מי תמצית, 34.531.67.08.1Essentialשמני oils Si perfume materials;55

וצחצוח ניקוי ,toiletטואלט, polishing Si cleansing
preparations

מעובדים56 כימים ,7.07.0141.6170.6Fertilizersדשנים manufactured56

פירוטכניים57 0.90.81.61.8Pyrotechnicמוצרים products57
וחומרים58 מלאכותיים 119.0128.570.796.2Artificialשרפים resins Si plastic58

ואתרים אסטרים ,materialsפלסטיים, cellulose esters
תאית andשל ethers

ל.נ.מ.א.59 ומוצרים, כימיים 84.984.1212.8221.4Chemicalחומרים materials Si products, n.e.s.59

מסווגות6 מעובדות 1,968.42,085.31.925.82,157.1Manufacturedgoodsסחורות classified6
חומרים chieflyלפי by material

ל.נ.מ.א.61 עור עיבודי ,22.319.21.61.7Leatherעור, leather manufactures,61
מעובדות ,.n.e.sופרוות and dressed furskins

ל.נ.מ.א.62 גומי, 33.231.252.254.2Rubberמוצרי manufactures, n.e.s.62
ושעם63 עץ 36.924.510.211.3Woodעיבודי and cork manufactures63

לרהיטים) .excl)(פרט furniture)
ומוצריהם64 קרטון ,121.9123.25.810.7Paperנייר, paperboard Sl manufactures!64
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(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.)

דולרים Sמיליוני million

ExportsיצואImportsיבוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

§1 9831984§19831984

טקסטיל65 מוצרי ואריגים. 220.9198.1117.0132.9fextileמטוים yarn, fabrics, madeup65
דומיס ומוצרים ל.נ.מ.א, articlesגמורים n.e.s., <6 related products

טקסטיל חוטי :85.281.237.244.6Thereofמזה: Textile yarn and thred
כותנה 22.019.35.04.0Cottonבדי fabircs

אחריס. טקסטיל 70.660.611.110.6Textileכדי fabrics, other,
כותנה לבדי .exclסרט cotton fabrics

אלמתכת"ס.66 מינרלים onmetallic^971.81,076.01,265.8,256.6מוצרי mineral66
.manufacturesל.נ.מ.א. n.e.s.

יקרות אבנים :874.4995.01,250.6,242.6Thereofמזה: Precious £
למחצה semipreciousויקרות stones

וסלדה67 ron;266.6291.78.321.6ברזל and steel67
וזויתוניס מטילים. מוטות, .■43.940.90.10.3Chereofמזה. Bars, rods, and angles
אוניברסליים ופחים 136.9151.30.10.2Universalלוווות plates and sheets

ואביזרים צינורות ,26.325.87.016.1Tubesשפופרות. pipes and Fittings
אלברזליות68 137.4157.540.241.4Vonferrousמתכות metals68

נחושת :46.349.19.511.7fhereofמזה. Copper
:66.873.828.927.6Thereofחמרן Aluminium

ל.נ.מ.א.69 מתכת, 157.4163.9424.7626.7Manufacturesמוצרי of metal, n.e.s.69

הובלה7 וציוד 2.771.92.331.1855.61.022.2Machineryמכונות and transport equipment7
כוח71 של 168.1155.437.946.7Powerמתקנים generating units71
מיוחדות72 תעשיות עבור 357.0263.128.840.8Machineryמכונות for particular industries72
מתכות73 לעיבוד 86.3106.760.880.1Metalworkingמכונות machinery73
ציור74 לתעשייה, 328.9329.877.0118.9Generalמכונות industrial machinery,74

ל.נ.מ.א. equipmentוחלקיהם and parts, n.e.s.
ומכונות75 משרדיות 298.9300.451.862.0Officeמכונות machines Sl automatic75

נתונים לעבוד processingאוטומטיות equipment
ושידור76 קליטה תקשורת, ,215.9134.0184.7222.1Telecommunicationמכשירי sound recording76

and reproducing equipment
וחלקיהם77 חשמליים 391.8402.5184.5250.7Electircalמכשירים machinery Sl parts thereo:77
מנועי78 617.3382.321.322.8Motorרכב vehicles78
אחריס79 תחבורה 307.7256.9208.8178.1Otherכלי transport equipment79

שוניס8 מעוברים 510.0459.2612.5705.0Miscellaneousמוצרים manufactured articlesg
סניטריים,81 ואביזרים ,13.010.50.80.9Sanitaryמוצרים plumbing, heating Si81

לתאורה ואביזרים lightingמוצרים fixtures <£ fittings, n.e.s.
ל.נ.מ.א. ולחימום

וחלקיהם82 42.632.79512.1Furnitureרהיטים and parts thereof82
וכד'83 תיקים נסיעה. 6.52.71.01.3Travelחפצי goods, handbags and the like83
הלבשה84 למוצרי 38.417.0208.4217.7Articlesofאביזרים apparel £84

clothing accessories
17.65.83.62.9Footwear85הנעלה85
מדעיים87 מקצועיים, ,133.3161.568.588.2Professionalמכשירים scientiifc £ controlling87

בקרה instrumentsומכשירי £ apparatus, n.e.s.
ומכשירי88 לצילום 78.176.679.4112.9Photographicציוד A optical goods,88

ושעונים ל.נ.מ.א., ,.n.e.sאופטיקה watches and clocks
ל.נ.מא.89 שונים. מעובדים 180.5J52.4241.3269.0Miscellaneousמוצרים manufactured89

articles. n.e.s.
ל.נ.מ.א.9 ועסקות 238.0305.51.61.7Commoditiesסחורות and transactions, n.e.s.9

227 חוץ סחר



יעד ארץ לנ!י ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא, .sin לוח
דולרים מיליוני

Importsיבוא
ארץ

19501960197019751980§19831984

כולל 502.7סך 302.01,462.04,172.68,027.38,663.28,411.4

הכל 0ך 276.0אירופה 110,7874.12,131.23,696.04,478.54,313.7

המשותף 209.8השוק 69.7689.41.757.12.703.S3.474.53,470.9
13.7איטליה 15.976.2205.9314.9471.3403.3
0.2אירלנד 0.61.213.011.512.314.2

ולוכסמבורג 11.5בלגיה 7.462.8159.2404.6582.8772.7
ר.פ. 71.9גרמניה, 3.9174.9457.5790.91,040.4944.1

3.2דנמרק 4.09.018.127.841.937.1
23.5הולנד 5.871.8182.1189.7233.9260.4

המאוחדת 59.3הממלכה 25.6227.7560.7673.1667.3698.2
1.1יוון 0.14.45.621.118.518.7

25.4צרפת 6.461.4155.0270.2406.1322.2

החופשי הסחר 48.9אזור 19.0124.7277.0861.8773.3669.9
(א.פ.ט.א.)
3.9אוסטריה 4.714.029.033.541.043.1
0איסלנד 0.70.3O.t0.30.90.8
2.2נורווגיה 2.014.412.119.621.317.9
5.5פורטוגל 0.13.49.916.113.914.9
8.8פינלנד 2.115.134.252.756.353.9
7.4שוודיה 4.728.567.374.2117.284.1
21.1שוויץ 4.749.0124.4665.4522.7455.2

אירופה ארצות 17.3יתר 22.060.097.1130.4230.7172.9
1.4בולגריה 1.32.81.93.412.616.1

המועצות 0.1כרית 0.20.1000

0.8הונגריה 2.44.25.611.010.413.2
7.7תורכיה 3.75.37.913.69.4

5.1יוגוסלביה 2.515.813.918.635.020.9
0.1ספרד 0.23.330.939.6124.784.2

0.1צ'כוסלובקיה 2.50.60

0.4קפריסין 2.90.61.21.33.02.8
0.6רומניה 2.626.534.648.531.426.3

אחרות 1.0ארצות 7.43.03.10.100

הכל סך 10.6אסיה 8.872.1131.7200.0405.0282.6

אידן 0.92.74.5^

0.1הודו 0.83.813.424.114.4
קונג 0הונג 1.75.823.736.823.2

8.9יפן 0.161.988.8120.4273.7190.4
0.1סינגפור 0.43.35.511.616.612.1

אחרות 1.5ארצות 6.62.523.330.953.842.5
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TABLEVIII/5.IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY
COUNTRY OF DESTINATION

$ million

Exportsיצוא
Country

19501960197019751980S19831984

35.1216.6778.71,940.75,537.55,803.7 5407.9GRAND TOTAL

25.5151.5422.71,010.92,891.82355.6 2,222.1EUROPE TOTAL

17.1106.7311.3753.32.183.91.890.3 1,754.3Common market
0.210.614.856.6284.8212.0 194.5Italy
0.50.40.85.019.414.0 12.8Ireland

1.013.638.480.2238.2231.0 251.2Belgium Sl Luxembourg

021.166.7160.5548.6360.1 355.7Germany F.R.
2.82.44.412.024.317.9 14.9Denmark
1.314.745.4129.2247.7257.6 231.5Netherlands

11.136.181.4169.3465.5481.5 411.3United Kingdom
03.219.628.455.779.6 33.7Greece

0.24.639.7112.1299.7236.6 248.7France

5.223.961.3169.5516.8326.7 336.8Free trade area
)E.F.T.A.(

0.51.55.318.154.932.7 35.1Austria
0.20.10.60.60.2 0.3Iceland

0.91.63.315.624.018.7 18.0Norway

00.81.214.061.466.0 63.6Portugal
1.13.16.712.123.917.3 21.7Finland
1.64.711.627.946.728.0 33.4Sweden

1.112.033.181.2305.3163.8 164.7Switzerland

3.220.950.188.1191.1138.6 131.0Other countries ofEurope
0.10.52.11.06.24.5 10.0Bulgaria

00.300.100 0U.S.S.R

0.50.86.35.12.76.4 5.9Hungary
8.92.615.937.828.7 26.8Turkey

0.25.09.415.334.222.2 24.7Yugoslavia
00.510.115.536.729.5 27.0Spain

0.60.15.302.6 0Czechoslovakia

0.11.85.47.028.413.1 16.4Cyprus

0.31.611.018.034.925.4 13.0Romania

1.41.43.24.910.26.2 7.2Other countries

0.413.3108.83675611.2491.5 505.2ASIATOTAL

0_22.392.4Iran
00.1_1.76.32.2 2.2India

7.537.2113.2251.1156.1 148.7Hong Kong
1.932.399.4229.9189.7 188.6Japan

0.10.84.028.272.646.6 59.1Singapore
0.33.013.032.651.396.9 106.6Other countries
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(המשך) יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא, .sin לוח

דולרים מיליוני

Importsיבוא
ארץ

19501960197019751980§19831984

הכל סך 17.8אפריקה 18.930.167.7138.2186.0183.1

1.8אתיופיה 0.32.05.61.80.80.4
גבון 1.64.85.19.76.7
1.4גאנה 0.60.40.10.3

אפריקה 6.3דרום 10.240.2118.7169.6171.1
השנהב 0.91.84.80.90.8חוף

טנזניה 0.10.91.40.11.1
0ליבריה 1.22.301.2
0.1ניגריה 000.11.00.2
1.8קניה 1.22.94.71.30.5

אחרות 6.4ארצות 18.612.38.81.62.50.8

הכל סך 156.5אמריקה 139.3372.31,143.21,770.31,969.12,007.9

הצפונית 154.0אמריקה 119.1339.01.042.71.641.21,829.81.873.3
הברית 146.4ארצות 106.6324.31,001.51 ,549.51,722.91,772.9

0.9מכסיקו 0.20.30.711.32.24.6
6.7קנדה 12.314.440.580.4104.795.8

המרכזית 0.3אמריקה 1.30.70.335.43.32.3
0.100.10.10.2גואטמלה

0.10.230.71.40.8פנמה
אחרות 0.3ארצות 1.30.50.14,61.81.3

הדרומית 2.2אמריקה 18.932.6100.293.7136.0132.3
0.1אורוגואי 1.54.916.74.123.326.5
1.1ארגנטינה 3.117.129.749.566.941.5

0.4ברזיל 3.14.652.625.929.356.0
0ונצואלה 01.50.10.30.10.1

0.5פרו 3.70.21.40.30.8
00.50.79.40.20.5קולומביה

אחרות 0.1ארצות 11.20.30.23.115.96.9

הכל סך 0.5אוקיאניה 2.64.34.640.446.949.2

0.4אוסטרליה 2.43.54.539.946.248.9
זילנד  0.1ניו 0.20.80.10.50.70.3

בלתי 41.3ארצות 21.7109.1694.22,182.41,577.71,574.9
מסווגות

ומזון דלק אספקת
ולמטוסים לאוניות

זרים
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TABLEVIII/5.IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY
COUNTRY OF DESTINATION (cont.(

S million

Exportsיצוא
Country

1950196019701975198019831984

0.110341373.5190.9177.5 158.3AFRICATOTAL

01.04.44.411.28.1 8.4Ethiopia
01.20.60.4 0.6Gabon

2.02.12.02.02.0 1.7Ghana
1.910.734.779.2104.4 82.8South Africa
_1.24.27.00.3 1.1Ivory Coast
_1.91.98.62.5 2.9Tanzania
0.60.12.60.30 1.0Liberia
1.93.613.444.320.0 32.3Nigeria
0.73.63.815.214.4 10.6Kenya
0.12.413.95.322.525.4 16.9Other countries

8.935.6175.3388.11,175.71,798.7 1,457.2AMERICATOTAL

8.732.2166.2340.81,014.41.710.1 1,374.6North America
8.329.4149.1307.5953.91 ,638.0 1,329.2U.S.A.

0.12.03:514.85.8 2.8Mexico
0.42.715.129.845.766.3 42.6Canada

0.50.99.714.714.2 14.4Central America
0.11.03.83.6 2.1Guatemala
0.22.95.53.2 3.6Panama
0.50.65.85.47.4 8.7Other countries

0.22.98.237.6146.674.4 68.2South America
0.40.20.12.21.1 0.7Uruguay
0.31.34.435.410.6 9.9Argentina
0.11.22.712.233.219.7 10.9Brazil

0.21.512.321.38.8 5.4Venezuela
0.12.22.515.32.6 3.9Peru
0.50.20.11.53.2 3.4Colombia
0.10.20.16.037.728.4 34.0Other countries

0.11.35.518.949.868.1 52.4OCEANIATOTAL

0.11.25.318.646.662.0 47.5Australia
0.10.20.23.26.0 4.9New Zealand

0.14.416.863.7543.0858.6 647.1UNCLASSIFIED
COUNTRIES

8.118.175.153.7 65.6BUNKERS AND STORES

FOR FOREIGN SHIPS
AND AIRCRAFT
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עיקרית יעד וארץ נבחרות סחורות קבוצת לפי יצוא,  ח/6. לוח
דולרים מיליוני

חקלאי Agirculturalיצוא exports

כוללסי
totalGrandהכל הדרמזה:סך פרי

יעד :TotalCitrusThereofארץ

§19831984§19831984§1983J984

כולל 5,107.95,803.7503.7529.8162.7117.5סך
הכל סך  המשותף 1.754.31,890.3307.3325.197.968.9השוק

194.5212.028.933.77.55.1איטליה
12.814.00.30אירלנד

ולוכסמבורג 251.2231.017.015.76.36.7בלגיה
ר.פ. 355.7360.172.666,426.821.5גרמניה,

14.917.95.25.62.92.5דנמרק
231.7257.645.137.511.42.7הולנד

המאוחדת 411.3481.562.958.028.320.1הממלכה
33.779.614.749.9יוון

248.7236.660.658.314.710.3צרפת

 (א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 336.8326.7126.8120.744.130.5אזור
הכל סך
35.132.77.07.42.92.5אוסטריה
0.30.20.10.1איסלנד

18.018.79.710.06.85.7נורווגיה
63.666.054.958.8פורטוגל

21.717.317.112.314.89.7פינלנד
33.428.016.412.111.17.0שוודיה
164.7163.821.620.18.45.6שוויץ

הכל סך  אחרות עיקריות 2.005.52.354.552.663.319.016.1ארצות
הברית 1ארצות ,329.21,638.05.611.60.41.9

8.48.11.42.7אתיופיה

אפריקה 82.8104.44.26.00.20דרום
קונג 148.7156.10.10.60הונג

"הונגריה 5.96.400.9

26.828.702.1טורכיה

24.722.217.910.811.09.5יוגוסלביה
188.6189.74.11.92.51.0יפ;

32.320.00.10.1ניגריה

59.146.63.63.42.32.5סינגפור
27.029.58.15.6ספרד

42.666.30.71.30.10.8קנדה
16.413.11.40.6קפריסין

13.025.45.415.72.50.4רומניה

הארצות 72.0\1.011.31.232.217.020.7יתר

ח/7. ללוח הערה ר' אחר", "יצוא כולל
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TABLEVIII/6.EXPORTS, BY SELECTED COMMODITY GROUP AND MAIN COUNTRY
OF DESTINATION

$ million

תעש exports1Industrialייתי1יצוא

מזר
■■■■

Thereof:

הכל משקאותטקסטיל.יהלומיםסך קלים.כיסימזון.
Totalועורהלכשומלוטשים Countryוצבעיםתרופותוטבק, of destination

PolishedTextiles,Food, beveragesChemicals.
diamondsclothingand tobaccomedicaments

Sl leatherSl paints

1983198419831984198319841983198419831984

4,604.25,273.91,207.71,212.6344.0373.1316.1371.6644.4750.2GRAND TOTAL
1.447.01.565.2266.0217.0277.3284.6209.6256.7238.5280.5Commonmarket total
165.6178.39.711.116.723.29.06.476.981.8Italy
12.514.008.38.02.33.30.30.6Ireland

234.2215.3180.7147.25.55.36.38.95.310.8Belgium Sl Luxembourg
283.1293.723.918.176.682.642.346.226.926.8Germany, F.R.
9.712.30.30.11.00.72.53.81.52.6Denmark

186.4220.112.912.018.016.115.826.049.767.9Netherlands
348.4423.516.412.5126.0126.399.0124.733.141.8United Kingdom
19.029.70.10.24.13.40.80.48.614.4Greece

188.1178.322.015.821.119.031.637.036.233.8France

210.0206.085.873.811.112.419.923.821.320.3Free trade area (E.F.T.A.( 
total

28.1.25.32.92.31.51.43.33.28.06.4Austria
0.20.20.10.1000Ireland
8.38.7000.40.31.01.50.10.9Norway
8.77.22.11.1002.92.8Portugal
4.65.0000.20.20.91.40.80.8Finland
17.015.93.02.41.40.74.75.10.91.3Sweden

143.1143.779.969.15.48.610.012.68.68.1Switzerland

1,952.92,291.2835.3889.543.267.163.966.0176.0224.4Other main countries total
1,323.61,626.4516.3583.627.647.647.249.162.8103.5U.S.A.

7.05.40.61.500.23.22.0Ethiopia
78.698.40.10.53.43.44.34.018.819.5South Africa
148.6155.5138.6140.01.41.40.30.41.72.3Hong Kong
5.95.51.81.00.60.62.93.3Hungary

26.826.60.1000.20.321.718.3Turkey
6.811.41.74.00.40.53.94.1Yugoslavia

184.5187.8142.7133.70.20.11.62.616.726.3Japan
32.219.92.41.60.405.66.8Nigeria
55.543.219.113.10.40.30.70.915.04.2Singapore
18.923.91.21.70.70.60.30.410.011.0Spain
41.965.017.016.62.54.73.85.15.116.1Canada
15.012.50.20.30.40.93.71.35.94.1Cyprus
7.69.70.10.40.62.72.9Romania

994.31.211.520.232.312.49.022.725.1208.6225.0Other countries
/1 Incl. "other exports"; see note to Table VIII7.

233 חוץ סחר



כלכלי ענף לפי יצוא, ח/7. לוח
TABLEVIII/7.EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH

דולרים Sמיליוני million

כלכלי 19831984Economic§197019751980ענף branch

כולל 778.71,940.75,537.55,107.95,803.7GRANDסך TOTAL

הגל סך  חקלאי 129.6277.6555.7503.7529.8Agriculturalיצוא exports total
הדר 86.1176.1231.1162.7117.5Citrusפרי fruit

43.5101.5324.6341.0412.3Otherאדור

הכל תעשייתיסך 637.51,610.64,880.44,499.45.163.5Industrialיצוא exports total

וחציבה 40.886.5158.4216.6232.0Miningכרייה and quarrying

וטבק משקאות ,62.9125.3298.1312.9371.6Foodמזון, beverages and tobacco

44.452.3152.997.4114.8Textilesטקסטיל

53.6104.1313.3243.4254.7Clothingהלבשה and madeup articles

ומוצריו 3.55.47.23.23.6Leatherעור and leather products

ומוצריו 9.612.843.220.823.8Woodעץ and its products

ומוצריו 3.22.814.85.710.8Paperנייר and its products

לאור והוצאה 5.918.321.322.620.1Printingדפוס and publishing

ופלסטיק גומי 23.544.7.128.2117.8141.8Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימ"ם 83.3647.5582.0696.5Chemical)52.9מןצרי0 and oil products

אלמתכתייס מינרלייס .3.06,516.1מוצרים 14.813.5Nonrmetallic mineral products

בסיסית 7.926.197.434.550.9Basicמתכת metal

מתכת 28.2103.1377.3.440.1616.5Metalמוצרי products

18.130.991.498.7113.6Machineryמכונות

ואלקטרוני חשמלל 12.897.7287.1539.0678.2Electricalציזד and electronic equipment

הובלה 9.140.1398.0282.6296.3Transportכלי equipment

ברוטו  מלוטשים ,244.6640.71,615.11,207.71,212.6Diamondsיהלומים polished.  gross

נטו :202.0548.61,409.11,000.61,035.4Thereofמזה: Net

13.530.0213.1259.6312.2Miscellaneousשונות

הבל1 סך  אחר 11.652.5101.4104.8110.4Otherיצוא exports  total'

ומזון דלק אספקת :8.118.175.165.653.7Thereofמזה: Bunkers and stores for
זרים ולמטוסים foreignלאוניות ships and aircraft

מוחזר 45.1106.2245.6211.9184.9Returnedיצוא exports

הכל סך  נטו 733.61,834.55,291.94,890.05,618.8NETיצוא EXPORTS  TOTAL

1 Incl. also industrial goods which are not included in
the "Industrial exports  10101" above.

תעשייתי ב"יצוא כלולים שאינם תעשייה מוצרי גם כולל 1

לעיל. הכל סך 
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כלכלי ייעוד לפי יבוא, ח/8 לוח
TABLEVIII/8.IMPORTS, BY ECONOMIC USE

דולרים Sמיליוני million

כלכלי 19831984Economic§19751980ענף use'

כולל 4,172.68.027J8,663.28,4114GRANDסך TOTAL

תצרוכת 313.0544.3953.3654.2Consumerמיצוי goods for direct
הכל סך  ישירה consumptionלצריכה  total

שוטפת לצריכה תצרוכו! 211.5355.8496.9398.4Nondurablesנכסי

154.4251.7285.7252.0Foodמזון

אחריס 57.1104.1211.2146.4Otherמצרכים

בניקיימא תצרוכת 101.5188.5456.4255.8Durablesנכסי

הכל סך  לייצור 3.202.96.503.75.922.06.170.2Productionתשומות inputs  total

195.1228.9mi248.0Agricultureחקלאות

ברוטו  483.31,192.5852.7974.9Diamondsיהלומים  gross
נטו :425.91.119.7782.2879.9Thereofמזה: Net

סיכה וחומרי 637.92,116.41,607.11,592.8Fuelדלק and lubricants

כלים ואביזרים, חילוף 350.3622.0789.4795.5Spareחלקי parts. accessories, tools
שוטף לשימוש forומכשירים current use

אחרות /1,536.32,343.92,445.62,559.0Productioninputsתשומות other

הכל סך  השקעה 648.9969.41.778.51,571.9Investmentנכסי goods  total

מכשירים ציוד. ,543.0774.61,302.21,246.4Machinesמכונות, equipment, implements
andואביזריהם their accessoires

תחבורה 105.9194.8476.3325.5Transportכלי equipment

ומטוסים אניות :42.712.2195.4159.5Thereofמזה. Ships and aircraft

הכל סך  פורטו שלא ,7.89.99.4ISAGoodsסחורות n.e.s.  total

מוחזר 63.9149.0217.4271.9Returnedיגוא imports

הכל סך  נטו 4,108.77,878.38,445.88,1393NETIMPORTSיבוא TOTAL

1 See para. 3 in introduction. במבוא. 3 סעיף ראה 1
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עיקרית קנייה וארץ כלכלי ייעוד לפי יבוא,  .9/rt לוח
דולרים מיליוני

תצרוכת Consumerמוצרי goods
ה יבואכל

Total importsקיימאבנישוטפתלצריכה
קנייה NondurableDurableארץ

§19831984§1983198419831984

כולל 8,663.2Ml1.4496.9.39S4456.4255.8סך

הבל סך  המשותף 3.474.53,470.9233.5185.6265.0147.2השוק

471.3403.341.124.648.035.1איטליה
12.314.24.45.60.10אירלנד

ולוכסמבורג 582.8772.77.47.110.47.0בלגיה
ר.פ. 1,040.4944.137.030.3120.853.6גרמניה,

41.937.14.33.42.21.2דנמרק

233.9260.438.432.810.16.9הולנד
המאוחדת 667.3698.274.765.311.17.0הממלכה

18.518.71.71.30.10.2יוון
406.1322.224.515.262.236.2צרפת

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 773.3669.926.322.726.610.6אויר
הכל סך 

41.043.16.15.21.60.5אוסטריה

0.90.80.20.1איסלנד

21.317.90.8/100.50.3נורווגיה
13.914.91.81.50.10.2פורטוגל

56.353.90.60.50.80פינלנד
117.284.11.71.07.23.8שוודיה

522.7455.215.113.416.45.8שוויץ

הכל סך  אחרות עיקריות 57.0116.3132.180.4.;2,638.11537.3ארצות

46.248.94.02.80.10.2אוסטרליה
66.941.550.223.100ארגנטינה

29.356.05.726.10.11.2ברזיל

הכרית 1,722.91,772.958.438.718.815.8ארצות

9.76.7גאבון

אפריקה 169.6171.15.52.60.10.2דרוס

Pl0.1.10.413.20.80.7הונגריה

13.69.48.16.900.1טורכיה

35.020.90.200.90.4יוגוסלביה

124.784.29.47.217.516.1ספרד

273.7190.411.65.692.245.2יפן
104.795.81.91.30.60.7קנדה

31.426.31.21.31.70.4רומניה

הארצות 1,777.31,733.380.173.832.717.6יתר
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TABLEVIII/9.IMPORTS, BY ECONOMIC USE AND MAIN COUNTRY OF PURCHASE

$ million

לייצור תשומות
יהלומים ללא

Production inputs,
excl. diamonds

גולמיים יהלומים
(ברוטו)

Rough diamonds
)gross)

השקעה נכסי
Investment goodsCountry of purchase

§19831984198319841983$1984

5,212.05,366.9719.4818.41,778.51,571.9GRAND TOTAL

1,655.6/,772.5481.5661.4838.9704.1Common market total

250.8234.80131.4108.8Italy

6.46.31.42.3Ireland

184.0227.6348.0498.633.032.4Belgium and Luxembourg
535.8555.200346.8305.0Germany, F.R.
24.622.410.810.1Denmark
130.7155.35.80.248.965.2Netherlands
314.2360.8127.6162.6139.7102.5United Kingdom

14.916.51.80.7Greece

194.2193.70.1


125.177.1France

361.0400.9212.3130.8147.1104.9Free trade area(E.F.T.A.) total

25.030.48.37.0Austria
0.50.7_0.2Iceland

13.315.06.71.6Norway

10.912.51.10.7Portugal
52.852.02.11.4Finland
50.450.0057.929.3Sweden

208.1240.3212.3130.870.864.9Switzerland

1.649.91,641.215.415.7683.76S3.7Other main countries total

41.545.1_00.60.8Australia
15.417.01.31.4Argentine

22.727.70.81.0Brazil

1,094.91,138.915.415.7535.4563.8United States
9.76.7Gabon

160.1163.5_3.94.8South Africa

9.212.40.30.0Hungary

5.52.300.1Turkey

33.720.30.20.2Yugoslavia

75.038.622.822.3Spain

70.359.199.680.5Japan
83.685.418.68.4Canada
28.324.2




0.20.4Romania

1,545.51.552.210.210.5108.879.2Other countries

237 חיץ סדור



כלכלי ייעוד ,לפי ומשלים מתחרה יבוא .10/n לוח

סמל
1SNA

1982§1983

היבוא כל
דולרים) (מיליוני

nnKPercentageהיבוא כל
דולרים) (מיליוני

אחוז

Total imports
)$ million)

מתחרה
Competitive

משלים
Complementary

Total imports
)S million)

מתחרה
Competitive

הכל 8,116.137.162.98,663.238.4סך
ודלק יהלומים ללא 5,639.052.347.36,336.751.2מזה:

W00(ישירה (לצריכה צריכה ./832.015מוצרי 738.3953.359.2

270.889.710.3285.788.1מזון1111
קלים1112 8.198.21.89.998.1משקאות
חריפים1113 8.7100.0משקאות


9.0100.0

וסיגריות1114 8.7100.0טבק


9.8100.0

22.494.15.926.193.8הלבשה1221

14.0100.0הנעלה1222


14.6100.0

מרבדים,1331 שטיחים, כולל בסיסי. 25.288.411.640.993.6ריהוט

לרצפה וכיסוי תמונות
אחר1332 8.678.421.610.976.2ריהוט
בית1333 למשק 43.295.34.756.094.2ציוד

בית1334 28.597.92.129.498.1כלי

בית1335 משק להחזקת 3.8100.0מוצרים


6.0100.0

27.230.469.630.326.8תרופות1441
רפואי1442 5.785.814.25.485.5ציוד

נוסעים1551 185.51.898.2244.51.5מכוניות

אחרים1552 רכב וכלי 5.3100.05.8אופנועים

וגרמופונים1661 טלויזיות רדיו, 75.363.736.382.959.9מכשירי
אחר1662 וצילד נגינה כלי צילום. 7.410.289.89.710.9ציוד

אחרים1663 ותחביב בידור 27.572.827.231.576.5מוצרי
ואביזריהם

ועיתונים1664 11.4ספרים


100.014.1

אישי1771 לטיפול ומוצרים 9.595.05.010.994.9תמרוקים
■ אחרים1772 אישיים 11.065.834.215.867.2חפצים

כתיבה1773 3.898.02.04.296.2צורכי

יקרות1775 ואבנים שעונים 11.516.683.411.220.5תכשיטים.
ל.נ.מ.א.1774 8.941.658.417.470.7מוצרים
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TABLEVIII/10.COMPETITIVE AND COMPLEMENTARY IMPORTS, BY
ECONOMIC USE

§19831984

Percentageהיבוא כל
דולרים) מיליוני

PercentageSNAאחוז
Symbol1

משלים
Complementary

Total imports
)$ million)

מתחרה
Competitive

משלים
Complementary

61.68,411.463.5TOTAL

48.86.000.250.749.3Thereof: excl. diamonds and fuel

40.8654.2153./36.9Consumer goods (for direct consumption(WOO

11.9241.686.113.9Food1111

1.92.393.66.4Soft drinks1112

4.0100.0Alcoholic drinks1113

4.4100.0Tobacco and cigarettes1114

6.210.795.74.3Clothing1221

4.8100.0
Footwear1222

6.432.396.53.5Basic furnishings, incl. carpets, tapestries1331

pictures and floor coverings

23.86.574.026.0Furnishing, other1332

5.839.994.06.0Household equipment1333

1.920.298.2l.gHousehold utensils1334

5.2100.0
Household maintenance articles1335

73.231.830.269.8Medicines1441

14.54.682.817.2Medical equipment1442

98.5,130.10.999.1Passenger cars ■ :155 1<

I 00.05.9
: 100.0'Motorcycles andother vehicles1552

40.128.3, 70.329.7Radios, television sets and gramophones1661

89.17.420.679.4Photographic equipment. musical instruments1662

23.521.769.330.7Other commodities for recreation and hobbies1663

and their accessories

100.011.7100.0Books and newspapers1664

5.17.493.36.7Cosmetics and products for personal care1771

32.810.969.330.7Personal effects. other1772

3.83.096.43.6Stationery1773

79.57.233.666.4Jewellery, watches and precious stones1775

29.312.374.425.6Articles, n.e.s.1774
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כלכלי ייעוד ,לפי ומשלימ מתחרה יבוא .10/n לוח
(המשך)

סמל
SNA

1982§1983

היבוא כל
דולרים) (מיליוני
Total imports
)$ million)

nriKPercentageהיבוא כל
דולרים) (מיליוני
Total imports
)$ million)

אחוז

mnna
Competitive

משלים
Complementary

מתחרה
Competitive

גלם)2000 (חומרי לייצור 5,975.129.970.15,922.031.5תשומות

180.136.163.9178.722.8מספוא2121

לחקלאות2122 אחרים גלם 52.954.046.048.549.6חומרי
121.8100.083.9100.0חיטים2231

סויה2232 132.8100.0152.2פולי

אחרים2233 גולמיים מזון 141.752.147.9148.159.2מוצרי
וחוטים2341 199.292.47.6205.192.5בדים
גולמיים2342 562.9100.0719.4יהלומים

ומוצריהם2343 ופלדה 352.539.660.4312.738.2ברזל
ומוצריו2344 115.813.186.9115.718.0עץ

סיכה2451 וחומרי 1,914.23.196.91,607.12.8דלק

ומדחסים2561 משאבות 79.70.499.668.6מנועים.

ואביזריהם2671 רכיבים חילוף, 501.255.045.0567.555.4חלקי
קטנים2672 ומכשירים 197.282.117.9221.986.7כלים

אחרים2781 גלם 1,423.146.453.61חומרי ,492.647.4

השקעה3000 1,295.153.646.41,778.549.5נכסי

למשרדיים)3131 (פרט וציוד 695.852.048.0950.750.7מכונות
ומדחסים3132 משאבות טורבינות, , 72.589.910.183.589.2מנועים
34.5100.050.2טרקטורים3133

10.690.59.510.988.1מיכלים3134
ואביזריהם3135 כלים 134.889.310.7145.488.5מכשירים,

משרדי3136 וציוד 13.687.212.814.984.8ריהוט
חיים3137 0.9100.01.6100.0בעלי
33.328.171.945.031.0שונות3138

עסקיים3241 לצרכים נוסעים 110.10.499.6129.40.4מכוניות
וטנדרים3242 92.199.50.5117.999.7משאיות
12.599.90.113.8100.0אוטובוסים3243

ברזל3244 מסילות על הנע 5.5100.05.3רכב

וסירות3245 48.3100.056.2אוניות

ודאונים3246 23.8100.0139.2מטוסים

עם3247 ואופניים 0.6100.01.6אופנועים


עזר מנוע
ל.נ.מ.א.3248 רכב, 5.626.973.112.916.0כלי

ל.נ.מ.א.4000 13.978.121.99.483.0סחורות

הלאומית. בחשבונאות המקובל הסיווג לפי
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TABLEVIII/10.COMPETITIVE AND COMPLEMENTARY IMPORTS, BY
ECONOMIC USE (cont.(

§19831984

Percentageהיבוא כל
דולרים) (מיליוני
Total imports

PercentageSNAאחוו
Symbol' משליםמתחרהמשלים

;omplementary($ million)CompetitiveComplementary

68.56.170.230.669.4roduction inputs (raw materials(2000

77.2197.729.570.5odder2121
50.450.351.348.7gricultural raw mateirals, other2122
103.1100.0

heat2231
100.0133.9

100.0oya beans2232
40.8185.065.934.1ood products, unprocessed, other2233
7.5184.193.56.5abircs and yarn2341

100.0,818.4
100.0(iamonds. rough2342

61.8340.145.154.9on and steel and articles thereof2343
82.095.615.384.7Wood and articles thereof2344
97.21 ,592.82.297.8:uel and lubircants2451
100.046.30.599.5;ngines, pumps and compressors2561
44.6564.152.247.8pare parts and accessories2671
13.3231.488.311.7mall tools and implements2672
52.61,627.443.356.7aw materials, other2781

50.51.571.948.551.5Investment goods3000

49.3914.146.753.3Machines and equipment (excl. for ofifce use(3131
10.887.389.710.3Engines, turbines, pumps and compressors3132

100.021.3
100.0Tractors3133

11.913.372.028.0Containers3134
11.5163.690.29.8Tools, implements and accessories3135
15.211.285.214.8Office furniture and equipment3136


2.1100.0

Live animals3137
69.033.532.667.4Miscellaneous3138

99.676.6
100.0Passenger cars for business purposes3241

0.357.699.30.7Trucks and pickups3242


18.4100.0
Buses3243

100.02.7
100.0Railway rolling stock3244

100.062.3
100.0Ships and boats3245

100.097.3100.0Aeroplanes and gliders3246
100.01.0

100.0Motorcycles and cycles fitted with an3247
auxiliary motor

84.09.618.681.4Vehicles, n.e.s.3248

17.0/5./75.224.8Commodities n.e.s.4000

1 Classification according to System of National Accounts.
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היבואן, ע"י בשקלים לדולר ממוצע ותשלום מסים היבוא, ערך ח/ו1. לוח
כלכלי1 ייעוד לפי

Valueof imports היבוא ש'<ערך (מיליוני מסים

שימיליודולריםמיליונ מכסהכלסרי
היבוא של כלכלי $ייעוד millionIS millionTotalCustoms duty

19831984198319841983198419831984

כולל 8,671.12,428,870.7סך 484,336.9 8,416.581,351.2307,900.130,482.7117,935.6

הכל סך  תצרוכת 952.050,638.9מוצרי 654.2179,398.629,942.683,116.68,139.123,678.2

שוטפת 495.626,844.2לצריכה 398.4109,693.95,865.117,989.62,785.79, 144.9
וטבק משקאות 285.715,650.1מזון, 252.069,446.43,076.69,503.71,167.24,331.9

והנעלה 40.72,164.6הלבשה 15.74,326.61,069.52,250.8437.9784.6
בית למשק וציוד 46.32,412.5ריהוט 31.98,626.1668.22,416.6469.71,566.2

30.31,685.6תרופות 31.89,127.8101.5538.2101.5538.0
ותחביבים בידור 45.62,372.4מוצרי 33.39,027.9322.11,280.4265.1864.7

47.02,559.0שונות 33.79,139.1627.21,999.9344.31,059.5

קיימא 456.423.794.7בני 255.869.704.724,077.565,127.05,353.414,533.3
בסיסי 40.92,249.5ריהוט 32.08,531.0662.02,274.9491.31,629.3

בית למשק 56.03,053.1ציוד 40.210,989.62,096.36,849.2453.41,563.0
רפואי 5.4300.4ציוד 4.61,317.137.7144.737.7144.7
תחבורה 250.313,038.8כלי 135.937,615.616,646.047,697.33,376.49,332.0

ותחביבים בידור 92.64,561.3מוצרי 35.99,092.74,453.17,437.9917.51,598.0
יקרות ואבנים שעונים 11.2591.6תכשיטים, 7.22,158.7182.4723.077.1266.3

הכל סך  לייצור 5,932.91,800,687.3תשומות 336,411.4 6,175.321,094.595,428.314,648.465,907.2

189.611,452.2מספוא 202.860,068.7240.21,18239.61,183.7
לחקלאות אחרים גלם 48.52,728.5חומרי 50.314,270.3124.4618.0124.4618.0

83.94,862.8חיטים 103.130,989.3108.7603.1108.7603.1
סויה 152.26,197.3פולי 133.938,517.0196.0754.9196.0754.9

אחרים גולמיים מזון 148.18,176.4מוצרי 185.054,275.7341.81,910.4318.61, 776.0
וחוטים 205.111,300.6בדים 184.054,246.52,538.58,847.11,014.43,617.4

גולמיים 719.440,588.8יהלומים 818.4239,566.6

ומוצריהם פלדה 312.717,222.2ברזל, 340.194,113.11,485.37,048.5797.43,433.3
ומוצריו 115.76,122.3עץ 95.626,195.81,146.55,058.71,111.24,874.5

סיכה וחומרי 1,607.195,747.9דלק 1,592.8459,497.22,161.49,819.42,089.29,315.9
ומיחסים משאבות 68.63,876.7מנועים, 46.313,187.8161.9560.578.9217.9

ואביזריהם רכיבים חילוף, 567.532,407.2חלקי 564.1171,144.04,754.022,975.43,020.813,165.5
שוטף לשימוש ומכשירים 221.912,293.7כלים 231.470,091.71,098.25,507.3963.04,682.6

אחרים גלם 1,492.683,434.8חומרי 1,627.5474,523.66,737.630,538.44,586.221,664.4

הכל סך  השקעה 1,778.596,869.4נכסי 1,571.9443,951.621,530.878,651.77,683.428,267.4

ואביזריהם מכשירים 1,302.272,226.1מכונות, 1,246.4363,226.78,788.540,297.64,169.818,414.0
תחבורה 476.324,643.3כלי 325.580,724.912,742.338,354.13,513.69,853.4

ומטוסים אוניות בלי 280.915,290.5מזה: 166.046,794.512,608.937,899.43,380.29,398.7

פורטו שלא 7.7417.2סחורות 15.14,833.113.395.511.882.8

1,562 של בסך שנאמד סחורות ליבוא חוץ מטבע רכישת על היטל א. כולל: 2 במבוא. 12 סעיף ראה שונה; התשלום הרכב ו
של בסך שנאמד סחורות יבוא על ההפקדות על ההצמדה אבדן של זקוף ערך ב. ב1984; שקלים מיליון ו05נ,8 ב1983 שקלים מיליון

ב984ו. שקלים מיליון ו42.303 ב1983 שקלים מיליון 7,208
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TABLEVIII/11.VALUE OF IMPORTS, TAXES AND AVERAGE PAYMENT OF IS PER
U.S. DOLLAR BY IMPORTER, BY ECONOMIC USE1

Economic use of imports

לדולר ממוצע תשלום
בשי יבוא

Average payment הו
IS per import dollar

Taxes (IS million)

אחרים2 מסים
Other taxes2

1984 1983 1984 1983

קנייה מס
Purchase tax

1984 1983

חובה תשלומי
Surcharges

1984 1983

GRAND TOTAL

CONSUMER GOODS  TOTAL

Nondurable
Food, beverages and tobacco
Clothing and footwear
Furniture and household equipment
Medicines
Articles for recreation and hobbies
Miscellaneous

Durable
Basic furnishing
Household equipment
Medical equipment
Transport vehicles
Articles for recreation and hobbies
Jewellery, watches. precious stones

PRODUCTION INPUTS  TOTAL

Fodder
Other agricultural raw mateirals
Wheat
Soya beans
Other raw food products
Fabrics and yarn
Diamonds, rough
Iron, steel and articles thereof
Wood and articles thereof
Fuel and lubricants
Engines, pumps. compressors
Spare parts and accessories
Tools and implements for direct \1^
Other raw materials

INVESTMENT GOODS  TOTAL

Machines, equipment and implements
Transport vehicles
Thereof: Excl. ships and aircraft

GOODS N.E.S.

325.17

401.2S

307.05

332.47

326.40

65.24

84.64

66.00320.49
65.55313.29
79.46418.94
66.54346.17
58.98303.96
59.09309.56
67.79330.53

104.89527.10
71.19337.68
91.95443.75
62.61317.78
118.60627.76
97.35460.46
69.11400.24

60.26

61.67302.05
58.82295.99
59.26306.42
42.01293.29
57.52303.71
67.47342.90
56.42292.73
59.83297.45
62.82326.93
60.92294.65
58.87296.94
65.48344.12
60.35326.70
60.41310.33

66.57

62.21323.75
78.49365.83
99.32510.20

55.91

50,608.0 8,770.0 137,318.8 41,448.8 2,037.7 649.7

57,622.1 21,243.0 1,816.3 560.5

560.51.816.32,518.97,028.4
516.31,757.51,393.13,414.3
24.83.1606.81,463.1
6.62.1191.9848.3

0.2
0.85.356.2410.4
12.048.3270.9892.1

_18,724.150.593.7
170.7645.6


1,642.95,286.2

13,269.638,365.3
3,535.65,839.9

105.3456.7

29,299.7 6,359.7 221.4 86.4

  2.9 0.6

.123134.40.1

.14030.41,484.05,199.3

.10687.83,615.2
35.3184.2

72.2503.5
83.0342.6

.012.91,732.29.807.0

.21134.0824.7

.32050.82,131.18.823.2

. . 50,384.3 13,844.6  2.8

. . 21,883.6 4,615.9  2.8

. . 28,500.7 9,228.7  

. . 28,500.7 9,228.7  

12.7 1.5  

I The components were changed  see# 12 in the introduction. 2 Incl. a. Imposition onpurchaseofforeign currency for
importsofgoods estimatedat IS 1,562 million in 1983 and IS 8,305 million in 1984. b. Imputed valuefor loss oflinkageof deposits
for imports of goods, estimated at IS 7,208 million for 1983 and IS 42,303 million in 1984.
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כספים ט'. פרק

של ההתחייבויות כל סך היא משוערכת יתרה
יפסיק לא שהחוסך בהנחה החוסך, כלפי הבנק
שיקבל כך החיסכון, תקופת תום לפני חשבונו
היתרה 1981 ב החל הקרן. על מלאה הצמדה
המענק. על הצמדה הפרשי גם כוללת המשוערכת
במשרד והביטוח החיסכון ההון, רשות מקור:

האוצר.
הציבונ פיקדונות כוללים אחרים פיקדונות
צמודים פיקדונות קצוב, לזמן הבנקאים במוסרות
ופיקדונות סחירות פיקדון תעודות ארוך, לטווח

אחרים. וזכאים
פיקדונות הם חוץ במטבע הציבור פיקדונות
לפי חוץ במטבע חוץ ותושבי הארץ תושבי של
הבנקאיים במוסדות המופקדים קצוב, ולזמן דרישה

בישראל.
(עו"ש) ושב עובר חשבונות מחזור

במלואן עליו שחלות מוסד הוא בנקאי מוסד
כולל נזילים, נכסים בדבר ישראל בנק הוראות
וכן לאשראי שיתופיות אגודות מסחריים, בנקים
חלות הנזילות הוראות אשר אחרים כספיים מוסדות
למשכנתאות, בנקים כולל (לא במלואן עליהם

כספיים). ומוסדות להשקעות בנקיס
במוסדות עו"ש פיקדונות הם עו"ש השכונות
לא אף לתשלום. ופקודות המחאות ללא הבנקאיים
למשכנתאות בנקים של עו"ש פיקדונות כלולים

להשקעות. ובנקים
ממוצע הוא עו"ש חשבונות של שנתי ממוצע
חשבו של החודשיים הממוצעים 12 של אריתמטי
הוא עו"ש חשבונות של חודשי ממוצע עו"ש. גותי
עו"ש בחשבונות הפיקדונות יתרת של הממוצע

שאחריו. החודש ובסוף השוטף החודש בסוף
החיו כל סיכום הפ עו"ש לחשבונות חיוכים
שיעור עו"ש. לחשבונות השנה במשך שנעשו כים

הנוסחה: פי על מחושב השנתי המחזור

עו"ש לחשבונות חיובים

עו"ש חשבונות של שנתי ממוצע

אשראי חופשי, אשראי הוא לציבור אשראי
הלואות. למתן מפיקדונות ואשראי מכוון

 הבנקאיים המוסדות של סטטיסטיקה מקור:
ישראל. בנק

כללי

מוב זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים כל
 כלוחותט/21,וט/94 שוטפים. במחירים אים
סיכומים  וט/10 ט/3 ובלוחות שנה, לסוף יתרות

חודשיים. סכומים של
במדד השינוי אחוז גם צוין לוח כל בראש
לסוף יתרות של בלוחות כאשר לצרכן, המחירים
של לצרכן המחירים במדד השינוי אחוז צוין שנה
המצוינת הקודמת בתקופה דצמבר לעומת דצמבר
בין השינוי אחוז  האחרים ובלוחות לוח, בכל

המחירים. מדד של השנתיים הממוצעים
למדד צמודים הסעיפים כל לא כי להבהיר, יש
צמו יש כלל, צמודים שאינם (יש לצרכן המחירים
וכד') שונה מחירים למדד צמודים יש למט"ח, דים
קבלת רק מאפשר בלוח הנקוב השינוי אחוז ולכן,
חישוב ולא המחירים שינוי של כללי מידה קנה

מדויק.

כספיים נכסים

הציבור ופיקדונות תשלום אמצעי

לאו מוסדות פירמות, בית, משקי כולל ציבור
לא להשקעות. ובנקים למשכנתאות בנקים מיים,
(מוסדות בנזילות החייבים ומוסרות ממשלה כולל
הציבור שבידי הנכסים את מסכם ט/1 לוח בנקאים).

י"ט. בפרק גם וחלקם זה בפרק המופיעים
ופיק הציבור בידי מזומנים הם תשלום אמצעי

(עו"ש). דרישה לפי הציבור דונות
לפי הציבור פיקדונות הם עו"ש פיקדונות
המחאות שיקיט, ירי על ושלא שיקים ידי על דרישה

ישראלי. במטבע לתשלום ופקודות.
ט/21 בלוחות חיסכון בתוכניות פיקדונות
(תוכניות מאושרות חיסכון בתוכניות פיקדונות הם.
ידי על והצמדה ריבית על במס הנחות אושרו שבהן
תוכ למעט האוצר), במשרד החיסכון על הממונה
משרד ושל הדואר בבנק מאושרות חיסכון ניות

והשיכון. הבינוי
בכל היתרות את כולל ט/7 לוח זאת, לעומת
חיס תוכניות לרבות המאושרות, החיסכון תוכניות
הבינוי משרד של חיסכון ותוכניות הדואר בבנק כון

והשיכון.
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שתי בין הניירות של הכולל התשואה בשיעור שחלו
כמדד מתקבל השנה לסוף המדד זמן. נקודות
מוצג ט/11 בלוח חודש. בכל המדדים של משורשר

השנה. לסוף הכולל התשואה שיעור מדד
נפרדת, קבוצה שהיו חוץ, במטבע נסחרות מניות
הכלכלי הענף לפי ,1984 בינואר החל מסווגות,
מימון. מוסרות לפי עכשיו וממוינות לו, שהשתייכו
מניות רק נותרו במט"ח הנסחרות המניות כקבוצת

חוץ. במטבע הנקובות
לניי בכורסה מחושבים המדדים כ982ו, החל

אביב. בתל ערך רות
של הודעות קובצי שערים, גיליונות מקור:

אביב. בתל ערך לניירות הבורסה

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 ב28.10.1977
החליפין שער כאשר חופשי, מסחר בו נערך ומאז
1974 עד מוצגים ט/12 בלוח יום. מדי ומשתנה נייד
מוצ 1977 ספטמבר עד מ1975 הפיחותים. מועדי
שנה. רבע כל לסוף הרשמיים החליפין שערי גים
היציגים החליפין שערי מוצגים 1977 מדצמבר
ממוצע הוא היציג השער כאשר שנה, רבע כל לסוף

מכירה. ושער קנייה שער בין

על מחושבים ט/13 בלוח 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''ב. שבוושינגטון, הבינלאומית המטבע קרן

ישראל. בנק מקור:

ערך1 ניירות

של השוק ערך של סיכום מובא ט/8 בלוח
כלומר, בבורסה: והנסחרים הרשומים ערך ניירות
במניות להמרה הניתנים הערך ניירות המניות, ערך
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 בבורסה המסחר
ידי על והמכירה הקנייה פקודות קיזוזי עקב ערך,

והסוכנים. הבנקים
נפח חלוקת ידי על מתקבל המחזור שיעור
היות הרשום. ההון של השוק בערך העסקאות
הם העסקות ונפח הרשום ההון על שהנתונים
משינוי נובע בהם מהשינוי חלק שוק, במחירי

המסחר. בהיקף משינוי ולא שערים

ערך ניירות מדדי

של מדד הלשכה עורכת 1977 בינואר החל
ואיגרות המניות לכל המתייחס כולל תשואה שיעור
קבוצות למעט בבורסה, הרשומות הנסחרות החוב
את מודד זה מדד מוסדיים. למשקיעים חוב איגרות
איגרות ושל המניות של הכוללת בתשואה השינויים
השערים, שינויי למדידת בנוסף כלומר: החוב,
וריבית דיבידנד  במזומן תקבולים גם נמדדו
הטבה ממניות תקבולים הריבית), על הצמדה (כולל

מזכויות. ותקבולים
מתקבל המניות של הכולל התשואה שיעור מדד
התשואה שיעורי של מדדים של משוקלל כממוצע
התשואה שיעור במקביל,מדד הבודדות. המניות של
משוקלל כממוצע מתקבל חוב איגרות של הכולל
האיגרות של התשואה שיעורי של מדדים של

הבודדות.
התשואה שיעור מדד ,1979 בדצמבר החל
השינויים בחודש. האחרון ליום מתייחס הכולל
שינויים איפוא משקפים לתקופה מתקופה במדד

נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים

(1963) ערך ניירות מדרי 13
(1968) חוב איגרות של התשואה 27

.1977 .2 מסי מוסף".  לישראל הסטטיסטי כ"ירחון ערך" ניירות מדדי גם ראה
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הציבור שבידי הכספיים הנכסים ט/ו. לוח
TABLEIX/1. FINANCIAL ASSETS HELD BY THE PUBLIC

IS billion, at current prices; end of year balances שנה בסוף יתרות שוטפים; במחירים ש'. מיליארדי

1984 1983 91982 1981 1980 1979 1978

Percent change in

consumer prices1

TOTAL

Money supply

Time deposits

Deposits in foreign currency

Bonds held by the public

Shares

Thereof: Bank shares

Restitution accounts

Saving schemes and linked
longterm deposits

Social insurance funds
and life insurance

444.9 190.7 131.5 101.5 132.9 111.4

Absolute numbers

22,820.7 3,6823 1,601.9

277.5 61.3 26.4

467.2 82.2 31.8

3,387.7 561.2 142.8

997.0 218.2 90.2

2,887.7 486.6 533.5

1,780.0 286.0 229.0

1,534.1 263.6 84.2

5,117.2 676.0 252.1

מוחלטים מספרים

.520.0 22S4 81.6 40.0

12.5 7.0 3.5 2.7

8.2 2.5 0.8 0.6

45.4 22.4 9.2 4.0

39.2 23.4 8.8 4.9

108.8 36.2 8.1 4.4

71.5 23.3 6.5 2.9

37.5 19.6 10.0 5.0

98.3 40.3 15.4 6.6

8,152.3 1,333.2 440.9 170.1 74.0 25.8 11.8

במחירים השינוי אחוז
לצרכן1

הכל 0ך

תשלום אמצעי

קצוב לזמן פיקדונות

חוץ במטבע פיקדונות

הציבור בידי חוב אגרות

מניות

בנקים מניות מזה:

פיצויים פיקדונות

ופיקדונות חיסכון תוכניות
ארוך לומן צמודים

גמל קופות
חיים וביטוח

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

תשלום 6.84.33.12.41.71.71.2Moneyאמצעי supply

קצוב לזמן 1.51.01.11.62.12.22.0Timeפיקדונות deposits

חוץ במטבע g915.314.9Deposits.10.011.39.98.7פיקדונות in foreign currancy

הציבור בידי חוב 12.210.810.47.55.65.94.4Bondsאגרות held by the public

11.09.916.120.933.313.212.7Sharesמניות

בנקים מניות :7.38.010.313.814.37.87.8Thereofמזה; Bank shares

פיצויים 12.512.28.77.25.37.26.7Restitutionפיקדונות accounts

ופיקדונות חיסכון 16.518.917.918.915.718.322.4Savingתוכניות schemes and linked
ארוך לזמן longtermצמודים deposits

גמל 29.531.632.832.827.536.235.7Socialקופות insurance funds
חיים andוביטוח life insurance

I December as against December of previous year speciifed
the table.

in בלוח. נקובה קודמת שנד, של דצמבר לעומת רצנובד 1
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הציבור ופיקדונות תשלום אמצעי ט/ג. לוח
TABLEIX/2.MONEY SUPPLY AND DEPOSITS OF THE PUBLIC

IS million. at current ptices. end of yeaT שנה; סדף שוטפים. במחירים ש'. מיליוגי
הציבור"< פיקדונות

85s.fiי במטבע הציבור חוץשראליפיקדוגות כמטבע
s f■Money supply תשלום ofאמצעי the public in Israeli currencyDepositsDeposits of the
p uforeignpublic in ' £
n 3o 'if

currency

PS
' k

חסכון בתוכניות
a.S1 a.In saving schemesבידי מזה;

1S5 <,£r; הכלאחרי>. חוץסך תושבי
■C SP =nfaha"הצמדההפקדות והפרשי :Other'TotalThereofריבית n 5.P1nrSe* SDepositsInterest and linkageheld by

£differentialsforeigners

195542172583
196021.18830581826
196541.11906612426135
197026.0338128210124211428
1975210.61,0613976647924623772,265662
197638.01,3494788711,1508614433,4561,026
197742.51,8726321,2401,9671,7126527,5432,383
197848.12.7158781,8373,2333,14094113.6963,567
1979111.43,5441,2062.3385,8908,6021,84131,2149,744
1980132.97,0062,1284,87812,04625,1205,84873.91525.377
1981101.512,4944,3928,10227,63562,80514,643163,85860,237
1982131.526,3808,40517,97561,637172,31051,186400,213172,245
§1983190.761,33523,90337,432126,009502,527133,2701,408,057577,183
1984444.9277,465123,017154,448740,4673,309,847874,5938,360.3713.401,452

1 December as against December of previous year specified in
the table.

בלוח. נקובה קודמת שנד. של דצמבר לעומת דצמבר 1

הציבור של עו"ש חשבונות של שנתי מחזור  .3/p לוח
בנקאיימ במוסדות

TABLEIX/3.ANNUAL TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS OF THE PUBLIC IN
BANKING INSTITUTIONS

At current prices שוטפים במחירים
לצרכן' במחירים שינוי עו"ש0'9 עו"שחשבונות לחשבונות o'nvnשנתי מחזור שיעור

fo change in comsumer prices'Current accountsDebits to current accountsAnnual rate of turnover

ש' ISמיליוני million
19508,364.87.8
1955174.117.3340.219.6
196021.645.6743.016.3
196541.0104.32,216.421.3
19668.0110.42,405.321.8
19671.6127.72,360.418.6
19682.1156.22,772.117.8
19692.5166.83,312.919.9
19706.1177.83,847.821.5
197112.0216.14,978.023.0
197212.9290.87,128.724.5
197320.0360.28,703.824.2
197439.7430.012,295.728.6
197539.3572.918,303.831.9
197631.3681.324,471.835.9
197734.6981.237,696.238.4
197850.61,378.362,134.245.1
197978.31,828.3127,030.369.5
1980131.03,237.1342,328.6105.8
1981116.86,186.91,000,136.8161.7
1982120.312,947.02,705,612.6209.0
1983145.725,597.95,746,957.3224.5
1984373.868,158.126,551,330.6389.6

1 Annual average as against average of previousyear specified
in the table.

נקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע 1

נלות.
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בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור אשראי ט/4. לוח
TABLEIX/4. CREDIT TO THE PUBLIC BY BANKING INSTITUTIONS

IS million; end of year שנה סוף ש'; מיליוני

Inבמטבע Israeli currency, at current prices שוטפים במחירים ישראלי,

פיקדונות לבנקיםמתוך
הבנקים למתןמאמצעי חוץלמשכנתאותמאושרים במטבע

0,7^5 הכל1§ Fromסך the banks'מוכווןהלוואות Inולהשקעותאשראי foreign
c ^
f S?cTotal1resourcesFrom authorizedDirected credit'to mortgagedcurrency r o §
a odeposits forand investment

granting loansbanks

197056594
1975210.62,6621,520 6964471,298
197638.03,4781,998 9055761,819
197742.55,0482,911 1,3108273,779
197848.17,5964,583 2,0071,0066,915
1979111.417,1618,632 3,9281,7142,88717,469
1980132.940,41821,404 8,4403,8056,76941,791
1981101585,84546,936 1 7,9236,71014,27682,634
1982131.5227,505113,712 62,44614,98636,361191,930
1983190.7590,225324,333 125,31433,336107,242594,967
1984444.93,495,2441,869,023 828,52993,724703,9683,592,581

1 Not incl. credit to mortgage and investment banks till
1979. 2 December as against December of previous year
specified in the table.

למשכנתאות לבנקים אשראי כולל אינו 9י19 עד 1

קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 2 ולהשקעות.
בלוח. נקובה

למשכנתאות בנקים באמצעות לציבור אשראי .5/1? לוח
כסטיים ומוסדות ולהשקעות

TABLEIX/5.CREDIT TO THE PUBLIC BY AND THROUGH MORTGAGE AND
INVESTMENT BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

IS million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ש', מיליוני

לצרכן' במחירים שינוי Voלמשכנתאות להשקעותבנקים כספייםבנקים מוסדות
90 change in consumerprices 1Mortgage banksInvestment banksFinancial institutions

19751,01560092

197638.01,393847162

197742.51,8231,237161

197848.12,4361,582183

1979111.44,4882,438321

1980132.910,0324,952770

1981101.523,88211,9851,082

1982131.570,20034,4537,323

1983190.7229,831115,49818,656

1984444.91,563,397738,353105,166

See note 2 above. לעיל. 2 הערה ראה 1
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כלכלי1 ייעוד לפי בנקאיים, מוסדות של אשראי ט/6. לוח
TABLEIX/6.CREDIT BY BANKING INSTITUTIONS, BY ECONOMIC DESTINATION1
is million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפיס; במחירים שי. מיליוני

19541960197019801981198219831984

במחירים שינוי אחוז

לצרכן2

30.267.12,168.2101.5131.5190.7444.9Percent change in

consumer prices2

הכל 329367482,810168,4034194407,084,0301.184387TOTALסך

מקומיות 14645,74712,20829,69176,661454,523Localרשויות authorities

ציבוריים שירותים

ומים חשמל
1230

2,235

3,636

4,636

8,379

10,917

18,253

34,537

48,751

217,078

229,568

Public services

Electircity and water

כספיים 02709,60121,05357,547163,3971,108,571Financialמוסדות institutions

היהודית הסוכנות
הלאומיות והקרנות

1261927171,1342,0668,800The Jewish Agency and
the national funds

1027517,05216,37342,952133,614770,564Agricultureחקלאות

62717523,08043,06497,179286,5501,690,215Industryתעשייה

M8461,9744,76814,24640,682221,723Buildingבנייה

485011מסחר ,68624,09251,628139,945766,930Commerce

12274,79610,87825,78585,829512,779Transportתובלה

אחרים 13381,6513,1059,62532,876263,953Otherשירותים services

פרטיים 09583,8537,26234,06956,449369,361Privateאנשים persons

חוץ תושבי


'6,06211,32322,98977,579419,591Foreign residents

ידוע ובלתי אחר 11591,2455453,5265,45150,374Otherייעוד destination and
not known

1 Includes credit from deposits of the government and the
public for granting of loans (including loans for payments of
taxes). 2 December as against December of previous year
speciifed in the table. 3 For 1954, (he item "Building"
includes loans for the purchase and repairof dwellings. For other
years, such loans are included under the heading "Pirvate
persons". 4 As of 1979, Israeli corporations abroad are
considered as foreign residents.

למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי כולל 1

דצמבר 2 מסים). לתשלום הלוואות (לרבות הלוואות
3 נ בלוח. הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת
דירות לרכישת הלוואות גס "בנייה" בסעיף נכללו 1954
"אנשים לסעיף אלה הלוואות הועברו השנים ביתר ולתיקונן.
חוץ תאגידי נחשבים כ1979 הדול 4 פרטיים".

חוץ. כתושבי ישראליים
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החיסכון בתוכניות המשוערכת1 היתרה  .7/u לוח
TABLEIX/7. REEVALUATED BALANCE1 IN SAVING SCHEMES

שוטפים; במחירים ש', שנהמיליוני ofסוף yearIS million, at current prices; end

197719801981198219831984

במחירים השינוי אחוז
לצרכן2

629.5101. 5131.5190.7444.9Percent change in consumer
prices'

כולל 5692,678239,255641,4134,122,588GRAND^3,67435סך TOTAL

 סגורות כלליות תכניות
הכל סך

2.54027.61460.609129,866298,0331,436,860Discontinued general saving
Schemes total

הכוללות תכניות מזה:
חיים ביטוח



2199133,642Thereof: Schemes which

include also life

insurance

חידוש תבניות



1677,45272,089Continuation

schemes

ישנות כרירה תכניות
הכל סך

1.1346.2919,56522,94650,815119,143Old optional schemes total

ונוער לילדים תכניות :2082,0603,3206,73913,512Thereofמזה. Children and
youth schemes

ואחרות דיוד 2832,3413,9046,11313,704Housingתכניות 3ת1€^$

and other

ריבית ברירת


7,08319.582Optional interest

"Ledira"6282,56917,318לדירה (for apartment)

1,45116,99056,101151.863779,081Multipurposeרבתכליתי

למתמיד
57.967"Lamatmid"

המשך) (תוכנית רציף


193,935"Ratsif

שנים) 3) לדולר צמוד


2.75014.96161.638490,786Dollar linked  3 years

הארכה לדולר צמוד


118.166Dollar linked  continued

הכנסה לדולר צמוד
חודשית




105,787Dollar linked  monthly
income

מדד דולר צמוד


2,76415,38179.064803.545Dollar  index linked

1 See introduction. 2 December as against December of שנה של דצמבר לעומת דצמבר 2 מבוא. ראה 1

previous year specified in the table. בלוח. הנקובה קודמת
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securities ערך ניירות
האיגרת סוג לפי בבורסה, רשומות חוב איגרות  .8/u 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

197919801981198219831984

במחירים השינוי 132.9101.5131.5190.7444.9Percentאחוז change in
consumerלצרכן1 prices'

 חוב 13,65835,44264,262152,358436,4362375,798BONDSאיגרות  TOTAL
הכל סך

pn למטבע 741253702,77513,581143,037Linkedצמודות to foreign currency
המחירים למדד 11,58230,98955,546129,018358,6591,889,899Linkedצמודות to consumer price

indexלצרכן
"ברירה" מסוג 8642,0653,3067,33620,8821צמודות 19,654Optional linkage and double
כפולה" optionalו"ברירה linkage
חוץ במטבע 1,1192,2454,99413,22743,315223,208Tradedנסוורות in foreign currency

צמודות 1919463לא
Unlinked

1 December as against December of previous year specified in
the table.

בלוח. הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 1

ענף לפי בבורסה, רשומות מניות  .9/u לוח
TABLEIX/9.SHARES REGISTERED ON THE STOCK EXCHANGE, BY BRANCH

IS million, at market prices; end of year שנה סוף שוק; במחירי ש', מליוני

197919801981198219831984

במחירים השינוי 132.9101.5131.5190.7444.9Percentאחוז change in
consumerלצרכן1 prices'

אופציות, ,8,14336,20792,528524,117547,9983,908,977SHARESמניות, OPTIONS, PRE
בכורה FERENCEמניות SHARES
ערך ANDוניירות SECURITIES

להמרה CONVERTIBLEניתנים INTO
הכל סך SHARESבמניות TOTAL

חוץ2 במטבע 1003485431,9984,5681.133Tradedinנסחרות foreign currency1
במטבע 7,94435,85991.985522,119543,4303,907,844Tradedנסחרות in Israeli currency

הכל3 סך  ישוא^י total1
וחברות מסחריים 5,90323,32356,838223,560347,3652,801,259Commercialבנקים banks and
בנקאיות bankלאחזקות holding companies
למשכנתאות 3221,5923,42420,16019,42946,355Mortgageבנקים banks

מימון 241574392,5251,55862,464Specializedמוסדות financial
institutionsענפיים

להשקעה 7913,35111,17280,72343,083184,049Investmentחברות companies
4604,39212,99591,47081,505516,139Industryתעשייה

ושירותים 726832,25625,39814,15780,339Commerceמסתר and services
בינוי, ,2341.4504,86355,45524,761160,842Landמקרקעין. construction,
והדרים developmentפתוח and

citrus groves

1 See note to the table above. 2 See explanation in the
introduction. 3 11101. insurance and oil prospecting shares.

הסבר ראה 2 לעיל. בלוח הערה ראה 1

נפט. וחיפושי הביטוח בענפי מניות כולל נ במבוא.
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בבורסה, השנתי המחזור ושיעור רשום הון עסקאות, בפח ט/0ו. לוח
הנייר סוג לפי

TABLEIX/10.TURNOVER, REGISTERED CAPITAL AND ANNUAL RATE OF
TURNOVER AT THE STOCK EXCHANGE, BY TYPE OF SECURITY

IS million, at market prices שוק במחירי ש', מיליוני

במחירים שינוי 9!<

לצרכן1
עסקאות נפח
Turnover

בערך רשום הון
(ממוצע) השוק

Average marketable
capital

המחזור שיעור
(אחוזים) השנתי

Annual rate of turnover
)percentages)

Vo change in
consumer pirces1

הניירות2 Allכל securities2
196063916.41960

196541.0141678.141.01965

197021.9224035.521.91970

1975195.14132,49716.5195.11975

1980996.516,49134,60847.7996.51980

1981116.859,012109,13654.1116.81981

1982120.3202,367334,70560.5120.31982

1983145.7345,607875,40239.5145.71983

1984373.8461,8762,729,33216.9373.81984

'Sharesמניות3
19604849.31960

196541.098111.041.01965

197021.95875.421.91970

1975195.17639719.1195.11975

1980996.512,78017,33073.7996.51980
1981116.848,00063,08176.1116.81981

1982120.3161,602233,18669.3120.31982

1983145.7245,659625,50239.3145.71983

1984373.8215,4831,670,29412.9373.81984

צמודות חוב Linkedאיגרות bonds
19603279.71960

196541.05825.541.01965

197021.9173115.521.91970

1975195.13272,04416.0195.11975

1980996.53,68620,78517.7996.51980

1981116.811,01346,05523.9116.81981

1982120.340,764101,51840.2120.31982

1983[45.799,948249,90040.0145.71983

1984373.8246,3931,059,03823.3373.81984

1 Annual average as against average ofprevious year speciifed
in the table.
2 Up to 1980 including loans and nonlinked bonds that were
not included among linked bonds.
3 As of 1981 including also securities convertible into shares.

נקוכד, קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע
בלוח.

אשר לאצ0ודות חוב מלוותואיגרות גם נכללו 1980 עד 2
צמודות". חוג כ"איגרית נכללו לא

להמרה הניתנים ערך ניירות גם נכללים נ1981 החל 3
במניות.
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בבורסה הערך1 לניירות כוללים תשואה שיעורי מדד ט/וו. לוח
TABLEM/ll.INDEX OF RATES OF RETURN FOR SECURITIES1 AT THE STOCK

EXCHANGE
Base: 23 \1\ 1979 = 100.0 בסיס:

31 XII
1980

31 XII
1981

30X11
1982

29X11
1983

31 XII
1984

צמודות חוב mvx

הכל סך 
250.9471.21,092.73,145318,048.1LINKED BONDS

 TOTAL

למדד צמודות מזה.

לצרכן המחירים
257.2476.81,101.43,056.417,378.7Thereof: Linked to consumer

price index

למדד ב0'809 צמודות
לצרכן המחירים

259.2477.21,103.33,073.217,882.0S090 linked to
CP1

צמודה כפולה 268.7470.81,093.23,201.019.062.6Doubleברירה linkage option

חוץ למטבע 217.3412.01,061.72,739.420,005.6Linkedצמודות to foreign currency

חוץ במטבע 206.4464.01,097.43,622.920,431.3Tradedנסחרות in foreign currency

ניתנות חוב איגרות
במניות להמרה

403.81,074.43,227.65^56.938378.4BONDS CONVERTIBLE
INTO SHARES

ובכורה רגילות מניות
הכל סך 

379.6963.43,80933369.824,599.5ORDINARY AND PREFERENCE
SHARES  TOTAL

קיטוח :337.4884.02,847.63,777.728,336.5Thereofכספים Finances and insurance

מסחריים בנקים :327.5879.02,631.63,808.430,007.9Thereofמזה: Commercial banks

למשכנתאות 448.4913.44,918.84,456.39,761.5Mortgageבנקים banks

מימון מוסדות
ענפיים2

297.3623.13,079.51,827.911,459.8Specialized financial
institutions2

להשקעה 392.6778.94,639.42,252.711,743.8Investmentחברות companies

>תעשייה 756.41,713.;7,588.15,332.229,682.8Industry

ושירותים iמסחר 573.71,636.10,422.34,098.521,162.6Commerce and services

ופיתוח בינוי מקרקעין,
להדרים) (פרט

1,682.5 650.112,975.95,647.030,277.0Land, construction and
development (excl.
citrus groves)

1 Excl. bonds for institutional investors.
2 See explanation in the introduction.

מוסדיים. למשקיעים חוב איגרות כולל לא 1

במבוא. הסבר ראה 2
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ארה"ב של לדולר בייחס הישראלי השקל של החליפין1 שער ט/2ו. לוח
TABLEIX/12.EXCHANGE RATE1OF THE ISRAEL SHEQEL AGAINST THE U.S.

DOLLAR
IS per U.S. $ הברית ארצות של לדולר שקל

nsnpn
Period

במועד
הפיחות

At devalua
tion date

שנה
Year

רב; Atבסוף end of quarter year שנה

1II111IV

Up to 18 IX 1949 0.02519750.6000.700עד 0.6120.710

19 IX 194931 Xll 19530.03619760.7520.842 0.7970.881

1 I 19549 II 19620.18019770.9321.033 0.9441.539

10 II 196218 XI 19670.30019781.6421.835 1.7841.902

19X1 196721 VIII 19710.35019792.1422.895 2.5253.535

22 VIII 19719 XI 19740.42019804.1485.905 4.9687.548
10X1 197417 VI 19750.60019818.87013.440 11.67615.604

198219.15929.060 24.08033.650
198339.58163.687 47.520107.770
1984153.260401.340 236.400638.710

See explanation in introduction. במבוא. הסכר ראה 1

נבחרות ארצות של יציגים מטבע שערי ט/3ו. לוח
TABLEIX/13.REPRESENTATIVE RATES OF EXCHANGE FOR SELECTED

CURRENCIES
is שקלים

Unit
of currency

Quarterly average 1984 רבעוני ממוצע

IV III II I

שנתי ממוצע
Annual average

1984 1983

rvrrr
מטבע

1 U.S. dollar
1 Pound sterling
1 German mark
1 French franc
1 Dutch guilder
1 Swedish krona
1 Norwegian krone
1 Canadian dollar
1 S. African rand
10 Belgian francs
100 Italian lire

100 Japanese yen
I Swiss franc
1 S.D.R. I.M.F.

537.75

652.78

175.40

57.26
155.95
61.36
60.69
408.23
295.52
87.29

284.35
219.19
212.49
534.78

309.14
400.34
105.80

34.47

93.80

36.74

36.92

236.39
195.97

52.51

171.65

124.69

126.79

322.92

192.71

268.63

70.70

23.05

62.87

23.93

24.81

148.94

150.46

34.74

1 14.76

83.72

85.47

201.30

130.41

187.40

48.46

15.77

43.00
16.41

17.00

103.87

103.98

23.70

78.65

56.55

59.49

137.19

292.45
375.90
99.36
32.35

88.70
34.36

34.77

221.91

185.58

49.26

161.25

120.22
120.03

298.89

56.360
84.782
21.788

7.269

19.507

7.281

7.637

45.663
49.968
10.849

3.649

23.767

26.618

59.797

הברית ארצות דולר 1

שטרלינג לירה ו

גרמני מרק 1

צרפתי פרנק 1

הולנדי גילדן 1

שוודי כתר 1

נורבגי כתר 1

קנדי דולר 1

אפריקאי דרום רנד 1

בלגי פרנק 10

איטלקיות לירטות 100

יפני יין 100

שוויצי פרנק 1

המטבע קרן זמ"מ 1

הבינלאומית
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מחירים י' פרק

כממוצע מתקבל הכללי המדד השונים. בעסקים
המצרכים כל של המחירים מדדי של משוקלל
שנתי ממוצע מרד במדד. נמדדים שמחיריהם
החודשיים המדדים של אריתמטי כממוצע מתקבל
תפוקה של מחירים למדד פרט התלתחודשיים, או
לסטטיס ב"ירחון והסברים הגדרות (ר' חקלאית

מחירים"). של טיקה

המדדים וקישור המדדים עדכון
העדכון ובמועדי שנים כמה מדי מעודכן מדד כל
בדרך ומשקליו. המדד סל השאר, בין מתעדכנים,
לתקופת בייחס המרד מוצג עדכון, כל לאחר כלל,

עדכונו. לפני מאשר אחרת בסיס
אותו של סדרות לקשר ניתן מעשיות למטרות
ולה שונות, בסיס לתקופות בייחס המוצגות מדד,
של הכללית הנוסחה שוה. לבסיס כך ידי על ביאן
היא בסיס) תקופת (מבחינת לו לקודם מדד קישור
הקשר" "מקדם קשר". ב"מקדם הכפלתו ירי על
המדד של הבסיס בתקופת הקודם המדד לרמת שוה

.100 חלקי מקשרים, שאותו

לצרכן1 המחירים מדד
המדד שימושי

ניי להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו המדד
לתע היוקר תוספת לקביעת ומשכנתאות, ערך רות

במשק. המחירים מגמות ולניתוח השכר ריסי

המדד אוכלוסיית
ולשירו לסחורות מתייחס לצרכן המחירים מדד
ביי שהתגוררו המשפחות כל ידי על שנצרכו תים
את מדדו 1969 דצמבר עד המדדים עירוניים. שובים
עירוניות שכירים משפחות של התצרוכת סל מחירי

בלבד.
והשירותים המצרכים כל את כולל המדד סל
למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר לתצרוכת שנועדו
המרכי המצרכים של הסיווג המצרכים. סיווג
(לוח התצרוכת קבוצות לפי הוא המדד סל את בים
ושירות מצרך כל השתייכות נקבעת שבו י/3),

השימוש. לסוג בהתאם לקבוצה
הכלכלה ענפי של הסיווג לפי גם מחושב המדד
י/4)2. (לוח המצרכים של ייצורם נסתיים שבהם

כללי
המחירים מדדי מטרת

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
שינויי משקפים במדד שהשינויים כך ערך, שוות או

בלבד. מחירים

המדדים משקלי
והחשיבות ערך, משקלי הם מרד כל משקלי
ההוצ לאחוז שוה המדדים בסל סעיף לכל הניתנת
מתוך הבסיס) (בתקופת ממנו הפדיון או עליו אות
המדד. במסגרת הנכללים הפדיון או ההוצאה כלל

והשירותים המצרכים מדגם
במד סעיף כל של המחירים ברמת השינויים את
מדגם במחירי השינוי ידי על אומדים השונים דים
המצרכים בחירת שונים. ושירותים מצרכים של
בפדיון או בהוצאות חשיבותם לפי נערכת במדגם
מחירים מגמות לייצג יכולתם ולפי במדד, הנכללים

דומים. מצרכים של רחבות קבוצות של

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 לרבות המוצר, על וההטליס המסים כל
תשומות, של מחירים במדדי זאת לעומת מוסף.
וההטלים, המסים כל את כוללים הנמדדים המחירים

מוסף. ערך למס פרט

המרד חישוב
מצרך כל כעבור מחושב בנקודות השינוי מדד
שנה) או שנה רבע או (חודש נתונה כתקופה במחירו
שנרשמו המחירים פי על הבסיס, לתקופת ביתם

.29 מסי טכניים, פרסומים סיררת לצרכן". המחירים ב"מדד ראה המדד עקרונות של שיטתי פירוט ו
.1965 ,7 מס' מחירים". של לסטטיסטיקה "ירחון ,1964 משק ענפי לפי לצרכן המחירים מדד סיווג עקרונות ראה; 2
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כל שאוכלסו דירות מחירי של מדגם על המבוסס
חדשים4. דיירים ידי על י/5) (לוח שנה רבע

לצרכן5 המחירים מדדי סדרות

הבסיסהתקופה הקשרתקופת מקרם
הקודם* למדד

11959 IX 1951
XII 19641 1959
XII 19691 965נ
\11 19761 1970
XU 19801 1977

ואילך 1 1981

/X 1951
1 1959

1964 ממוצע
1969 ממוצע
1976 ממיצע
1980 ממוצע

2.753
1.347
1.237
4.112
8.349

בבנייה תשומה מחירי מדד
למגורים7

המדד שימושי
בנייה, חוזי להצמדת כבסיס כעיקר משמש המדד
ההשקעות בערך השינויים מן מחירים שינויי לניכוי
בענף מחירים שינויי של כללי וכמודד בבנייה

הבנייה.

המדד אוכלוסיית
קבלנים של ההוצאות את כוללת המדד מסגרת
ומוצרים שירותים חומרים, עבור משנה וקבלני

מגורים. כתי לבניית המיועדים
ידי על איפוא מאופיינת המדד אוכלוסיית

עיקריים: גורמים שלושה
למגורים, הבנייה ענודות אוכלוסיית .1

שלמים פרוייקטים או בודדים בניינים הכוללת
75) עיקרם ואשר קונבנציונלית בשיטה שנבנו
לא למגורים. מיועד יותר) או משטחם אחון
בשיטה שנבנו פרוייקטים או בניינים נכללים

וקרותימ. אזבסטונים עץ, מבני טרומית,
כל את הכוללת המבצעים, אוכלוסיית .2

קבלני והן קבלנים הן  בארץ הבנייה מבצעי
משנה.

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 .31 979/80

.1980 במחירי המשקלים

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדגם
התצ סעיפי של המחירים ברמת השינויים את
המחירים במדד השינויים ירי על אומדים רוכת
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 מדירה בעיות
הגדולים העונתיים השינויים וסירות. ירקות
משתקפים ובצריכתם והירקות הפירות בשיווק
המשק והן זה בסעיף המצרכים סל שהן בכך, כמדד
לחודש מחורש משתנים השונים הפריטים של לים
חודש. לכל האופייני הצריכה להרכב בהתאם
קבוע זאת עם נשאר כולו הסעיף של המשקל
חודש כל של והסירות 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 במשך המאורגן השיווק
שהוא לצרכן, הדיור שירותי של מחיריהם דיור.
אומדן ירי על במדד נאמדים נכס, אותו של בעליו גם
המושקע ההון על הריבית בתוספת הנכס של הפחת

בו.
מתקופה כדירות השימוש במחיר השינויים את
ב"מדד השינויים ידי על כעיקר אומדים לתקופה
מרכיב (לגבי למגורים" בבנייה תשומה מחירי
ודמי הדירות במחירי השינויים ידי ועל הפחת),
השינויים הריבית). מרכיב לגבי (בעיקר, המפתח
שנתי, רבע בסקר נמדדים מפתח ודמי דירות במחירי

.691 מם מיוחד פרסוס אי". חלק 1979/80 המשפחה הוצאלת "סקר ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצאי פירוט בדבר 3
במדידת שהוכנסו לשינויים כאשר להלן). רשימה (ראה 29 מס טכני בפירסומ ניתן המפתח ודמי דירות מחירי מדירת שיטת פירוט 4

.1970 וו, מסי מחירים" של לסטטיסטיקה "ירחון ראה ,1970 שנת באמצע הדירות
העדכונים בעקבות במדד שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (ראה 5 מסי טכני כפרסום ראה ב1959 החל המדד עקרונות 5
"ירחון  1962 לצרכן המחירים מדד עדכון ראד,: ,1981 ובינואו 1977 בינואר ,1970 בינואר ,1965 בינואר ,1962 בינואר
לצרכן המחירים מדד עדכון .1965 .1 מסי שם,  1964 לצרכן המחירים מדד עדכון ,1963 ו. מס' מחירים", של לסטטיסטיקה
שם,מס 1980 לצרכן המחירים מדד ועדכון 1977,1 מס' שם, 19 76 לצרכן המחירים מדד עדכון .19 70 ו. שם,מס'  1969

.1981 ,1
לעיל. המדריס". וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 6

להלן). רשימה (ראה 17 מסי טכני פרסום ראה 7
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וכוי. וקולטים, שמש דודי אינטרקום, מרכזי, גז כגון

מיוחדות מדידה בעיות
העבודה שירותי של משקלם עבודה. שירותי
לאחוז בהתאם נקבע הבסיס כתקופת 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
העוב הסתדרויות ידי על הנקבעים השכר בתעריפי
בתוספת וכו', המתכת העץ, הבנייה, בענפי דים
(קרן שונות לקרנות הנלוים בתשלומים השינויים
בתעריפים השינויים וכו'). הבנייה פועלי ביטוח
בשכר החלים לשינויים זהים תמיד היו לא הרשמיים
מדצמבר הוחל, ולכן למעשה הקבלנים שמשלמים
משלמים שהקבלנים השכר במרידת ,1970

למעשה9.
בר בציוד השימוש הוצאות ברקיימא. ציוד
ידי על המדד בסל מיוצגות הקבלן שבבעלות קיימא
הבסיס. בתקופת זה ציוד של הפחת הוצאות אומדן
נאמרים אלה בהוצאות לתקופה מתקופה השינויים

בשוק. חדש ציוד במחירי השינויים פי על

בבנייה תשומות של מחירים מדדי סדרות
למגורים

הבסיסהתקופה10 הקשרתקופת מקדם
הקודם" למדד

1 1964 *** 1950
*** 196811 1964
** 19751 1969
*1983 * 1975
ואילך Xf 1983

*** 1950
1 1964

1968 ממוצע
** 1975
* 1983

6.680
1.259
3.434

176.512

בסלילה12 תשומה מחירי מדד
ושימושיו המדד מבנה

,1981 יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד
של מערכת תתמדדים: של מערכות משתי מורכב
נושאת שכבה (עפר, לרבדים תתמדדים שלושה
כבישים לסוגי תתמדדים שני של ומערכת ומצע)
התת של משוקלל ממוצע ועירוניים). (בינעירוניים

כל את עקרונית כוללת ההוצאה אוכלוסיית .3

כפי הבנייה בענף המבצעים של ההוצאות
המוצרים החומרים. עבור לעיל שהוגדרו
שנקנו למגורים לבנייה המיועדים והשירותים
ניתנים מחיריהם ואשר לענף שמחוץ מגופים

למדידה.
נכללו: לא

למזמיני האופייניות קבלנים הוצאות (א)
הקשו ותשלומים מסים כגון העבודות,
ופר שיווק הבנייה, רישיון בקבלת דים

וכו'. דירות למכירת סומת
דרך נמצאה שלא סעיפים על הוצאות (ב)
שוטף, באופן מחיריהם למדידת סבירה
על הוצאות לבנקים, ועמלות ריבית כגון:

וכו'. מתנות כיבודים,
סלילת כגון ציבוריות עבודות על הוצאות (ג)
הבנייה, לאתר ומדרכות גישה כביש
לעומת וכו'. עירונית ביוב מערכת הכנת .
מסביב פיתוח עבודות על ההוצאות זאת,
גידור השטח, יישור כגון הבנייה, לאתר
נכללים פנימיים, שבילים הכנת או

המדד. במסגרת

המדד משקלי של המקורות
בנו החל נמדדים שמחיריו הנוכחי המדד סל
בבניית הוצאות סקר מימצאי על מבוסס 1983 במכר
ושנחקר ו1983, 1982 בשנים שנערך מגורים בתי
שבנייתם פרוייקטים כ90 של התשומות הרכב בו

.81981 ומחצית 1980 שנת במשך נסתיימה
המשקלים חישוב לצורך הוערכו הסקר נתוני
100.0 = 1983 (אוקטובר הבסיס תקופת במחירי

נקודות).

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מרגס
של מחיריהם ישירות נמדדים המדד במסגרת
כ200 של מדגם אצל ושירותים, חומרים כ125
ושירותים חומרים המספקים ויצרנים, סיטונאים
הם הנמדדים המחירים הארץ. אזורי בכל לקבלנים
המשנה וקבלני הראשיים הקבלנים שמשלמים אלה
המעודכן, המדד במסגרת לסוגיהם. למשווקים
מוצרים סוגי בו וכלולים המוצרים מדגם עודכן
מוגמ נגרות מוצרי כגון: קודם, נכללו שלא אחדים
בבניין, טכניות כמערכות הקשורים חומרים רים,

שלמחירים". לסטטיסטיקה כ"ירחון למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד עדכון ראה עריכתו, ושיטות הסקר מימצאי פירוט בדבר 8

.1975 .5 מסי שם. ראה .1974 משנת הקודם הסקר מימצאי על ; 1983 .11 מס'

.1971 .3 מסי שם, ראה העבודה שכר מדידת בשיטת שהוכנסו השינויים פירוט 9

סקרי  1964 ינואר ומאז בלבד, הבניין בשלד התשומות הרכב של הנדסי ניתוח  1964 לינואר 1950 יולי בין הם: המקורות 10

הבנייה. הוצאות
לעיל. המרריס". וקישור המרדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה וו

(ראה 688 מס' מיוחד בפירסום ניתנו העיקריים. מימצאיו ועל הסקר עריכת שיטות ושל המדד עקרונות של ועדכני מפורט הסבר 12
להלן). רשימה
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עבודה שירותי
נקבע הנוכחי במדד עבודה שכר במדד השינוי
קבלני שמשלמים בשכר החלים השינויים פי על
זו מדידה שיטת למעשה. לעובדיהם הסלילה
אשר השכר, תעדיפי מדידת של השיטה את החליפה
בינואר הקמתו מאז המדד בחישוב נהוגה הייתה

.1972 דצמבר ועד 1966

שטרן אברהם 28.8.85 2 הגהה י/נ לפרק מבוא

בסלילה תשומות של מחירים מדדי סדרות
הבסיסהתקופה הקשרתקופת מקדם

הקודס14 למדד

*** 19721 1966

* 19811 1973

ואילך ** 1981

1 1966

1972 ממוצע
* 1981

1.542

80.016

תפוקת של סיטוניים מחירים מדד
15 מקומיים 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 המדד במסגרת
התעשייה, מפעלי כל ידי על והנמכרים המיוצרים
אם ובין אחרים תעשייה למפעלי נמכרים הם אם בין
ביניים מוצרי בארץ. אחרים לענפים נמכרים הם
כלו אינם מפעל באותו הייצור להמשך המשמשים
נמכר. אינו התפוקה של זה שחלק היות במדד, לים
והשירותים המוצרים את כולל המדד אין כן, כמו
עד ליצוא. מיועדת שתפוקתו "יהלומים" הענף של
ושירותים מוצרים גם במדד נכללו לא 19 78 לינואר

לאור". והוצאה "דפוס ענף של

המדד משקלי של המקורות
נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד של התפוקה סל

מדד קבלת מאפשר בנפרד מערכת מכל מדדים
הסלילה. כל בעבור

לסוגי תתמדדים 4 פורסמו הקודמים במדדים
ותש מצע נושאת, שכבה (עפר, השונים הרבדים
ללא  תתמדדים לשלושה דלעיל השינוי תית<;
הוצאות של החדש הסיווג מן מתחייב  תשתית

רבדים. לפי הסלילה
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. בתקופת המתאים הסלילה סוג של
התתמדדים של משוקלל ממוצע שהינו הכללי,
סל במחירי השינוי את משקף מהמערכות, אחת מכל

כולו. הסלילה ענף של התשומות
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 בין בארץ, הכבישים
של כבישים מחלקות הם אם ובין בסלילה העוסקים
לא הוצאה סעיפי אלה אי ציבור. ומוסדות משרדים
דרך נמצאה שלא מכיוון המדד, במסגרת נכללים
לא כן, כמו ריבית). (כגון מחיריהם למדידת סבירה
ומגרשי כבישים סלילת עבודות על הוצאות נכללות
קשורות שאינן עפר עבודות על מבטון, חנייה
לבנ עמוקים יסודות חפירת (כגון כבישים בסלילת
הקשורות מיוחדות הנדסיות עבודות ועל יינים)

רמזורים). התקנת (כגון הכביש על בתנועה

המדד משקלי של המקורות
יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד סל
בסלילה" ההוצאות "סקר מימצאי על מבוסס ,1981
של התשומות הרכב בו ונחקר ב1980/81 שנערך
ודצמבר 1975 ינואר בין שבוצעו פרוייקטים 40

.131978

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

שם. ראה 13
לעיל. המדדים". וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 14

להלן). רשימה (ואה 22 מסי טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 15
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ותשומה תפוקה מחירי מדד
בחקלאות22

ושימושיו המדד מטרת
את מודד בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי מדד
המשק של ההכנסה על המחירים שינויי השפעת
ההוצאה ועל משווק, שהוא תפוקה ממוצרי החקלאי
ושירו חומרים מוצרים, לקניית החקלאי המשק של

בתשומתו. הנכללים תים
עזר ככלי הוא המדד של העיקרי שימושו
של והרווחיות ההוצאות ההכנסות, בחישוב
של ההשפעה ובניתוח כולו החקלאי המשק
Terms of) הסחר בתנאי החלים השינויים
וההוצ ההכנסות על החקלאי המשק של 23(Trade
ערכי לניכוי גם משמש הוא הרווחים. ועל אות
ולה שוטפים, במחירים החקלאי והשיווק הייצור

קבועים. במחירים לערכים פיכתם

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. כעלי
בלבד, החקלאות לענף שירותים המספקים מפעלים
הכנת ואיבוק, ריסוס שירותי פירות, אריזת כגון;

וכיו''ב. זרעים
נטיעת וטרינאריים, שירותים כולל אינו הענף
לחקלאות, מים אספקת בהם, וטיפול נוי גינות
חקלאית. תוצרת ושיווק קרקע וניקוז קרקע הכשרת
החקלאי" "משק ה מהגדרת יותר רחבה זו הגדרה
כללה שלא תשל"ו, עד במדד נהוגה שהייתה
בענף הנכללים המפעלים את אוכלוסייתו כמסגרת
מפעלים אריזה, בתי כגון: לחקלאות", "שירותים
המדד במסגרת נכלל לא כן וכו'. מיון בתי לריסוס,

הימי. הדיג תשל''ו שנת עד
התפוקה כל את המדד כולל בתשל"ז, החל
אחרים, לענפים החקלאות ענף ידי על המשווקת
בענף מועבר שחלקם ביניים מוצרי של סוגים ואותם

המש התפוקה הרכב את מייצג .1978 בינואר החל
ערך על נתונים ב975/76ו. התעשייה של ווקת
משנה, וענפי ענפים לפי המשווקת, התפוקה
נתו .1975/76 והמלאכה התעשייה מסקר נתקבלו
על ישירות המיוצאת התפוקה ערך בניכוי אלה. נים
מפע של התפוקה אומדן ובתוספת התעשייה, ירי
שאינם או שכירים מ5 פחות המעסיקים קטנים, לים
לחישוב כבסיס שימשו כלל, שכירים מעסיקום
לצורך הוערכו התפוקה ערך נתוני המשקלים.
הבסיס). (תקופת 1977 במחירי המשקלים חישוב

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדגם
מוצ סוגי כ1,000 של מחיריהם נמדדים במדד
השונים והשירותים המוצרים מחירי ושירותים. רים
נכללו במדגם מפעלים. כ800 של ממדגם נאספים
כערך חשיבות בעלי הגדולים, המפעלים רוב
וקטנים בינוניים מפעלים וכן הענף. של התפוקה

זה. מפעלים סוג המייצגים
על המתקבלים המחירים הם הנמדדים המחירים
בית בשער כלל, בדרך הראשונה, בעיסקה היצרן ידי
הכוללים שוק, מחירי הם אלה מחירים החרושת.

סובסידיות. כוללים ואינם קנייה, מסי

תפוקת של סיטוניים מחירים מדדי סדרות
התעשייה16

הבסיסהתקופה17 הקשרתקופת מקדם
הקודם18 למדד

"X// 19681 1964
'%/Z 19771 1969

ואילך 1 1978

1963 ממוצע
1968 ממוצע
1977 ממוצע

201.138
216.105

תפוקת של היצוא מחירי מדד
התעשייה

התע תפוקת של היצוא מחירי מדד על נתונים
הסטטיסטי ב"שנתון לאחרונה הופיעו שייה

.280  277 עמ' ,1983  34 מס' לישראל"

.1978 ,1 מסי מ,חירים", של לסטטיסטיקה "ירחון נספח. ראה ,1978 בינואר החל האחרון עדכונו עקב במדד שהוכנסו השינויים 16
.1972 ו. ומסי 1969 ו. מסי שם. 1958 מקומיים. ליעדים התעשייה תפוקח של הסיטוניים המחירים מדד עדכון ראה: 17

לעיל. המדדים". וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 18
בהתאמה. ,1965 התעשייה ומפקד 1963  1961 התעשייה סקרי  המקורות 19

לאור". והוצאה ו"דפוס "יהלומים" הענפים ללא 20

'יהלומים'. ענף ללא 21

עדכון ראה המדד. של האחרון העדכון בעקבות שהוכנסו השינויים וו. מסי טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 22
.1978 ו. מסי מחירים". של לסטטיסטיקה "ירחון בחקלאות. ותשומה תפוקה מחירי מדד

מחירי מדד חלוקת ידי על מחושבים הסחר בתנאי השינויים התשומה; מחירי לבין התפוקה מחירי בין כיחס מוגדרים סחר" "תנאי 23
תשומה. מחירי במדד תפוקה
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המספקות פירמות של והשיווק הייצור ערך אות,
ועוד. החקלאות לענף ושירותים מוצרים חומרים,
נתוני על מתבססים התשומה נןחירי מדד משקלי

תשל"ו. בשנת התשומות ערך

הנמדדים המחירים
המחירים אין החקלאית התפוקה מחירי במדד
על מחושבים אלא מסחריים, שוק מחירי הנמדדים
בכמות החקלאות ענף שמקבל הפריון חלוקת ידי
הן כולל הפדיון כאשר ומוצר, מוצר מכל המשווקת
הסובסי את והן מהקונה הענף שמקבל התמורה את
מהממשלה החקלאי שמקבל וההשלמות דיות

מתפוקתו. חלק בעבור
זאת, לעומת נמדדים, התשומה מחירי במדד
התשו למוכרי הענף שמשלם מסחריים שוק מחירי
על וההיטלים המסים כל את כוללים והם מות
למס פרט החקלאות, לענף השיווק לשלב עד המוצר

הנמדד. במחיר נכלל שאינו מוסף ערך
בנקודת המחירים נמדדו תשל"ז שנת שעד בעוד
החקל האוכלוסייה להגדרת בהתאם אחת מסירה
המחירים נמדדים זו, שנה עד נהוגה שהייתה אית
להגדרת בהתאם נוספת מסירה בנקודת תשל"ז מאז
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
במדד נמדדים במקביל,. וכו'). לתעשייה מיועד
הדר, פרי אריזת מחירי גם המעודכן התשומה מחירי
וכיו"ב, נמל שירותי לנמל, האריזה מבית הובלה

קורט. נמדדו שלא

תפוקה וכן שוק, במחירי מסחריות, בעסקאות
במדד נכללות במקביל עצמית. לצריכה שנועדה
מענפים הקנויות התשומות כל התשומה מחירי
שהועברו הביניים מוצרי של סוגים אותם וכן אחרים
מסח בעסקאות  בחלקם לפחות  הענף בתוך
מוצרי אותם של תפוקה כולל המדד אין ריות.
עד כלל. מסחריות עסקאות לגביהם שאין ביניים,
המשווקות התפוקות את רק המדד כלל תשל"ו שנת
שנקנו התשומות ואת החקלאי" ל"משק מחוץ אל
ולא  אחרים מענפים החקלאי" "המשק ידי על
לצריכה מוצרים לא ואף ביניים, מוצרי נכללו

עצמית.
תפו מחירי רק נמדדים כבעבר, הנוכחי, במדד
לכך בהתאם שוק. במחירי הנסחרות ותשומות קות
ביניים ומוצרי היער מוצרי תפוקת מחירי נמדדים לא

ירוק. מספוא כגון אחדים,
מדדים של מערכות שתי מחשבים בתשל"ז החל

כלהלן. אוכלוסיות, לשתי המתייחסות
כאמור, המתייחס י/10), (לוח כללי מדד א.
שבשי התשומה ולכל המיוצרת התפוקה לכל

כולו; החקלאות ענף מוש
(לוח חלקית לאוכלוסייה המתייחס מדד ב.
המשק שמשווק התפוקות את הכוללת י/11),
"שירו בענף הנכללים מפעלים (ללא .החקלאי
ותשומות אחדים, לענפים לחקלאות") תים
אחרים. מענפים החקלאי המשק של הקנויות

הקודם. למדד המשכי הוא זה מדד

המדד משקלי
בחקל והתשומה התפוקה מחירי מדד משקלי
היחסית החשיבות את לבטא עקרונית צריכים אות
לסוגיהן והתשומה התפוקה ערך של (באלפיות)
של הבסיס בתקופת והתשומה התפוקה ערך בסך

המדד.
משק מערכות שתי במדדים יש כתשל"ז, החל
 והשנייה האוכלוסייה לכל המתייחסת אחת לים,

לעיל. כמפורט החלקית, לאוכלוסייה
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 כשלוש התפוקה בכלל המוצר של

ותשל"ו. תשל"ה
על בהתבסס נאמד מוצר כל של התשומה ערך
החקל ענף חשבונות אומדני .' כגון שונים, מקורות

תשל"ו. מאז מחושבים זה, ענף הכוללים ותשומה, תפוקה של מדויריס מדדי לחקלאות". "שירוו1יס ענף ללא 24
וכד'. ספקים ע''י שיווק הלאומיים, החשבונות אומדני  תשומה ולמחירי תפוקה למחירי החקלאית התוצרת שיווק נתוני המקור: 25

לעיל. המדדים" וקישור המדדים "עדכק  ב''כללי" הסבריס ראה 26

ותשומה תפוקה של מחירים מדדי סדרות
בחקלאות24

הבסיסהתקופה25 הקשר26תקופת מקדמ

חקלאית תפוקה מחירי מדד .1

חשב''ו תשי"טתשי"ט ממוצע
תשל"ו תשכ"ותשכ"ז 1.365ממוצע

ואילך תשל"ותשל"ז 4.474ממוצע
בחקלאות תשומה מחירי מדד .2

תשכ"ו תשי"טחשי"ט ממוצע
תשל"ו  תשכ"ותשכ''ז 1.497ממוצע

ואילך תשל"וחשל''ז 5.156ממוצע
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שירותים) עובדי מלצרים, מטבח, עובדי מינהל,
על המלון בתי של ההוצאות לאחוז בהתאם נקבעו
המדד. סל על הוצאותיהם מכלל העבודה, שירותי
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 עבור המלון
לעוב מזון על המלון בתי הוצאות וכו'); מבטחים
העובדים מן המלון בתי של התקבולים למעט דים,

שירות. ודמי להם הניתנות הארוחות עבור
העבודה" שירותי "מחירי 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 כתי 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

מד מדד מלוןסדרות בבתי תשומות של ירים
הבסיסהתקופה הקשר28תקופת מקדם

1111 1969
* **** 1978

ואילך 1111 1979

1969 ממוצע
1978 2.692ממוצע כללי מדד

מלון בתי של תתמדד נערך הכללי, למדד נוסף
לסט ב"ירחון כסדר המתפרסם לתיירים, הרשומים
בשנתון. מופיע אינו אך מחירים", של טיסטיקה

באוטובוסים29 תשומה מחירי מדד

המדד שימושי
תערי קביעת על בדיונים כבסיס משמש המדד
וכאינדיק האוטובוסים בענף סובסידיות ומתן פים

כענף. המחירים להתפתחויות שוטף טור

בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד
ההדרים

בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד על נתונים
הסטטיסטי ב"שנתון לאחרונה הופיעו ההדרים

.277  276 עמ' "1984  35 מס' לישראל

מלון27 בבתי תשומה מחירי מדד
המדד שימושי

קביעת על בדיונים כבסיס לשמש עשוי המדד
וכאינ המלון בתי בענף סובסידיות ומתן תעריפים

בענף. המחירים להתפתחויות שוטף דיקטור

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
באוכלו הכלולים ההארחה בתי שקנו והשירותים,
נתונה, בתקופה השוטף ניהולם לצורך המדד סיית
כולל אינו המדד סל למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר
כהשקעה מוגדרת רכישתם על שההוצאה סעיפים
הקשורות הוצאות מניות, קניית על הוצאות (כגון:
שיש וסעיפים, ברקיימא) וציוד נכסים ברכישת
הוצאות כגון: מחיריהם במדידת מיוחדים קשיים
המלון בתי והוצאות ומתנות תרומות ריבית, על

בחו"ל.
המדד משקלי של המקורות

"סקר מימצאי על מבוסס הנוכחי המדד סל
"י2. 1977/78 מלון בתי הוצאות

,1978 אפרילספטמבר בתקופה שנערך בסקר
מלון בתי כ124 של המפורט ההוצאות מבנה 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

בערך.

מיוחדות מדידה בעיות
של המשקל וכן הסעיף, משקל עבודה. שירותי
עובדי .■ (כגון העובדים קבוצת של העבודה שירותי ,

(ראה 640 מס' מיוחד כפירסום ניתנו העיקריים מימצאיו ועל הסקר עריכת שיטות ושל המדד עקרונות של ועדכני מפורט הסכר 27

להלן). רשימה
לעיל. המדדים", וקישור המחירים "עדכק  ב"כללי" הסברים ראה 28

.1971,2 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה "ירחון ,1969 באוטובוסים, תשומה מחירי מדד ראה: המדד עקרונות של שיטתי פירוט 29

.1978 ,11 מס' שם. ראה בעקבותיו שהוכנסו והשינויים המדד עדכון על
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מיוחדות מדידה בעיות
העבודה שירותי משקל עבודה31. שירותי
העבודה שירותי של המשקל וכן שכירים של
עובדי נהגים, השונים: העובדים קבוצות של
בהתאם נקבעו שירותים, ועובדי מכונאים מינהל
שירותי על האוטובוסים חברות של ההוצאות לאחוז
המדד. סל על הוצאותיהן מכלל השכירה, העבודה
שכר זה: לצורך הוגדרו עבודה שירותי על כהוצאות
ישירות משלם שהמעביד מרכיביו, כל על ברוטו,
עוב עבור האוטובוסים, חברות ותשלומי לעובדים
וכו'). מבטחים לאומי, (ביטוח שונות לקרנות דיהן,
הקואופרטיבים חברי של העבודה שירותי משקל

החברים. מתקבולי אחוזים 60 לפי נאמד
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, כמדד, כי להבטיח צריכה
של קבוע סל לקניית הדרושה בהוצאה השינויים
העובדים מצבת את (המייצג עבודה שירותי
או העובדים בהרכב שינויים ולא הבסיס) בתקופת

בעיסוקם.
של מדידה איפוא, היא, הנהוגה המדידה שיטת
מרכיבי 2 (הכוללת האוטובוסים חברות הוצאות
מדגם של שכרם על עבודה ליום הנ"ל) השכר
זה מדגם מעסיקות. שהן אינדיבידואליים עובדים
הבסיס. בתקופת העובדים כלל הרכב את מייצג

הנכסים משקל ברקיימא. וציוד נכסים
לפי נקבע האוטובוסים חברות שבבעלות והציוד
האו חברות הוצאות מכלל שלהם הפחת ערך אחוז
ובאופן ,. הבסיס בתקופת כולו המדד סל על טובוסים
השינויים פי על מחיריהם שינויי נאמדים שוטף,

חדשים. וציור נכסים במחירי
אחוז לפי נקבע שבשכירות נכסים של משקלם
האוטובו חברות הוצאות מכלל הנכס שכירות דמי
באופן ומורדים הבסיס, בתקופת המדד סל על סים

הנכס. שכירות דמי את שוטף

תשומות של מחירים מדדי סדרות
באוטובוסים

הבסיסהתקופה32 הקשר33תקופת מקדם

1111 1970
XX/I 1977

1111 1978

ואילך

1969 ממוצע
1111 19783410.347

המדד אוכלוסיית
של התשומות סל לכל מתייחס הנוכחי המדד
תחבורה שירותי המספקות האוטובוסים חברות
אלה שירותים אם בין לציבור, באוטובוסים והובלה
ובינעירוניים, עירוניים בקוים נוסעים הסעת הם
אם ובין בתחנות, חפצים ושמירת חבילות הובלת
זה, לצורך באוטובוסים. ותיור טיול שירותי הם
המחל כל את ככוללות האוטובוסים חברות הוגדרו
עסקאות עצמן לבין בינן שאין החברות של קות
האוטו חברות של המוסכים למשל, כך, מסחריות.
לצורך האוטובוסים חברות במסגרת כלולים בוסים
שיש מפעלים, גם כוללת המדד אוכלוסיית המדד.
כך האוטובוסים. חברות לבין בינם בעלות קשרי
התח "מפעלי את כוללת המדד אוכלוסיית למשל,

האוטובוסים. חברות של נות"
של התשומה את כוללת המדד אוכלוסיית אין
המשמשים שונים, מפעלים שבבעלות האוטובוסים

בלבד. עובדיהם הסעת לצורך
המוצרים החומרים, כל את כולל המדד סל
האוטו שירותי הפעלת לצורך ששימשו והשירותים
ניתניםלמדידה. ושמחיריהם הבסיס בתקופת בוסים
רכישתם על שההוצאה סעיפים כולל המדד סל אין
מבנים, הקמת על הוצאות (כגון: כהשקעה מוגדרת
שיש וסעיפים, וכו') אוטובוסים רכישת על הוצאות
על הוצאות (כגון מחירים במדידת מיוחדים קשיים
עד הקודם, במדד כי יצוין, ומתנות). תרומות ריבית,
מפעלים המדד באוכלוסיית נכללו לא ,1978 ראשית
האוטובוסים, חברות לבין בינם בעלות קשרי שיש
חברי של העבודה שירותי המדד בסל נכללו לא אף

קואופרטיבים.
המדד משקלי של המקורות

של התשומות הרכב את מייצג הנוכחי המדד סל
נתונים .1976/77 שנת במשך האוטובוסים חברות
על האוטובוסים חברות של ההוצאות הרכב לגבי
נתקבלו השונים והשירותים המוצרים החומרים,
זה, בסקר האוטובוסים". חברות הוצאות ב"סקר
אוטו חברות 8 של המפורט ההוצאות מבנה נחקר

.301976/77 כשנת בוסים

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
כ150 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
ענף שמשלם אלה הם המחירים ושירותים. חומרים
חברות נוהגות שבו .במקום האוטובוסים, שירותי
והשי המוצרים החומרים, את לקנות האוטובוסים
קונות הן שבו בשוק הנהוג ההסדר פי ועל רותים
אחרים). והיטלים קנייה מסי מכס, כולל (כלומר,

.1978 ,11 מס' שם, ראה 30
שם. ראה העבודה, שכר מדידת שיטת פירוט 31
האוטובוסים. חברות הוצאות סקרי המקור: 32

לעיל. המדדים", וקישור המדדים עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 33
הקואופרטיבים. חברי של עבודה שכר ללא 34
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נבחרים פרסומים

(1961) בחקלאות ותשומת תפוקה של מחירימ מדדי 11 מיוחדים פרסומים
(1964) למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17

ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד 22 78/י197 מלון בתי הוצאות סקר 640
(1966) מקומיים 1980/81 ודרכים כבישים בסלילת תשומה מחירי מדד 688

(1968) לצרכן המחירים מדד 29
(1969) המשפחה תקציב סיווג ונ טכניים טרסומיס

(1959) לצרכן המחירים מדד 5
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המחירים מדדי ברמת השינוי י/ו. לוח
TABLEX/l. CHANGE IN LEVEL OF PRICE INDICES

Percentagesאחוזים

של מחירים ofPriceמדד index

המחירים

תשומה
בבנייה
למגורים

תשומה
בסלילה

מחירים
סיטונייס
תפוקת ■של

החקלאי2 המשק
Farming2

תשומהתשומה
לצרכן

Consumer
prices

Input in
residential
building

. Input
in road

construction

התעשייה'
Wholesale
prices

of industrial
output1

תפוקה
Output

תשומה
Input

באוטובוסים
Input
in buses

מלון כבתי
Inpul

in hotels

A. Annual averages (calendar years), change on
previous year'

שנה כל לוח), (שנות שנתיים ממוצעים א.
קודמתה3 לעומת

7.4
12.8
17.0
35.4
52.3
47.4
33.9
39.9
59.0
78.2
131.6
127.3
116.4
144.1
390.9

11.3
18.9
21.8
25.6
48.2
47.9
27.1
39.1
56.8
75.9
144.3
127.9
118.8
133.9
408.0

1.2
5.9
7.7
9.3
3.4
6.3
7.6
3.0
7.6
3.0
4.1
12.2
14.8
14.2
42.4
57.9
31.1
30.2
49.9
62.5
135.9
133.9
117.9
123.2
318.2

0.6
7.3
5.9
15.6

7.7
7.6
3.9

0.6
5.0
5.8

0.5
13.5
9.5
18.9
35.8
54.7
31.3
30.8
39.1
67.2
122.0
135.2
596.0
§149.8
283.4

1.0
3.9
4.8
1.2
2.3
2.1
6.8
9.2
11.6
19.1
51.5
40.8
30.9
38.6
53.1
79.1
135.8
121.9
124.7
142.2
396.1

1.0
6.6
3.0
7.6
12.6
14.1
20.1
49.7
49.1
26.0
36.3
75.1
91.9
144.5
146.5
126.6
144.0
350.5

5.4
9.0
12.6
5.4
5.0
7.3
8.1
0.0
4.5
2.3
10.9
10.5
16.0
28.5
47.2
30.6
26.4
30.9
57.3
87.4
127.6
131.7
117.0
134.7
388.4

2.3
6.7
9.4
6.6
5.1
7.7
8.0
1.6
2.1
2.5
6.1
12.0
12.9
20.0
39.7
39.3
31.3
34.6
50.6
78.3
131.0
116.8
120.3
145.7
373.8

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

דצמבר דצמברב. קודמת3לעומת previousשנה year'B. December as against December of the
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
197742.539.7 ■61.450.045.249.344.8
197848.158.365.547.046.150.863.1
1979111.4116.5123.8113.9115.292.697.5
1980132.9134.0151.7138.1150.1155.7137.9
1981101.5109.4122.0103.596.3110.1111.7
1982131.5130.4133.2136.9140.5128.8129.7
1983190.7178.5187.9199.7208.6160.4169.4
1984444.9476.0417.7446.9418.7480.6490.2

1 Excl. "Pirnting and publishing". 2 For farming price
indices  agricultural years, 1960/61 1983/84. 3 For
pirce indices of input in buses and hotels  October
December of each year.

מחירים כמדדי 2 לאור". והוצאה "דפוס ענף ללא 1

תשמ"ד. עד תשכ"א חקלאיות, שנים החקלאי במשק
 מלון ובבתי באוטובוסים תשומה מחירי במדדי 3

שנה. כל אוקטוברדצמבר
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CONSUMER PRICES

לצרכן המחירים מדד י/2. לוח
TABLEX/2.CONSUMER PRICE INDEX

לצרכן מחירים

Monthחודשממוצע
שנתי

Annual
I11111IVVVIVIIVIIIIXXXIXI!

average

=100 IXהבסיס: 1951Base:
19488979 7782868991939496 93 9496
19499197 9797989492908985 85 8784
19508584 8484848483838486 85 8589
19519792 90939496959698105 103 100107

1952153120 113132144150157162165175 173 169178

1953196182 181184187191197200201208 207 205212
1954220216 214217217218214217222228 227 227228
1955233228 228229230230232233231236 238 239239
1956248239 238244246249249244247248 259 260250
1957264259 254261265270258264269267 268 268263
1958273269 267268272276267274274273 280 280274

se: 1 1959 = 100.0 : BaChainingהבסיס coefifcient: 2.753 הקשר; מקדם
1959100.6100.8 100.0100.9100.4104.399.398.097.9102.1 101.9 100.1101.6
1960102.9101.4 101.2102.4101.2103.2100.8101.3101.5105.8 106.2 104.1105.1
1961109.8106.6 107.5106.8106.7114.3110.4108.0107.1113.1  112.2 110.7114.6
1962120.2115.6 115.0118.2120.3119.1117.5118.5119.9124.9 124.0 122.7126.3
1963128.1126.3 126.3126.3124.9129.0127.9128.0125.9131.9 129.4 128.4132.6
1964134.7133.6 133.6133.4132.2136.7132.9134.7133.4137.1 135.9 134.4138,5

Base: 1964 = 100.0 Chainingהבסיס: coefifcient: 1.347 הקשר: מקדם
1965107.7104.2 103.7106.3107.2109.4108.9108.1106.9110.0 109.4 108.3/110.1
1966116.3112.7 111.5114.6116.7117.2116.8117.1115.8117.9 118.5 117.5118.7
1967118.2117.5 118.6118.0119.8120.1118.8117.9116.8118.1 117.6 116.7118.9
1968120.7119.9 120.0120.8121.9121.7120.4120.8119.7120.7 121.0 120.2121.2
1969123.7121.5 121.8123.2124.0123.3124.5124.6122.2125.4 124.5 123.0125.9

Base: 1969 = 100.0 : Chainingהבסיס coefficient: 1.237 הקשר: מקדם
1970106.1101.9 101.5102.9103.7105.0104.8104.4104.9111.3 111.3 109.1112.1
1971118.8114.0 114.1115.5116.4117.0117.2116.6117.2125.6 123.6 121.0127.1
1972134.1128.2 128.9130.8132.3133.7131.8132.7133.3140.8 138.4 135.2142.8
1973160.9146.9 145.5150.5156.3158.5159.0161.7162.7175.8 168.4 165.4180.5
1974224.8202.0 186.9207.4213.0218.7219.4222.4223.5260.8 233.6 227.9281.9
1975313.1291.7 287.4298.8303.9308.2307.1308.5308.6345.5 334.9 315.0348.2
1976411.2355.4 352.9368.2389.3397.6398.4418.7423.8468.0 448.0 433.5480.6

,Base:1976 = 100.0 :CGJ7Chaining coefifcient: 4.112 הקשר: מקדם
1977134.6117.7 116.6120.0122.9125.8128.8130.7135.8163.4 146.1 141.0166.6
1978202.7173.1 170.4179.5189.4192.9196.7201.4206.2238.6 224.6 212.4246.8
1979361.4265.3 259.0280.2304.5319.0330.3348.5377.7482.6 ...439.8 407.9521.7
1980834.9587.5 559.9617.5680.5744.9779.3813.4880.51,146.7 1,048.4 944.51,215.3

Base: 1980 = 100.0 : Chainingהבסיס coefifcient: 8.349 הקשר: מקדם
1981216.8164.8 156.2172.7191.1197.5202.9215.2223.6278.9 263.6 241.8293.3
1982477.7335.8 317.7352.8390.4414.7439.7480.2518.0643.3 604.1 557.3679.0
19831,1733781.3 736.6825.4934.9986.51,022.01,085.91,163.71,768.5 1,535.5 1,268.31,973.8
19845,560.42^39.8 2,268.32,810.73,389.73,874.34,391.74,934.15,746.910,367.4 8,672.6 6,975.010,754.8
'1985128.5 113.2144.0171.9

1 For compairson with previous indices. the 1985 indices must
be multiplied by 100.

יש הקודמים. למדדים 1985 מדדי את להשוות כדי 1

ב100. להכפילס
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וקבועה ראשית קבועה ,לטי לצרכן המחירים י/3.מדד לוח
TABLEX/3.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP

הבסיס:
= 100.0

Base:
1976

Base: 1980 = 100.0 הבסיס:

Main group and group וקבוצה ראשית קבוצה
משקלמשקל
Weight1980Weigh1981198219831984
19761980

הכללי 1,000.0834.9216.8המדד 1,000.01,173.5 477/5,560.4GENERAL INDEX

ופירות ירקות בלי 937.8826.0217.2המדד 931.71,171.4 480.5,608.2The index excluding vege
tables and fruit

ירקות (גלי מזון
ופירות)

189.7976.4194.6 193.61.069.3426j5,297.1Food (excl. vegetables and
fruit)

ומוצרי דגנים לחם,
בצק

24.1927.5205.5 26.41,113.3 453.25,745.3Bread, cereals and dough
products

ודגים עופות 71.5932.6207.4בשר, 63.81,225.8 471.15,875.3Meat, poultry and ifsh

ומרגרינה 7.11,144.5153.1שמנים 9.5758.4 320.35,552.6Fats and margarine

חלב ומוצרי 27.71,211.8148.1חלב 35.2748.0 307.93,574.4Milk and dairy products

10.2900.5174.9ביצים 9.5910.2 391.54,440.2Eggs

וממתקים ריבה 14.0981.3199.3סוכר, 13.6930.6 363.34,397.3Sugar, marmalade <St sweets

9.2733.7260.1משקאות 8.01,395.3 574.86,396.7Beverages

שונים מזון 11.1,039.0194.5מצרכי 13.4947.5 438.25,519.3Miscellaneous food products

לבית מחוץ 14.8898.1231.5ארוחות 14.21,459.3 533.26,571.1Meals away from home

ופירות 62.2969.3211.1ירקות 68.31,202.6 437.84,908.8Vegetablesand fruit

205.2866.1230.7דיור 199.31,327.9 541.06.688.3Housing

דירה 14.1518.0222.9שכר 12.81,370.6 551.16,814.5Rent

ודמי דירות 184.9902.9232.4מחירי 177.31,336.6 544.16,759.3Prices of dwellings and key

moneyמפתח

אחרות דיור 6.2562.7208.1הוצאות 9.21,099.9 466.85,145.0Other housing expenses

הדירה 85.0891.2225.4אחזקת 99.51,200.1 501.75.416.3Household maintenance

ומים דלק 36.0,062.1215.7חשמל, 52.8,064.1 481.84,828.9Electricity, fuel and water

הבית ושיפור 17.6804.2220.6אחזקה 15.5,272.1 490.95,864.2Maintenance and repairs
והחצר

שונים בית משק 10.7870.6234.7צורכי 9.8,379.0 545.27,295.7Miscellaneous household
utensils

כללית 8.0665.9285.4ארנונה 12.6,482.9 595.86,113.5Municipal taxes

בבית 12.7686.2196.3עזרה 8.8,285.0 456.85,060.3Domestic help
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(המשך) וקבוצה ראשית קבוצה ,לפי לצרכן המחירים מדד י/3. לוח
TABLEX/3.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP (cont.)

הבסיס:
= 100.0

Base:
=הבסיס:1976 100.0Base: 1980

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
Weight
1976

משקל
Weight
1980

Main group and group

19801981198219831984

לבית וציוד 86.5700.379.4218.2445.51.075.64,945.7Furnitureריהוט and household
equipment

25.5633.122.2219.1447.91,124.34,871.2Furnitureריהוט

חשמלי 36.6759.036.4214.1429.11,007.84,680.2Electricalציוד equipment

ולמטבח לבית 8.2683.17.7225.9429.0978.25,032.0Homeציוד and kitchen equip
ment

לדירה וקישוט מיטה 16.2690.513.1223.3496.81,238.65,758.9Beddingכלי and home
decorations

הכל סך  והנעלה 81.2624.062.1250.7537.41.190.05.269.3Clothingandהלבשה footwear total
62.7617.647.6256.9556.61,252.95,589.5Clothingהלבשה

18.5645.914.5230.5474.4983.34,218.2Footwearהנעלה

הכל 37.7966.643.8228.3517.71.312.96.188.7Healthבריאותסך total

רפואיים 18.2980.124.6240.3555.61שירותים ,422.46,785.4Medical services

חולים קופת 13.41,041.019.4233.8541.56,549.6Sickשירותי Fund services

פרטי רפואי 4.8810.15.2264.7608.27,664.9Privateשירות medical services

שיניים '13.4996.513.0211.8473.41,153.15,144.1Dentistsריפוי fees

רפואי וציוד 6.1850.96.2215.3460.51,213.66,011.9Medicamentsתרופות and medical
equipment

תרבות חינוך,
ובידור

99.4693.786.3221.4491.51.236.85.798.0Education. culture and
entertainment

26.7557.320.5226.9534.51,398.46,122.3Educationחינוך

ובידור 72.7741.565.8219.7478.11,186.45,696.9Cultureתרבות and entertainment

ותקשורת 115.6789.7129.4206.3446.61.028.64.864.7Transportתחבורה and communication

104.1783.5116.5210.1454.81תהבורה ,058.55,023.3Transport

תקשורת 11.5845.912.9172.2372.6757.63,432.7Postalשירותי services

37.5746.238.3198.8414.61.140.45.402.8Miscellaneousשונות

וטבק 11.5754.310.2162.6311.11,056.25,788.6Cigarettesסיגריות and tobacco

אישיים 18.3684.116.9228.0514.91,366.16,312.2Personalשירותים services

ושעונים 4.81,057.29.9180.5336.2856.33,638.9Jewelleryתכשיטים and watches

וכד' ילקוטים ,2.9590.71.3242.4521.51,030.03,987.7Handbagsתיקים. etc.
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כלכלי ענף לפי לצרכן, המחירים מדד י/4. לוח
TABLEX/4.CONSUMER PRICE INDEX, BY ECONOMIC BRANCH

הבסיס
 100.0

Base:
1976 

Base: 1980 = 100.0 הבסיס:

כלכלי ענף
משקל
Weight
1976

1980
משקל
Weight
1980

1981198219831984

Economic branch

הכללי 1,000.0834.9477.7המדד 216.8 1,000.01,173.55,560.4GENERAL INDEX
תוצרת ללא הכללי 923.7824.5482.2המדד 217.8 920.61,175.35,626.1General index excluding

agriculturalחקלאית produce

חקלאית 76.3960.8422.9תוצרת 205.9 79.41.144.54.820.6Agricultural produce

וכוי ופירות 58.1974.1421.9ירקות 209.7 62.01,163.74,699.7Vegetables and fruit etc.
חיים בעלי ותוצרת 18.2908.7426.3דיג 192.5 17.41 ,076.25,254.1Fish and livestock

products

תעשייה 462.7805.4443.9מוצרי 208.6 453.01,066.65.151.6Industrial products
וטבק מזון 173.8969.7418.3תעשיית 191.7 179.51,057.05,284.0Food and tobacco industry

ומוצריו 44.0934.4462.1בשר 209.O 37.41,225.65,683.9Meat and its products
ומוצריו 29.11,198.4314.3חלב 150.9 36.4758.73,611.3Milk and its products

וטבק אחר 100.7919.2438.6מזון 199.6 105.71,100.15,718.5Other food and tobacco

טקסטיל ומוצרי 73.9616.1544.7הלבשה 250.6 58.51,243.05,652.6Clothing and textile
products

ורהיטים ומוצריו 26.9654.8449.7עץ 218.1 23.91,145.85,003.9Wood and its products
and furniture

גומי עור, ומוצרי 26.9673.5466.2הנעלה 225.6 20.8982.24,322.6Footwear 8l leather, rubber
andופלסטיק plastics products

הובלה כלי מכונות, 83.1604.6388.6מתכת, 203.7 73.4860.74,113.4Metal products, machines,
חשמל vehiclesומוצרי and electrical

goods

כימיים מוצרים 48.6957.7477.1תעשיית 208.8 59.81,129.45,747.7Manufacture of chemical
נפט andומוצרי petroleum products

ל.נ.מ.א. שונות, 29.5886.1448.8תעשיות 217.4 37.11,137.35,375.4Miscellaneous industries,
n.e.s.

ודיור בנייה 207.0870.6542.0שירותי 231.2 196.61.335.46.719.9Building and housing services

ומים 25.11,060.0468.0חשמל 215.7 36.41.010.64.394.5Electricity and water

ותקשורת 47.9882.9448.7תחבורה 204.8 62.11.042.45.341.0Transport and communication
181.0772.4529.6שירותים 231.8 172.51.361.05.988.2Services

וביטוחי 31.2601.3513.0מסים 240.7 38.81,246.14,961.6Taxes and insurance

חינוך 25.4541.1542.1שירותי 223.9 20.51,441.26,340.3Educational services

בריאות 31.6987.8527.2שירותי 230.4 37.61,329.36,217.9Health services

בידור 10.6907.7666.3שירותי 257.0 8.51,834.68,278.2Entertainment services

הארחה 36.3813.4546.9שירותי 236.4 28.01,443.56,755.2Hotels

עסקיים 6.4717.4549.0שירותים 234.6 3.41,276.55,397.3Business services

אחרים 39.5818.7495.2שירותים 218.0 35.71,303.95,556.0Other services
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prices of dwellings דירות מחירי

לעומת שנה כל מפתח, ובדמי דירות במחירי השינוי ו/5._ לוח
קודמתה

TABLEX/5.PRICE CHANGES OF DWELLINGS AND KEY MONEY ON A YEAR
EARLIER

Percentages אחתים

דירות מחירי
Pirces of
dwellings

מפתח דמי
Key money

דירות מחירי
Prices of
dwellings

מפתח דמי
Key ץ€ת0ת1

196115.213.9197326.8

196221.731.5197438.5

196323.933.6197527.9

196415.713.71976!1.3

196510.910.219779.8

19662.1 1.7197879.040.6

19670.4 1.51979144.4

19686.23.7198093.9

196913.93.01981154.5164.9

197017.512.31982121.8149.6

197125.8 1.81983§160.8157.2

197229.348.41984381.2
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prices of input in residential building למגורים בבנייה תשומה מחירי
למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד י/6. לוח

TABLEX/6.PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING

Monthחודשממוצע
ש03י

Annual
111IIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

average

=הבסיס 100.0VII 1950Base:

1951125.1116.0_118.0127.0139.5
1952211.3160.4214.0_232.0231.7235.9235.9236.5239.9

1953275.8239.9239.9250.9258.4258.4280.1281.9294.2300.6300.6300.6303.7

1954353.6306.4343.9352.4352.4356.5356.5353.5358.1363.1363.1365.6371.6

1955393.4377.4377.2377.2377.7377.1379.1381.7383.7419.2421.6422.2427.2

1956451.7427.2427.4444.9444.9450.1459.4460.4461.1461.1461.1461. I461. I

1957474.2468.9468.9468.9468.9468.9468.7477.2477.4477.9481.7481.5481.1

1958479.4480.6479.5479.5481.1478.5475.6482.9481.5480.1478.8478.4476.3

1959484.8475.4479.3481.0484.1483.4482.9484.6487.9488.0489.3490.0491.4
1960510.9491.1491.1502.0503.8503.1513.5521.0520.9521.4520.8521.3521.3

1961557.0,521.5538.8540.7550.4550.8554.3565.3568.1571.4572.2574.7575.3

1962627.2576.2599.7618.0618.6617:9618.3627.9650.4650.3650.3649.6649.0

1963660.8655.3662.7659.7660.1660.1660.6662.1662.1661.2661.2662.5661.9

=הבסיס: 100.01 1964Baseקשו :מקדם 6.680 :Chaining coefficient

1964103.9100.0100.3100.4100.7100.7102.8108.1108.2105.5105.9107.2107.5

נ1965111.5107.9108.4109.1110.0110.3 12.4114.6115.4115.1111.2111.6111.6

1966120.5113.3117.6119.1119.5119.6122.4125.0125.2123.0120.6120.6120.5

1967120.5120.5120.4120.4120.3120.3120.31205120.5120.4120.5120.7121.6

1968125.9122.6122.9123.0123.3124.2128.0131.6131.7128.2124.7125.2125.4

=הבסיס 100.0Base: קשו1968 1.259מקדם :Chaining coefficient

1969102.399.899.899.9100.1100.2103.1106.2106.8104.4101.9102.3103.3

1970113.4104.3105.7107.3111.3111.5114.7118.1119.2121.9115.6115.5115.8

1971125.3118.6119.7120.0119.7120.7124.5128.7131.8131.0128.1130.1131.2

1972145.4135.4135.7138.4139.0140.6144.7150.4156.1150.1149.3151.2153.6

1973186.9160.4162.4165.5174.3177.4184.8197.4201.0201.8196.7207.0214.7

1974275.2225.6235.7238.2248.2262.6272.0298.0300.8297.1289.7306.6328:1

19751331.9335.4339.8343.4

=הבסיס 100.0V 1975Base: I3.434 קשר: Chainingמקדם coefficient

1975100.0100.1103.3108.6109.3106.2109.9112.4113.3

1976132.4114.6115.5116.6126.3128.4133.3138.5140.9140.8141.4144.9147.2

1977173.3149.2150.3151.1158.4162.1169.1178.0183.5182.1185.7203.9205.7

1978272.6215.4222.3227.7253.2258.9270.9282.3290.9298.6305.0320.4325.6

1979510.9346.8352.4370.5413.9439.4484.9532.2572.8596.5635.7680.7705.0

19801,162.7790.8805.9827.1942.21,002.61,085.81,229.31,304.2,305.31 ,452.0,557.31,650.0

19812,694.0,889.82,053.1 2,003.1 12,334.32,412.02,550.02,906.03,006.3,135.43,231.8 3,i35 1.43,454.8 .
19825,845.6154.7 3,916.24,263.9 44,715.15,025.15,364.36,279.45,635.3,758.47,342.3 t?,73 1.37,961.2

198313,720.09,572.4 9,334.4 8,911.3 10,640.411,178.712,094.713,660.217,651.2 15,031.4 14,767.5

הבסיס 100.0 :X 1983 =Base:176.512מקדם coefficient.Chainingקשר:

1983100.0111.2125.6

1984379.6145.8170.7183.7230.7259.3304.0363.7424.8490.0573.6685.7723.5

1985755.8839.6939.81,058.61,125.3

1 See introduction to this chapter. 2 See note 2 10 Table
X/7. י/7. ללוח 2 הערה ראה 2 זה. לפרק מבוא ראה 1
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קבוצה לפי למגורים, בבנייה תשומה מחירי מדד  י/7. לוח
ותתקבוצה1

TABLEX/7.PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING, BY GROUP AND
SUBGROUP1

ותתקבוצה קבוצה

הבסיס;
= 1975 אפריל

Base:
April 1975 = 100.0

הבסיס:
Base:
xl983=
100.0Group and subgroup

1980198119822 19831984

הכללי 1,162.72,694.05,845.613,720.0379.6GENERALהמדד INDEX

שיש מחצבה, חומרי
חרסינה ומוצרי
מחצבה חומרי

חרסינה ומוצרי שיש

1.432.4

1,497.1
1,312.7

3.748.3

3,915.5
3,439.3

7.605.5

8.786.8
5,422.1

18.591.1

21,780.9
12,726.4

377.6

340.3
512.2

Quarry. marble and porcelain
products
Quarry products
Marble and porcelain
products

סיליקט איטונג, צמנט,
ומוצריהם

1.364.63.162.07.392.118.765.9393.2Cement, ytong, silicate and
their products

מתכת ומוצרי ברזל
לבנייה עגול ברזל

ומוצרי פחים פרופילים,
מתכת

976.6
921.0

1,106.3

2.174.7
1.951.2
2,696.1

4.911.1
4,533.5
5,791.6

11.400.9
10,329.5
13,961.8

390.6
415.4
387.4

Iron and metal products
Round buildingiron
Proifles, tin and metal
products

אחרים וחומרים עץ
עץ

אחרים חומרים

1,079.2
1,072.7
1,086.7

2.409.4
2,303.9
2,531.1

4.865.5
4,430.1
5,367.3

10.902.5
9,950.1
12,009.9

387.7
394.2
383.5

Wood and other materials
Wood
Other material

אינסטלציה
אינסטלציה חומרי

מרכזית והסקה סניטרית
אינסטלציה חומרי

חשמלית

1,086.7
1,090.2

1.069.5

2.669.5
2,690.0

2,566.9

5,694.2
5,767.1

5,328.9

13.954.6
14,066.1

13,434.1

451.8
455.1

425.0

Plumbing materials
Sanitary and central heating
and plumbing materials

Materials for electrical
installation

עכודה שכר
בניין פועלי

ניהול פיקוח, צוות
ושירותים

1,161.4
1,139.9
1,300.9

2.651.0
2,581.4
3,102.8

5.690.9
5,521.2
6,792.4

12,924.8
12,315.3
16,880.9

372.1
376.8
348.2

Wages
Building workers
Supervision, management and
services

הובלה
שכורה הובלה
עצמית הובלה

1.405.7
1,428.4
1,377.2

3.362.7
3,677.7
2,966.4

7.769.0
8,789.3
6,485.4

18.017.4
20,600.0
14,758.4

358.6
347.2
378.2

Transportation
Hired transportation
Own transportation

ענודה וכלי ציוד
ציוד שכירת
עצמי ציוד
עבודה כלי

985.2
989.4
910.5

1,334.5

2.316.9
2,276.9
2,155.4
3,582.3

5.433.8
5,596.1
4,681.8
7,709.5

13.018.6
13,913.9
10,549.9
16,725.0

363.5
313.0
358.2
532.4

Equipment and tools
Hiirng of equipment
Own equipment
Tools

שונות
וביטוח מסים

משרדים החזקת

977.9
1,017.9
867.6

2.148.9
2,250.5
1,868,7

4.367.2
4,388.9
4,307.4

10.324.6
10,304.5
10,110.7

322.8
321.7
323.9

Miscellaneous
Taxes and insurance
Ofifce maintenance

1 See introduction to this chapter. 2 As ofNovember, the
index is based on October 1983. The average for 1983 was
compiled after linking the November and December indices to
the previous base. See introduction.

המדד בנובמבר, החל 2 זה. לפרק מבוא ראה 1

נעשה ל983ו הממוצע .1983 אוקטובר בסיס על מוצג
הקודם; לבסיס ודצמבר נובמבר מדדי קישור אחרי

מבוא. ראה
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prices of input in road construction בסלילה תשומה מחירי
הכביש ורובד סוג לטי בסלילה, תשומה מחירי מדד  י/8. לוח

TABLEX/8.PRICE INDEX OF INPUT IN ROAD CONSTRUCTION, BY TYPE AND
LAYER OF ROAD

00.0 1972הבסיס: =Base:100.0הבסיס :1981 =Base: V

1978(97919801981
משקל
Weight198219831984

הכללי 1,545.5המדד 805.43,778.19,313.01O0.0257.3(27.82,828.3THE GENERAL INDEX

הכביש Typeסוג of road
אספלט 1,573.0כביש 818.13,816.99,444.923.3259.5629.22,741.2!nterurban asphalt road
בינעירוני

עירוני אספלט 1,537.3כביש 804.73,820.19,434.576.7256.6627.42,855.0Urban asphalt road

הכביש Layerרובד of road
עפר 1,419.2עבודות 720.13,150.37,786.733.4274.4656.02,788.5Construction works

1,521.2מצע 774.73,649.28,917.234.4244.1610.92,704.5Subbase
נושאת 1,707.9שכבה 912.34,494.511,041.432.2254.0616.55,001.7Bearing course

1,638.6תשתית 856.54,155.31

Base

1 As of 1981, no separate index ifgure is given for the "Base"
item; see introduction.

מבוא. ראה ל"תשתית"; נפרד מדד אין 1981 ב התל 1

prices of industrial output התעשייה תפוקת מחירי
ליעדים התעשייה תפוקת של סיטוניים מחירימ מדד י/9. לוח

ראשי ענף לפי מקומיימ,
TABLEX/9 WHOLESALE PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET, BY MAJOR BRANCH
Base: 1977 = 100.0 : 0VJ/7

Major branch 1984 1983 1982 1981
משקל
Weight
1977

ראשי ענף

THE GENERAL INDEX
Mining and quarrying
Food, beverages and tobacco
Textiles
Clothing
Leather and its products
Wood and its products
Paper and its products
Printing and publishing
Rubber and plastic products
Chemical and oil products
Nonmetallic mineral products
Basic metal
Metal products
Machinery
Electrical and electronic equipment
Vehicles
Miscellaneous

39346.1
50,599.3
37,372.3
33,578.0
30,957.5
34,905.2
36,943.4
40,173.6
57,279.7
35,986.1
41,012.6
54,413.4
43,202,4
36,377.4
33,394.8
43,865.7
37,706.0
42,531.5

7,924.2
11,464.5
7,540.7
6,964.1
6,393.5
6,893.9
7,564.4
7,198.5
11,328.3
7,441.9
8,134.4
10,906.1
8,554.7
7,255.2
6,688.4
8,641.7
7,729.5
9,114.3

3,241.6
4,543.2
3,04).8
2,900.9
2,702.6
3,210.7
3,105.0
3,132.3
3,763.9
3,274.2
3,384.5
4,345.5
3,381.3
3,070.5
2,787.7
3,549.9
3,270.2
3,643.6

1,436.1
2,037.2
1,335.8
1,341.6
1,182.1
1,492.1
1,374.3
1,348.8
1,470.1
1,450.8
1,530.0
1,913.8
1,518.4
1,383.9
1,284.8
1,570.0
1,468.0
1,571.4

1,000
14

253
65
49
12
49
32
33
40
70
56
29
109
34
70
66
19

הכללי המדד
והציבה כרייה

וטבק משקאות מזון,
טקסטיל
הלבשה

ומוצריו עור
ומוצריו עץ
ומוצריו נייר

לאור והוצאה דפוס
ופלסטיק גומי מוצרי

נפט ומועדי כימיים מוצרים
אלמתכתיים מינרלים מוצרי

בסיסית מתכת
מתכת מוצרי

מכונות
ואלקטרוני חשמלי ציוד

הובלה כלי
שונות
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prices of output and input in agriculture בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי
החקלאות1, בענף ותשומה תפוקה של מחירים מדדי  י/0ו. לוח

וקבוצה ראשית קבוצה לטי
TABLEX/10.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN THE AGRICULTURE

BRANCH1, BY MAIN GROUP AND GROUP
Base: 1975/76 = 100.0 = תשל"ו הבסיס:

Agricultural year חקלאית שנה

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
בתשל"ו
Weight in
1975/76

תשמ"א
1980/81

תשמ"ב
1981/82

תשמ"ג§
§1982/83

תשמ"ד
1983/84Main group and group

תפוקה מחירי 1,0001,586.093457.17,799.830,078.6PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

וגן שדה 265.11.613.563.258.39.146.137,359.5Fieldגידולי andgarden crops

שדה 3,414.410,474.147,432.2Field§139.81,718.7גידולי crops

אדמה תפוחי ירקות.
ומקשה

105.31,581.53,271.78,212.828,096.5Vegetables, potatoes, melons
and pumpkins

20.01,046.92,096.64,778.115,720.4Otherאחר

הדרים) (ללא 95.51.937.13,402.38.613.632.373.6Fruitסירות (excl. citrus)

הדר 175.71.527.52.828.06.108.917.491.7Citrusפרי fruit

ותוצרתם חיים 463.71,520.03,173.37.503.330.212.8Livestockבעלי produce

הרפת 159.21,562.13,205.57,377.829,550.6Cattleענף

הלול 246.21,472.73,142.57,442.830,752.6Poultryענף

58.31,604.83,215.48,101.529,741.5Otherאחר

תשומה מחירי 1,000.01,737.53,761.58,488.635,468.3PRICEמדד INDEX OF INPUT

וזרעים מספוא C7,690.137,040.8Feed.366.41,594.03.346תערובות, mix. fodder and seeds

להגנת וחומרים דשנים
והחי הצומח

90.31,815.33,856.08,389.933,462.4Fertilizers and pesticides 

וחשמל שמנים דלק, ,100.61,783.34,053.9,131.933,129.7Waterמים, fuel, lubricants and electricity

חילוף וחלקי ציוד ,8,535.934,577.7Machinery;.97.31,716.93,762מכונות, equipment and spare parts

ושונות פלסטיק עבודה, ,8,498.438,823.4Tools).20.51,838.13,899כלי plastics and miscellaneous

בנייה 14.81,787.13,884חומרי .;8,591.036,567.1Building materials

אריזה (58.2חומרי 1,425.33.128.56,744.729,888.8Packing materials

עבודה (144.8שכר 2,127.14,741 .(10,621.439,902.9Wages

חקלאי לשימוש 58.82,146.84,661.10,292.135,823.3Servicesשירותים for agircultural use

וביטוח >22.0מסים 1,117.12,239.;5,001.315,132.0Taxes and insurance

רבייה 26.31,413.23,200.8,253.033,603.4Inseminationחומרי materials

For the differences between Tables X/10 and X/11, see מחירי "מדד ר' וי/11 י/0ו לוחות בין ההבדלים בדבר ו

"Pirce indices of Output and input Agirculture  the index במבוא. המדד" אוכלוסיית  בחקלאות ותפוקה תשומה
Pupulation", in the introduction.

273 מחירים



החקלאי1, במשק ותשומה תפוקה של מחירים מדדי י/וו. לוח
וקבוצה ראשית קבוצה לטי

TABLEX/ll.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN FARMING1,
BY MAIN GROUP AND GROUP
Base: 1975/76 = 100.0 = תשל"ו הבסיס:

Agricultural year חקלאית שנה

משלול
וקבוצה ראשית בתשל"וקבוצה

Weight in
"ם תש

1979/80
תשמ"א
1980/81

תשמ"ב
1981/82

תשמ"ג§
91982/83

תשמ"ד
1983/84

Main group and group
1975/76

תפוקה מחירי 1,000.0675.21,588.153,112.47,773.829,802.8PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

וגן שדה 3,292.59.585.137.914.1Field§275.1762.11,614.5גידולי and garden crops

שדה 3,498.411,609.350,607.7Field§130.0803.31,751.7גידולי crops

אדמה תפוחי .116.0784.81,576.73,264.88,176.228,092.1Vegetablesירקות, potatoes,
melonsומקשה and pumpkins

29.1487.41,152.22,482.76,158.520,360.2Otherאחר

הדרים) (ללא 107.0856.71,950.03.384.28.977.332,245.3Fruitפירות (ecxl.cilrus)

הדר 127.7613.81.563.12,434.94,733.710.708.1Citrusפרי fruit
ותוצרתם חיים 490.2602.71.500.83,128.57.373.829.691.9Livestockבעלי produce

78.1647.71,652.43,085.48,165.326,378.9Meatבשר

167.1595.11,470.93,135.17,339.029,865.4Poultryעופות

24.4644.31,507.13,052.97,944.329,835.6Fishדגים

132.4636.11,507.83,254.37,044.731חלב 1ל1 Milkי

83.0510.31,414.63,019.57,120.230,579.0Eggsביצים

2.7478.31,264.82,129.36,401.314,104.1Honeyדבש

2.5740.11,441.22,807.66,300.131,885.7Miscellaneousשונות

תשומה מחירי 1,000.0748.61,750.73,815.08,514,735,611.0PRICEמדד INDEX OF INPUT

וזרעים מספוא 411.3696.11,576.53,305.47,585.536,637.0Feedתערובות, mix, fodder and seeds

להגנת וחומרים 94.6709.21,782.63,786.38,223.232,857.5Fertilizersדשנים and
והחי pesticidesהצומח

וחשמל שמנים דלק, ,115.4861.21,781.44,065.29,177.233,267.1Waterמים, fuel, lubricants and
electricity

חילוף וחלקי ציוד ,105.0728.91,704.63,716.38,331.733,600.7Machineryמכונות, equipment and
spare parts

פלסטיק עבודה. ,24.1806.21,838.13,899.68,498.438,823.4Toolsכלל plastics and
miscellaneousושונות

בנייה 14.0745.51,787.13,884.58,591.036,567.1Buildingחומרי materials

אריזה 14.4568.61,368.33,015.76,724.531,518.9Packingחומרי materials

עבודה 134.0838.02,167.05,110.010,800.640,607.8Wagesשכר

63.7866.12,249.14,838.410,898.037,236.5Servicesשירותים for
חקלאי agriculturalלשימוש use

וביטוח 23.5586.21,123.12,263.35,087.514,973.9Taxesמסים and insurance

1 See note to Table ^10. י/10. ללוח הערה ראה 1
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prices of input in hotels מלון בבתי תשומה מחירי
קבועה לפי מלון, בבתי תשומה מחירי מדד י/12. לוח

וקבוצה ראשית
TABLEX/12.PRICE INDICES OF INPUT IN HOTELS, BY MAIN

GROUP AND GROUP
Base: 1978 = 100.0 הבסיס:

משקל
וקבוצה ראשית Weightקבוצה

1978
1981198219831984Main group and group

הכללי 1,000.0938.12,03034,957.124335.0GENERALהמדד INDEX

עכודה 471.9933.91,989.64,952.324,933.2Wagesשכר

מינהל 81.8955.52,052.44,993.225,690.5Administrationעובדי workers
קבלה 46.0988.02,111.55,388.530,268.3Receptionעובדי clerks

מטבח 103.2917.21,980.94,892.523,506.6Cooksעובדי

שירותים 82.8904.41,967.34,953.423,873.2Serviceעובדי workers
88.3923.71,917.54,848.124,555.4Waitersמלצרים

אחזקה 39.3989.72,030.55,017.625,285.1Maintenanceעובדי workers

אחרים 30.5888.31,882.94,601.423,201.6Otherעובדים workers

150.8931.12,035.55,092.624,157.1Foodמזון

ודגים .עופות ,55.2925.72,072.15,168.823,830.1Beefבשר poultry and fish

טריים ופירות 21.6985.11,956.75,684.321,931.7Vegetablesירקות and fresh fruit
חלב 11.91,071.72,151.55,101.324,554.2Dairyמוצרי products

אחרים מכולת Other.45.7841.51,883.54,472.023,984.1מוצרי groceries
קלים 7.51,084.12,600.66,118.830,733.3Softמשקאות beveragers

כוהליים 8.9976.92,146.85,492.526,376.2Alcoholicמשקאות beverages

אחרות 377.3946.22,079.64,908.923.658.0Otherהוצאות expenses
למלון מחוץ 19.11,044.52,274.25,788.725,155.4Laundryכביסה outside the hotel

ושיפוצים 31.5932.02,004.34,828.522,103.5Repairsתיקונים and renovations
שונים 27.81,039.72,209.05,213.125,183.1Miscellaneousחומרים materials

וכוי גז חשמל. ,54.31,189.62,738.45,984.226,763.5Waterמים, electircity, gas, etc.

ורשיונות 24.4529.7964.72,235.98,608.9Taxesמסים and licenses

8.41,330.72,975.57,155.753,400.2Insuranceביטוח
דואר ,47.3817.31,765.54,052.019,205.9Telephoneטלפון, mail and

ניהול administrationוצורכי
5.81,392.63,230.98,496.745,657.3Advertisingפרסום

דיור 62.8947.582,009.24,981.124,351.8Housingשירותי services
ושכירות) depreciation)(פחת and rent)

19.3781.31,651.13,887.019,700.7Equipmentציוד
8.1804.31,757.84,154.618,447.7Vehiclesרכב

כלי קישוט. 32.2909.11ריהוט. ,904.54,658.824,289.6Furniture, decoration,
אוכל וכלי beddingמיטה and crockery

36.3911.72,159.45,345.125,632.9Miscellaneousשונות
וכוי) ,entertainment)(בידור etc.).
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prices of input in buses באוטובוסים תשומה מחירי
באוטובוסים תשומה מחירי מדד י/3ו. לוח
TABLEX/13. PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES

Base: 1111 1978 = 100.0 הבסיס:

Main group and group 1984 1983 1982

Weight 1111 1978 משקל
שכר כולל
חברים

Incl. mem
bers wages

שכר ללא
הברים

Excl. ות0ת1
bers' wages

וקבוצה ראשית קבוצה

GENERAL INDEX
Wages
Drivers
Administration workers
and ticketsellers

Mechanics
Service workers

Excl. wages of cooperative members קואופרטיבים חברי שכר ללא
29,669.3 6,164.5 2,634.0
35,693.0 6,514.1 2,746.9
34,446.4 6,124.4 2,679.7
35,844.7 6,586.0 2,740.2

41,739.9 7,923.6 3,126.5
30,626.5 5,709.5 2,416.2

הכללי 1,000.0המדד
עבודה 296.0שכר

140.6נהגים
מינהל 73.3עובדי
וכרטיסנים

52.2מכונאים
שירותים 29.9עובדי

חבריכולל wagesקואופרטיביםשכר of cooperative membersIncl
הכללי 1,000.02,646.96,192.131,456.8GENERALהמדד INDEX

עבודה 566.02,693.36,326.134,769.6Wagesשכר
353.22,612.35,950.833,345.3Driversנהגים

מינהל 111.72,738.06,577.035,725.6Administrationעובדי workers
andוכרטיסנים ticketsellers

69.63,149.08,026.641,631.3Mechanicsמכונאים
שירותים 31.52,436.95,887.032,188.4Serviceעובדי workers

ושמניס 226.7139.83.997.58,839.340,061.8Fuelדלק and oils
212.1130.84,048.58,934.340,209.4Fuelדלק

14.69.03,256.77,458.737,915.9Oilsשמנים
142.287.71,831.34,095.718,738.5Vehiclesרכב

ושיפוצי חילוף 138.285.22.010.45,061.925,377.9Spareחלקי parts and overhaul
ofbusesאוטובוסים

צמיגים (ללא חילוף 86.053.11,723.94,527.022,454.6Spareחלקי parts (excl. tubes
andואבובים) tyres)

ואבובים 37.523.12,708.66,517.234,027.5Tubesצמיגים and tyres
אוטובוסים 14.79.01,908.24,482.620,424.9Overhaulשיפוצי of buses

וכוי) זכוכית (עץ, 4.12.152,471.36,077.128,274.3Mateiralsחומרים (wood. glass, etc.)
2.51.62,1:8.94.922.922,624.8Equipmentציוד

ושכירות) (פחת דיור 26.216.12,475.35.759.027.436.7Housingשירותי services
(depreciation and rent)

משרדים 15.89.72,064.94.659.321,894.0Maintenanceofאחזקת ofifces
והדפסות משרד 3.22.02,740.37,846.739,736.5Stationeryצורכי and printing

ודואר 12.67.71,889.43,819.017,259.6Telephoneטלפון and mail
מבניס 95.52.497.15.792.024,479.8Maintenanceofbuildings.*אחזקת

ושיפוצים 2.01.32,214.15,683.926,218.8Repairsתיקונים and renovation
ומים 6.94.22,576.15,822.223,994.6Electricityחשמל and water

וביטוח רישיונות ,78.248.11,457.64,030.712,267.1Taxesמסים, licenses and insurance
14.79.1920.32,272.29,119.4Taxesמסים

3.82.31,674.73,787.014,916.6Licensesרישיונות
59.736.71,577.23,937.212,881.5Insuranceביטוח

61.237.72.075.35,255.623,409.9Miscellaneousשונות
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חיים רנות י"א. פרק

זו גישה שלהלן. הלוח לפי נקבע זה מספר כאשר
שולית השפעה במשפחה נוספת נפש לכל מייחסת
תקציב על המוטל העומס מבחינת יותר קטנה

המשפחה.

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

כלוחות שהנתונים האוכלוסייה האוכלוסייה.
כל את מקיפה אליה מתייחסים י"א/8 י"א/1
בני ביישובים היהודיים השכירים של הבית משקי
לאיהודיים שכירים ושל ויותר תושבים 2,000
מוגדר שכירים של בית משק כאשר בלבד, שבערים
חכר או שכיר הוא המשפחה ראש שבו בית כמשק
וי"א/11 י"א/9 בלוחות האוכלוסייה קואופרטיב.
משפחו שראשי עירוניים בית למשקי מתייחסת

הנסקרת. בשנה עבדו לא תיהם
פעמים ארבע נערך הכנסות סקר הסקר. תקופת
14 מגיל פרט כל נחקר רבעשנתי סקר בכל בשנה.
החודשים 12 במשך הכנסותיו על ומעלה, שנה
של ביקורו שלפני בחודש שנסתיימו האחרונים,
מתייחסים מסוימת לשנה שהנתונים מכאן הפוקד.

שנה. אותה ראשית של להכנסה בממוצע
הבית משק היא והעיבוד החקירה יחידת
ומעלה. שנה 14 מגיל הבית משק בני כל את וכוללת
דהיינו. צרכנים" כ"משפחת מוגדר בית משק
ויש אחת בדירה קבוע באופן הגרים אנשים קבוצת
או המשפחה כראש משותף. הוצאות תקציב להם
המבוגר העובד האדם נחשב הכית משק ראש
בליוו המופיעות המשפחה מתכונות חלק ביותר.

הכנסות סקרי

הכנ בסקרי נתקבלו זה בפרק המובאים הנתונים
במסגרת ,1965 מאז שוטף באופן הנערכים סות,
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

.757 מס'

והסברים הגדרות

ההכנסות כל ברוטו: כוללת כספית הכנסה
הורדת לפני הבית משק של השוטפות הכספיות
ראש של מהכנסות מורכבת היא למיניהם. הניכויים
הבית במשק אחרים מפרנסים ושל המשפחה
התוספות כל (כולל ונוספת עיקרית שכירה מעבודה
נוספות, שעות עכור תשלום ,13 חודש כגון:
וכן עצמאית, ומעבודה וכד') בונוסים פרמיות,
שוט והכנסות דיבידנדות ריבית, מרכוש, מהכנסות
הבית. משק בני כל של ופנסיות מתמיכות פות

ירושה, .. כגון חדפעמיים תקבולים נבללים לא
לא כמו"כ ועוד. מגרמניה פיצויים פיטורין, פיצויי
בדיור משימוש הנובעות הכנסות עבור זקיפות נעשו

בעין. הכנסות של אחרים סוגים או עצמי
כני ברוטו הכספית ההכנסה נטו: כספית הכנסה
לאומי. וביטוח הכנסה מס  החובה תשלומי כוי
0י109 הכוללת קבוצה הוא עשירון עשירונים.
גובה לפי מסודרות הן כאשר המשפחות, של
החל סטנדרטית, לנפש הכנסה גובה לפי או הכנסתן
בעשירון ביותר הנמוכה ההכנסה כעל בית במשק
הגבוהה ההכנסה בעל בית במשק וכלה התחתון

העליון. בעשירון ביותר
התפלגות של אישיוויון מדד ג'יני: מקדם
שוויון לציון  אפס כין ערכים המקבל הכנסה,

מלא. אישוויק לציון  אחד ועד  מלא
המש ההכנסה סטנדרדית: לנפש נטו הכנסה
הסטנדרדיות הנפשות במספר מחולקת נטו פחתית

בית. במשק
לפי המשפחות את לדרג כדי סטנדרדית. נפש
לנפש הכנסתן לפי אותן למיין עדיף הכלכלי מצבן
וכרי הכוללת; המשפחתית ההכנסה לפי ולא
הן משפחה, לגורל הכלכליים ביתרונות להתחשב
המחולקת המשפחתית הכנסתן לפי לא מוינו
המש ההכנסה לפי אלא למעשה הנפשות במספר
הסטנדרדיות", "הנפשות כמספר המחולקת פחתית
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הנסקרת. בשנה המקומי החקלאי הייצור ייצור:
רק נתונים נאספים שלגביהם (מוצרים) מצרכים
שייצורן הכמויות נרשמו החקלאית, השנה בתום

הנסקרת. השנה שלפני כשנה נסתיים
מצר של (חיובי) ועודף לים מעבר יצוא : יצוא
עזה. ולחבל ושומרון ליהודה מישראל שעברו כים
מצר של (חיובי) ועודף לים מעבר יבוא יבוא:
לישראל. עזה ומחבל ושומרון מיהודה שעברו כים
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
בין ההפרש הם הרשומים הנתונים (נטו). מזון
שלא "שימוש הטור ובין מצויה" "אספקה הטור
הכלו מזון מצרכי של כמויות ובניכוי ופחת'', למזון
הגלו הסוכר כמויות כגון אחר, במצרך במאזן לים

ובממתקים. בשוקולד מות
ולא הצרכן לרשות העומדות אלה הן הכמויות

בפועל. הנצרכות אלה

ורמת גיל עלייה, תקופת לידה, יבשת כגון: חים
הכית. משק ראש תכונות עפ"י נקבעות השכלה

העיבוד. יחידת אף היא זה בפרק החקירה יחידת
בפרק המתפרסמים הכנסות סקר נתוני זאת, לעומת
פרט, והיא שונה עיבוד ליחידת מתייחסים י"ב,
החקירה בתקופת אחד יום לפחות כשכיר שהועסק

י"ב). לפרק במבוא ראה נוספים (הסברים
הכית ממשקי כרבע נחקרו במדגם המדגם.
לפרק מבוא (ראה אדם כוח סקר במסגרת הנחקרים

י"ב).

הנתונים עיבוד שיטות

באוכלוסייה הבית משקי כלל על אומדנים
במקדם מהסקר הנתונים הכפלת ידי על התקבלו
נלקח בית, למשק ניפוח כמקדם (משקל). ניפוח
אדם כוח מסקרי המשפחה ראש של הפרט משקל
הוכפל זה משקל י"ב). פרק ראה קביעתו, דרך (על
בין הקיים הנפל את בחשבון שהביא תיקון, בגורם
מסירוב כתוצאה (נפל ארם כוח לסקר הכנסות סקר
וכד'), המשפחה היעדרות הכנסות, על לדווח
צורת לכל וחושב הבית ממשקי כ090\ שהיקפו

שנה. רבע לכל בנפרד יישוב

דיור

בדירה חדרים ומספר הדיור צפיפות על הנתונים
המתקבלים שנתיים ממוצעים העם בלוחות
מתייחסים והם האדם כוח בסקרי שוטפת מחקירה
מוסדות לקיבוצים, (פרט. במדינה הבית משקי לכלל
ראה  וביצועו ארגונו הסקר, מבנה על ובדוים).

ושכר. עבודה י"ב, פרק

והסברים הגדרות

החדרים כל נכללו בדירה. החדרים מספר
במניין נכללו לא המשפחה. למגורי המשמשים
מרפ שימוש, בית אמבטיה, חדר מטבח, החדרים:
לעבודה או עסקים לצורכי המשמשים חדרים סות,
נמנה ,1979 עד לדיירים. המושכרים וחדרים בלבד
של מלא רישום נעשה 1980 מינואר כחדר; חדר חצי

חדרים. וחצאי חדרים
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 ב980ו החדרים ספירת ששונתה לאחר
פעמיים. י"א/15 בלוח 1980 נתוני הוצגו לעיל),

המזונות מאזן

הגדרות

ותי המזון מקורות רישום הוא המזונות מאזן
שומן, (קלוריות, התזונתיים הערכים וחישוב אורם
ליום, לנפש בממוצע וויטמינים), מינרלים חלבון,
בשנה במדינה למעשה שנמצאה לאוכלוסייה וזאת
(דה נוכחת ממוצעת "אוכלוסייה  הנסקרת

ב'). לפרק במבוא הגדרתה (ראה פקטו)"
ידי על שנקבעה המתכונת לפי נערך המאזן
ובה (פ.א.או.) ולחקלאות למזון הבינלאומי הארגון

שבישראל. לתנאים מסוימת תאמה
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:
כמויות וכר'. האטריות הכיסקויטים, הלחם, לייצור
המצרך של ובמידה במשקל נרשמות המצרכים
כלולים הירקות שימורי לדוגמא: ה"ראשוני",
תה, עלי טריים. ירקות של כמויות כתור במאזן
מזון בגדר אינם חריפים ומשקאות קפה גרגירי

במאזן.
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בית עוזרת העסקת

ממוצעים הם בית עוזרת העסקת על הנתונים
כוח בסקרי שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים

.1967 בשנת החל האדם
על רק לא המשפחות נשאלות ב1978 החל
בשכראו עוזרת בהן שהעסיקו השעות מספר
אך "מעסיקות (1) 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 עוזרת מעסיקות אם ידוע כ"לא
השאלונים. סוגי שני לפי 1978 נתוני מוצגים לכן
כל מוגדרת כית עוזרו! המעסיקה כמשפחה
הקובע בשבוע בשכר בביתה שהעסיקה משפחה

מטפלת. או בית עוזרת

ו2 983 והדיור האוכלוסין מפקד

דיור תנאי על נבחרים נתונים מובאים וה בפרק
מוצרים על בעלות ועל י"א/22) (לוח בית משקי של
המפקד של ב' משלב י"א/23) (לוח בניקיימא
ראה והסברים, להגדרות אשר המדגמית). (הפקידה
לעיל. בניקיימא" מוצרים על ו"בעלות "דיור"

במבוא מופיעים המפקד על כלליים הסברים
ויישובים. אוכלוסייה  ב' לפרק

והס ,1979 עד נהוגה שהיחד, השיטה לפי פעם
לפי ופעס קודמות; שנים עם להשוואה ניתנים
אלה ונתונים ב1980, שהונהגה החדשה השיטה
מכיוון  וזאת ,1980 שלאחר לשנים השוואתיים

הנתונים1. בין ניכרים הבדלים שהיו

בניקיימא1 מוצרים על בעלות

והסברים הגדרות

זו הגדרה לפי בניקיימא. מוצרים על בעלות
בבע נמצא בדקיימא שמוצר הבית משקי נכללים
לשימושם עומד שהמוצר הבית משקי וכן לותם
משק לאותו חוקית שייך אינו אם אף קבוע, באופן
גם כוללת פרטית מכונית על בעלות למשל, כך בית.
מבני לאחד חוקי באופן השייכת פרטית מכונית
כבע נמצאת שאינה פרטית מכונית וגם הבית משק
עומדת אלא הבית משק מבני אחד של החוקית לותו
שכיר כגון: פרטיים לצרכים הקבוע לשימושו
העבודה. שעות לאחר המפעל רכב את המקבל

הבית משקי מכלל הם י"א/23 בלוח האחוזים
המתאימה. בקבוצה

הגדרה (ראה הבית משק היא החקירה יחידת
הכנסות"). ב"סקד לעיל

נבחרים פרסומים

 י96ו והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
31,23.16 מס'

1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
.17 ,15 .13 מס'

טכניים פרסומים
(1964) בלבד) (אנגלית בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)

המשפחה תקציב סיווג (31)

מיוחדים פרסומים

1963/64 עירוניים ביישובים הביתית המים צריכת סקר 225

1964/65 חיסכון סקר 239
11 חלק  תשג"ט תש''ט כישראל החקלאות 327

1968 עמידר דיירי סקר 328
עבדו לא משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסות סקרי 527

19711975 527
1977 צעירים זוגות סקר 595

1978 דיור תנאי סקר 641
1979/80 המשפחה הוצאות סקר 691

ב': חלק  1979/80 המשפחה הוצאות סקרי 711

1983 הכנסות סקרי 757

.1985 ו, סס' מוסף".  לישראל הסטטיסטי ב"הירחון "1983 בישראל דיור "צפיפות ראה ו

.1985 ,2 מס' שם. משפחות" ברשות ומכוניות בית ציוד דיור "תנאי גם ראה 2
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imcome survey הכנסות סקר

שכירים של בית למשק ברוטו שנתית כספית הכנסה י"א/ו. לוח
בית למשק ברוטו הכנסה ועשירוני ההכנסה מקור לפי עירוניים,

TABLEXI/1. GROSS ANNUAL MONEY INCOME PER URBAN EMPLOYEE'S
HOUSEHOLD, BY SOURCE OF INCOME AND DECILES OF GROSS INCOME PER

HOUSEHOLD
Percentages, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אחוזים,

196719701980198219831984

ברוטו ממוצעת שנתית Grossהכנסה average annual income

(במחירים שי, אלפי 0.91.237.6203.8513.91,790.0 IS thousand, (at current prices)

שוטפים)

ריאלי1 שינוי אחוז 46.111.89.21.6 Percent real change'

Percentagesאחוזים

הכל סך  ההכנסה 100.0100.0100.0100.0100.0100.0SOURCEמקור OF INCOME  TOTAL

שכירה 92.493.089.289.790.590.8Fromמעבודה employed work

הבית משק ראש 76.375.068.468.868.370.8ofשל household head

הבית משק ראש אשת 9.711.015.516.117.016.0ofשל household head's wife

אחרים מפרנסים 6.47.35.34.85.24.0ofשל other earners

עצמאית 3.72.11.20.90.90.8Fromמעבודה selfemployed work

ודיבידנדות, ריבית 3.94.69.69.48.68.4Fromמרכוש, property. interest and

מקצבאות ,dividendsמפנסיות, pensions, allowances

.andומתמיכות assistance

ברוטו הכנסה 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GROSSעשירוני INCOME DECILES PER

הכל סך בית HOUSEHOLDלמשק  TOTAL

תחתון 1.82.82.62.52.42.2Lowerעשירון decile

שני 3.94.84.34.34.33.9Secondעשירון decile

שלישי 5.45.95.65.55.55.1Thirdעשירון decile

רביעי 6.56.96.86.86.86.3Fourthעשירון decile

חמישי 7.68.08.08.08.07.5Fifthעשירון decile

שישי 8.99.39.49.39.49.0Sixthעשירון decile

שביעי 10.510.910.910.911.010.9Seventhעשירון decile

שמיני 12.712.813.013.013.113.1Eighthעשירון decile

תשיעי 15.815.415.916.016.116.6Ninthעשירון decile

עליון 26.923.223.523.723.425.4Upperעשירון decile

גיני 0.360.310.320.320.320.35Gini'sמקדם coefficient

As against previous survey peirod as speciifed in the table. בלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעומת 1
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עירוניים, שכירים של בית למשק נטו כספית הכנסה י"א/2. לוח
סטנדרדית לנפש נטו הכנסה עשירוני לפי

TABLEXI/2.NET MONEY INCOME PER URBAN EMPLOYEE'S HOUSEHOLD, BY
NET INCOME DECILES PER STANDARD PERSON

הכנסה 19791980198219831984Sourceמקור of income

ברוטו ממוצעת שנתית Grossהכנסה average annual income
שוטפים) (במחירים ש', 14.328.0151.9370.71,239.5ISאלפי thousand, (at current pirces)

ריאלי1 שינוי 7.012.15.72.5אחוז Percent real change'

(אחוזים) בית 100.0100.0100.0100.0100.0HOUSEHOLDSמשקי (percentages)

תחתון 4.34.24.04.23.8Lowerעשירק decile
שני 6.26.15.96.05.7Secondעשירון decile

שלישי 7.06.97.17.16.9Thirdעשירון decile
רביעי 7.87.77.98.07.8Fourthעשירון decile
חמישי 8.89.08.89.09.0Fifthעשירון decile
שישי 10.09.810.310.210.1Sixthעשירון decile
שביעי 10.911.011.111.211.2Seventhעשירון decile
שמיני 12.612.613.012.512.7Eighthעשירון decile

. ■■■   תשיעי ■4.014.214.214.4/עשירון 14:7Ninth decile
עליון 18.418.517.717.418.1Upperעשירון decile
ייני ג 0.2200.2250.2220.2150.232Gini'sמקדם coefficient

1 As against previous survey period as specified in the table. בלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעומת

ברוטו, הכספית הכנסתם ואחוז עירוניים שכירים של בית משקי י"א/3. לוח
ברוט1י שנתית הכנסה קבוצת לפי

TABLE X1/3.URBAN EMPLOYEES' HOUSEHOLDS AND PERCENT GROSS MONEY
INCOME, BY NET ANNUAL INCOME GROUP

1984
Households in population: 635.7 thousands אלף 635.7 באוכלוסייה: בית משקי

נפשות אחתאחוזממוצע
ברוטו שנתית הכנסה ns13pבית .למשק בית Grossההכנסותמשקי annual

תחילת במחירי Average(ש', personsPercentage ofPercentage ofincome group (IS, at
'(1984per householdhouseholdsincomebeginning 1984 prices)1

הכל 3.8100.0100.0TOTALסך
499,999 .2.57.0עד 1.3Up to 499,999

500,000649,9993.56.01.9500,000649,999
650,000799,9993.46.52.6650,000799,999
800,000999,9993.59.34.7800,000999,99?,

1,000,0001,249,9993.912.17.61,000,0001,249,999
1,250,0001,499,9993.910.37.91,250,0001,499,999
1,500,0001,749,9994.08.57.71,500,0001,749,999
1,750,0001,999,9994.16.97.31,750,0001,999,999
2,000,0002,499,9994.011.614.42,000,0002,499,999
2,500,0002,999,9994.07.511.52,500,0002,999,999
3,000,0003,499,9994.05.29.43,000,0003,499,999

3,500,000 +4.09.123.73,500,000 +

1 See "Survey period" in introduction; incl. pirce adjustment. המחירים. התאמת כולל במבוא; הסקר" "תקופת ראה
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נטו, הכספית והכנסתם עירוניים שבירים של בית משקי י"א/4. לוח
נטו שנתית הכנסה קבוצת לטי

TABLEXI/4.URBAN EMPLOYEES' HOUSEHOLDS AND THEIR NET MONEY
INCOME, BY NET ANNUAL INCOME GROUP

1984

Households in population: 635.7 thousands אלף 635.7 באוכלוסייה: בית משקי

נפשות אחוזאחוזממוצע
נטו שנתית הכנסה ביתקבוצת ביתלמשק Netההכנסותמשקי annual
תחילת במחירי Average(ש', personsPercentage ofPercentage ofincome group (IS, at

'(1984per householdhouseholdsincomebeginning 1984 prices)'

הכל 3.8100.0100.0TOTALסך
499,999 2.59.02.5Upעד to 499,999

500,000649,9993.49.14.2500,000649,999
650,000799,9993.410.15.9650,000799,999
800,000899,9993.77.14.9800,000899,999
900,000999,9993.87.65.9900,000999,999

1,000,0001,249,9993.914.813.41,000,0001,249,999
1,250,0001,499,9994.112.614.01,250,0001,499,999
1,500,0001,749,9994.19.712.81,500,0001,749,999
1,750001,999,999£4.17.411.21,750,0001,999,999
2,000,0002,499,9994.28.0J4.22,000,0002,499,999

2,500,000 +4.04.611.02,500,000+

See "Survey period" in introduction; incl. pirce adjustment. המחיריט. התאמת כולל במבוא; הסקר'' ''תקופת ראה 1

בית למשק ממוצעת ברוטו שנתית כספית הכנסה מדד  י"א/5. לוח
הבית משק ראש של לימוד ושנות גיל לפי עירוניים, שכירים של

TABLEXI/5.INDEX OF GROSS AVERAGE ANNUAL MONEY INCOME PER URBAN
EMPLOYEE'S HOUSEHOLD, BY AGE AND YEARS OF SCHOOLING OF HOUSEHOLD

HEAD

1984

ביתמשקי למשק ממוצע
(96) Averageבית per household

196719701980198219831984House
holdsמפרנסיםנפשות

PersonsEarners

ממוצעת Averageהכנסה income
ש', אלפי 0.91.237.6203.8513.91,790.0IS thousand,

שוטפים) at)(במחירים current pirces)
השינוי אחוז 46.111.89.21.6 Percent real

change1ריאלי'

הכל 100.03.81.6TOTALסר
Indicesמדדיםו

כית משק ראש 1גיל גיל .. 45=כסיס 5^100.0Age of house
)/ = 100.{Base: age 45 5^hold head

142460.067.053.748.949.545.15.83.01.31424
253482.084.083.481.580.277.333.93.61.52534
354495.095.095.996.094.4100.823.44.71.63544
4554100.0100.0100.0100.0100.0100.017.54.31.84554
556490.092.084.386.488.189.314.82.81.65564
65+73.072.072.365.457.268.64.62.11.365 +

של לימוד לימתשנות שנות 912 100.0בסיס: =Years of schooling
בית משק =ראש 100.0912 years of schoolingBase:of household head

049.0§49.363.860.760.857.52.14.01.50
1461.063.064.863.270.574.52.74.51.714
5873.072.077.577.378.574.919.74.41.558
912100.0100.0100.0100.0100.0100.043.33.71.6912
13 +142.0134.0131.3130.8133.3137.932.23.41.613 +

1 As against previous survey period as specified in the table. בלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעומת
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בית למשקי ממוצעת ברוטו שנתית כספית הכנסה מדד י"א/6. לוח
עלייה ותקופת לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי עירוניים, שכירימ של

הבית משק גודל ולפי הבית משק ראש של
TABLE X1/6. INDEX OF AVERAGE GROSS ANNUAL. MONEY INCOME PER URBAN
EMPLOYEES' HOUSEHOLD, BY POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH AND

PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1984

בית ביתמשקי למשק ממוצע
Average(אחתים) per

'196519701980198219831984Househousehold
holds
(percenמפרנסיםנפשות
tages)PersonsEarners

ברוט ממוצעת Grossהכנסה average income
שי, 0.81.237.6203.8513.91,790.0ISאלפי thousand,

שוטפים) at)(במחירים current prices)
ריאלי2 שינוי 46.111.89.21.6אחוז Percent real change2

הכל 100.01.6סך 3.8TOTAL
Indiceיםמדד

אירופהאמויקה=100.0 ילידי בסיס:
EuropeAmeirca=100.0born inBase:

ותקופת לידה Continentיבשת of birth and
periodעל"ה of immigration

הבל סך  90.190.091.591.291.688.796.41.6יהודים 3.7Jews  total
ישראל 108.6103.393.892.592.888.636.31.5ילידי 3.5Israel born
71.773.980.180.181.677.529.81.6אסיהאפריקה 4.5AsiaAfirca

1947 עד 90.383.689.087.689.880.91.71.6עלו: 3.7Immigrated: up to 1947
1948195471.575.883.183.685.182.113.41.7 4.619481954
19551960fj\ 72.475.881.087.176.65.11.6ר 4.619551960

1961 +OJ. 1

63.275.772.271.471.09.61.6 4.41961 +

100.0100.0100.0100.0100.0100.030.31.6אירופהאמריקה 3.1EuropeAmeirca
1947 עד 120.5111.3115.6113.4106.5107.95.81.5עלו: 2.6Immigrated: up to 1947

1948195491.098.6102.2102.4105.0103.68.11.6 3.319481954
1955196092.597.197.0100.0102.52.91.6 3.419551960

1961 +1y.j77.288.893.193.694.113.51.6 3.21961+

לאיהודים


61.164.963.961.160.43.61.5 6.0NonJews

נפשותבסיס: בית=00.0ובמשק4
household= 100.0Base: 4 persons in

במשק Personsנפשות in
householdהבית

153.556.346.747.042.549.38.01.0 1.01

278.375.275.273.572.574.720.1.4 2.02
393.189.291.186.482.386.118.0.6 3.03

4100.0100.0100.0100.0100.0100.023.0.7 4.04
594.591.4100.698.098.0101.617.3.7 5.05
678.976.988.782.487.891.47.5.8 6.06
774.579.979.576.672.578.12.8.7 7.07
863.368.878.076.578.373.71.5.7 8.08
9+76.277.276.579.080.967.11.8.8 10.29+

1 Only Jewish employees' households.
2 As against previous survey period as specified in the table.

בלבד. יהודים שכירים של בית משקי
בלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעומת
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שנתית הכנסה לפי בעשירונים עירוניים שבירים של בית משקי י"א/7. לוח
יד ומשלח לימוד שנות גיל, לידה, יבשת רת, בית, משק גודל בית, למשק נטו

הבית משק ראש של

1984

עשירון
הכל סך
Total

1^345

בית למשק נפשות 3.83.4ממוצע 2.73.33.83.9
בית למשק ממוצעת נטו שנתית 1,239.5598.9הכנסה 360.9752.9894.91,031.9

שקלים) (אלפי
אוווזיס

הבית משקי 100.0100.0כל 100.0100.0100.0100.0

בית במשק נפשות
18.014.8 28.6(12.8)(7.5)(6.3)
220.124.4 30.222.323.420.0
318.018.9 16.420.215.016.6
423.015.7 (12.5)19.423.824.3
517.314.2 (4.9)13.816.815.9
6 +13.6(12.0) (7.4)(11.5)13.516.9

לידה ויבשת דת
הכל סך  96.491.7יהודים 93.S94.594.598.4

ישראל 36.339.3ילידי 42.138.733.431.9
29.830.6אסיהאפריקה 28.431.833.638.7

30.321.8אידופהאמריקה 23.324.027.527.8
יהודיס (8.3)3.6לא (6.2)(5.5)(5.5)

גיל
143439.748.8 53.050.943.340.5
354423.415.5 12.116.720.924.7
455417.514.5 (11.5)14.114.317.8
556414.816.8 13.914.314.412.8
65 (4.4)י(|4.6)+ (9.5)(4.0)(7.1)(4.0)

לימוד שנות
044.8(9.6) (10.4)(5.5)(4.7)(5.0)
5819.732.7 28.328.323.123.2
91243.340.1 36.747.151.148.6
13 +32.217.6 24.619.121.123.2

יד קשלוו
ואקדמיים מדעיים מקצועות (4.8)(4.3)(4.7)8.4בעלי

ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות (6.8)13.0בעלי 10.3(10.9)(99)13.8
(3.8)7.0מנהלים

ודומיהם פקידות 15.919.7עובדי 13.618.320.715.6
תכנים סוכנים מכירות (6.4)4.3עובדי (7.8)(5.5)(3.4)

שירותיס 11.213.7עובדי 28.314.7(11.1)(11.7)
בבנייה במחצבים, כתעשייה, מקצועיים 30.235.1עובדים 22.837.436.331.9

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אחדים (7.5)4.3עובדים (8.1)6.2(4.2)

מקצועיים. בלחי ופועלים
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TABLE XI/7. URBAN EMPLOYEES' HOUSEHOLDS BY DECILES ACCORDING TO
ANNUAL NET INCOME PER HOUSEHOLD, SIZE OF HOUSEHOLD, RELIGION
CONTINENT OF BIRTH, AGE, YEARS OF SCHOOLING AND OCCUPATION OF

HOUSEHOLD HEAD
1984

Decile

678910

4.04.14.04.14.2Average persons per household
1,201.91 .396.61.616.41.921.52,621.1)IS thousand(

agesPercent
100.0100.0100.0100.0100.0ALL HOUSEHOLDS

Persons per household
)5.0(1

18.917.216.716.2)11.8(2

18.521.120.317.215.53

22.924.326.927.932.14

16.420.820.222.627.35

18.315.014.115.0)12.4(6+

Religion and continent of birth
97.*98.698.298.697.9Jews  total
34.931.935.736.439.0Born in Israel
34.132.224.726.316.9AsiaAfrifca
28.434.537.835.942.0EuropeAmerica

NonJews

Age
37.837.434.231.019.21434
27.527.225.628.835.83544
14.618.420.921.727.24554
15.414.915.814.614.95564
)4.7(65 +

Years of schooling
)4.3(04

20.314.913.0)7.2()57(56
44.545.046.544.727.9912
31.335.838.645.664.513 +

Occupation
)7.1()9.0(11.313.821.5Scientific and academic workers
)12.5(15.816.017.916.2Other professional. technical and related workers
)7.2()8.1()10.8()10.6(22.1Administrators and managers
16.414.314.014.1)12.5(Clerical and related workes

)4.8()4.9(Sales workers
)10.1()6.6()5.1()5.4(Serivce workers
32.831.933.424.5)6.1(Skilled workers in industry, mining, building

and transport and other skilled workers
)4.8()4.1(Other workers in industry, transpotr and

building and unskilled workers
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שנתית הכנסה לטי בעשירונים עירוניים שבירים של בית .משקי י"א/8 לוח
לימוד שנות גיל, לידה, יבשת דת, בית, משק גודל סטנדרטית, לנפש נטו

הבית משק ראש של יד ומשלח

1984

עשירון
הכל סך
Total

12345

בית למשק סטנדרטיות נפשות 3.03.4ממוצע 3.53.33.23.1

לנפש ממוצעת נטו שנתית 413.0206.4הכנסה 132.9258.0307.0361.4
שקליס) (אלפי סטנדרטית

אחוזים
הבית משקי 100.0100.0כל 100.0100.0100.0100.0

בית במשק נפשות
18.015.1 25.9(10.7)(6.0)(7.1)

220.125.3 28.921.723.422.2
318.017.9 18.119.016.814.2

423.014.3 12.5'21.024.023.7
517.313.9 (5.8)14.914.915.0
6+13.613.5 (8.8)12.714.917.8

לירה ויבשת דת
הכל סך  93.4/..5)9יהודים 85.494.397.599.2

ישראל 36.334.5ילידי 33.936.435.935.3
29.844.2אסיהאפריקה 39.541.336.934.4

30.314.7אירופהאמריקה (12.0)16.624.729.5
יהודים (6.6)3.6לא 14.6(5.7)

גיל
8ל143439.742 50.248.742.340.1
354423.426.7 21.022.628.024.0
455417.514.9 18.916.714.715.0
556414.813.0 (7.1)7.812.215.6
65 +4.6(4.2)5.3)

לימוד שנות
04('*.$)(6.3) 11.3(7.7)(7.1)
58!9.732.6 40.430.120.520.6
91243.345.3 34.948.051.847.9
13 +32.215.8 13.414.220.627.7

יד משלח
ואקדמיים מדעיים מקצועות (6.6)(4.3)8.4בעלי

ודומיהם טכניים אחריס, חופשיים מקצועות (5.7)13.0בעלי (6.0)(9.7)(12.5)(9.5)

(59)7.0מנהליט
ודומיהם פקידות 15.916.6עובדי (11.2)(11.9)12.719.5

תכנים סוכנים מכירות (5.9)(5.7)(5.6)4.3עובדי

שירותים 11.217.9עובדי 25.113.913.2(9.7)
בבנייה כמחצכיס, כתעשייה. מקצועיים 30.240.7עובדיס 36.340.735.733.5

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה
ובבנייה בתחבורה בתעשייה.' אחרים (8.0)4.3עיבדי0 (9.8)(5.8)(5.2)(5.0)

מקצועיים כלתי ופועלים
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TABLE XI/8. URBAN EMPLOYEES' HOUSEHOLDS BY DECILES ACCORDING TO
ANNUAL NET ANNUAL INCOME PER STANDARD PERSON, SIZE OF HOUSEHOLD,
RELIGION CONTINENT OF BIRTH, AGE, YEARS OF SCHOOLING AND OCCUPATION

OF HOUSEHOLD HEAD
1984

Decile

678910

3.02.92.82.72.3Average standard persons per household
387.7437.8508.3596.7804.0Average net annual income per standard

person CIS thousand(
Percentages

100.0100.0100.0100.0100.0ALL HOUSEHOLDS

Persons per household
)7.3(1

17.018.413.717.712.42
19.520.921.115.616.43
20.824.425.331.632.64
18.218.425.020.226.65
17.214.513.013.5)10.2(6 +

Religion and continent of birth
97.399.599.298.699.0Jews  Iota/
35.638.139.940.433.4Born in Israel
26.727.318.917.8)10.1(AsiaAfrifca
35.034.140.440.455.5EuropeAmerica

NonJews

39.339.235.536.222.6
Age

1434
25.223.521.124.8Ig.O3544
17.317.822.518.418.94554
)12.6(15.616.516.231.25564
)5.6()4.4()4.4()9.3(65 +

Years of schooling
04

16.3)12.9()11.5()7.8()4.3(56
49.641.537.444.532.0912
30.442.848.645.662.613 +

Occupation
)8.3()10.3()11.2(14.021.5Scientific and academic workers

)11.4(18.220.616.719.6Other professional. technical and related workers
)6.2()8.1()11.5(13.517.2Administrators and'managers
18.217.118.016.317.7Clerical and related workes
)5.6()4.2()4.9(Sales workers
8.58.9)7.4()4.6(Serivce workers
31.026.222.621.014.5Skilled workers in industry, mining, building

and transport and other skilled workers
Other workers in industry, transport and
building and unskilled workers
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בית משקי של ברוטו שנתית כספית הכנסה  י"א/9. לוח
הכנסותיהם ומקורות עובדים, אינם משפחותיהם! שראשי

TABLEXI/9. ANNUAL GROSS MONEY INCOME OF HOUSEHOLDS WHOSE
FAMILY HEADS DO NOT WORK AND SOURCES OF INCOME

197119751980198219831984

(אלפים) בית 109.3144.4203.8232.2240.2259.7Householdsמשקי (thousands)
בית למשק נפשות 2.01.92.02.02.02.0Averageממוצע persons per household

המשפחה ראש של ממוצע 65.966.865.365.766.065.6Averageגיל age of family head
ממוצעת משקחתית 0.41.311.660.9148.9470.9Averageהכנסה family income

שוטפים) במחירים שי IS)(אלפי thousand at current prices)

הכנסה Sourceמקוד of income
(אחוזים) הכל O100.0100.0TOTAL.100.0100.0100.0100סך (percentages)

5.13.05.04.85.15.5Workעבודה
בארץ ותמיכות 79.382.478.683.581.882.4Propertyרכוש and assistance in

Israel
ורכוש 7.83.64.32.93.12.0Capitalהון and property

22.620.923.624.023.324.1Pensionsפנסיות
וקצבאות 43.755.649.355.153.954.4Assistanceתמיכות and allowances
בארץ fromממוסדות institutions in Israel
מפרטים 5.22.31.41.51.51.9Assistanceתמיכות from pirvate

persons
לארץ מחוץ ותמיכות 15.614.616.411.713.112.1Propertyרכוש and assistance

from abroad

בממוצע ברוטו שנתית כספית הכנסה מדד  י"א/0ו. לוח
עובדים, אינם משפחותיהם שראשי בית למשקי

המשפחה ראש של לימוד ושנות גיל לידה, יבשת לפי
TABLEXI/10.INDEX OF AVERAGE ANNUAL GROSS MONEY INCOME PER

HOUSEHOLD WHOSE FAMILY HEAD DOES NOT WORK, BY CONTINENT OF BIRTH,
AGE AND YEARS OF SCHOOLING OF FAMILY HEAD

1984

בית ביתמשקי למשק ממוצע
Average(אחוזים)19711980198219831984 per household

Households
(percentages)מפרנסיםנפשות

PersonsEarners
ברוט ממוצעת 0.411.6470.9הכנסה 148.9 960.9Gross average income

ש', (אלפי IS thousand, (at
שוטפים) current(במחירים prices)
ריאלי' שינוי אחוז 50.87.8 6.0 8.5 Percent real change'

הכל 100.02.00.04TOTALסך
Indicesמדדים

של לידה tבסיסיבשת ילידי :100.0 = Continent^רופהאמדיקה of birth
הבית משק :Baseראש born inof household head

= 100.0EuropeAmerica =

הכל סך  86.989.094.0יהודים 95.8 92.597.62.00.06Jews  total
90.080.893.2ישראל 104.8 93.e10.73.20.19Israel

61.568.980.6אסיהאפריקד. 84.4 75.526.52.20.07AsiaAfirca
100.0100.0100.0אירופהאמריקה 100.0 100.C60.41.60.03EuropeAmerica

6.876.9לאיהודים (98.1) 77.42.43.80.14NonJews
משק ראש 100.0בסיס:גיל = 4554 Ageניל of house

:100.0Baseהבית age 4554 =hold head
44 124.5111.793.2עד 84.4 81.414.04.50.11Upto 44

45  54100.0100.0100.0 100.0 100.C4.03.00.124554
55  6480.293.7 70.6 80.313.0I. 80.075564

65 +100.991.1 60.7 84.269.01.60.0265+
של לימוד 100.0בגשנות = לימוד שנות 912 Yearsיס: of schooling
הכית משק :Baseראש 912 years of

c/*\\r\r\\\v\n ^ 1 /1/1 f\
of household head

040.059.2
scnooung  /1

60.6 62.0 62.314.81.70.040
1 453.660.267.5 73.1 73.810.91.90.0214
5877.278.176.6 83.6 91.831.31.90.0458
912100.0100.0100.0 100.0 100.027.72.00.09912

13 +139.3118.3121.2 120.7 118.015.32.60.0813 +

1 As against previous survey period as specified in the table. בלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעומת
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לפי בעשירונים עובדים, אינם משפחותיהם שראשי בית .משקי י"א/11 לוח
לידה, יבשת דת, ולפי בית, משק גודל לפי סטנדרטית, לנפש נטו שנתית הכנסה

הבית משק ראש של לימוד ושנות גיל
1984

TABLE XI/11. HOUSEHOLDS WHOSE FAMILY HEADS DO NOT WORK ACCORDING TO
NET ANNUAL INCOME PER STANDARD PERSON, SIZE OF HOUSEHOLD AND BY

RELIGION, CONTINENT OF BIRTH, AGE AND YEARS OF SCHOOLING OF HOUSEHOLD
HEAD
1984

הכל סך
Total

Decileעשירון

12345678910

בית למשק נפשות ממוצע
לנפש ממוצעת נטו שנתית הכנסה

שקלים) (אלפי סטנדרטית

2.0
240.4

3.2
72.4

2.7
123.8

2.1
151.7

1.8
172.9

2.1
192.0

1.6
213.2

1.8
245.4

1.6
298.6

1.6
382.8

1.6
706.9

Average persons per household
Average net annual income per standard
person (IS thousand)

וזים דו Percentagesא

הבית משקי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ALLכל HOUSEHOLDS
לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת

הכל סך  יהודים
ישראל ילידי

אסיהאפריקה ילידי
אירופהאמריקה ילידי

97.6
10.7
26.5
60.4

92.9
23.9
31.3
37.7

95.5
14.0
29.2
52.3

97.3
14.1
34.1
49.1

98.1
(9.6)
30.0
58.5

97.3
9.1

35.5
52.7

99.4
(4.2)
37.0
58.2

97.4
(75)
21.8
68.1

99.0
(8,8)
21.1
69.2

99.0
(9.2)
16.4
73.5

100.0
(6.5)
8.8

84.7

Population group and continent of birth
Jews  Total

Born in Israel
AsiaAfrica
EuropeAmerica

7)לאיהודיס 2) 2 4(4 5)

גיל
54 עד
55 +

18.0
82.0

49.9
50.1

31.5
68.5

21.3
78.7

18.1
81.9

15.9
84.1

(8.5)
91.5

(9.7)
90.3

(9.7)
90.3

(7.3)
92.7

(7.6)
92.4

Age
Up to 54

55 +
sunhk Auba

04
58

25.7
31.3

21.1
וו ו

30.2
28.4

34.1
34.4

39.9
29.5

31.4
32.7

35.9
39.4
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המזונות מאזן

תשמ"ד המזונות, מאזן י"א/2ו. לוח
4,191,000 = נוכחת ממוצעת אוכלוסייה אחרת; צוין כן אם אלא 1ונות,

שלאהספקה שימוש
במלאיייצורמצרך ופחתמצויהיבואיצואשינוי למזון

ProductionChangeExportsImportsAvailableNot for food
in slockssupplyand waste

ומוצריהם דגנים
130,000100,000165,300486,900551,60043,700חיטה'

(נקי) 019,00046,90027,900אורז

אחרים 1,000230דגנים


2,0302,800


ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה תפוחי וקמח אדמה 198,2007,21047,9006,810164,32029,200תפוחי

15,8754001,920קורנפלור


13,5558,305

ודבש סוכר
40,00067,800259,400151,60014,000סוכר
2,00070100דבש


1,970



וריבות ממתקים 25,8001,7004,8509,25031,900שוקולד,

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
למאכל יבשות 2,9501,0003,50018,01016,460920קטניות

וחמניות בוטנים2 19,1755,30012,1009,85022,225410שומשמין,
2,5259002254,7506,150אגוזים2

5027,850478,20032,000^814,700364ירקות3

ומלונים אבטיחים פירות,
הדר 1,547,3001,426,25034,400155,4503,900פרי

הדרים ללא טריים 520;426,45022,920116,1907,440340,62055פירות
ומלונים 130,50080049,30082,0006,950אבטיחים

יבשים 800100פירות


2,8003,700

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים 108,90010,50025,55017,87590,72528,875שמני

33,90075033,150650מרגרינה
4,6601,100503403,850850חמאה

בשר
1 וקפוא טרי בקר,

קרקס משקל > צאן
( אחרות בהמות

30,7501,9007,45052,25077,450

. 4,1008006003,900

8,4508,450
הנ"ל החיים מבעלי פנים 5,5004,2009,700חלקי

מנוקה) בלתי (מרוט 250,1504,20030,650עוף


215,300


4510,600^114,1504,730930225100ביצים

23,4001,00080016,70038,300דגים

ומוצריו חלב
בקר 822,9203,850819,070538,420חלב
צאן 48,55048,55021,250חלב

חלב 2,7355007,6409,8758,750אבקת
65,8251403,01046063,135500גבינות

ניגרת 85,500תוצרת
6,500


79,000



קמח.  הטורים ביתר גרעינים;  ופחת" למזון שלא "שימוש ועד מ"ייצור" בטורים ו

קליפות. ללא המשקל 2
ותירס. לשימורים אפונה כולל 3
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FOOD BALANCE SHEET

TABLE X1/12. FOOD BALANCE SHEET 1983/84

Tons, unless otherwise stated; average de facto population = 4,191,000

לנפשהספקו ;1 suppliesPer capit.

(נטו) לשנהמזון ליוםק"ג ליוםגרם ליוםקלוריות pj>nליום שומן
Food (net)Grams(מספר)(גרם)(גרס)Commodity

per yearper dayCalories perProtein perFat per day
day (number)day (grams)(grams)

97531 J4.0CEREALS AND CEREAL PRODUCTS
394,65094.2258.190330.23.9Wheat1
27,9006.718.4661.2O.IRice, milled
2,8000.61.660.10Other cereals

771.50.1POTATOES AND STARCHES
135,12032.388.4641.50.1Potatoes and potato flour
5,2501.33.61300Cornflour

352SUGAR AND HONEY
137,60032.889.9348Sugar
1,9700.51.44


Honey

31,9007.721.1840.42.1CHOCOLATE, SWEETS AND JAM

1165.37.1PULSES, OIL SEEDS AND NUTS
15,5403.710.1352.20.2Pulses, edible, dry
21,8155.214.2652.75.4Sesame, groundnuts2 and sunflower
6,1501.54.1160.41.5Nuts2

446,200106.5291.8663.30.6VEGETABLES'

1541.92.8FRUIT, WATERMELONS AND
SUGAR MELONS

151,55036.299.2300.60.1Citrus fruit
285,10068.0186.31121.22.7Fresh fruit, excl. citrus
75,05017.949.060.10Watermelons and sugar melons
3,7000.92.4600Dried fruit

52960.1OILS AND FATS
61,85014.840.535840.5Vegetable oils, reifned, edible
32,5007.821.415718.1Margairne
3,0000.71.914


1.5Butter

33627.124.3MEAT
77,45018.550.71107.68.6Beef, fresh and frozen )

Sheep and goats > carcass weight
Other meat j

3,9000.92.430.30.2
8,4502.05.5210.52.0
9,7002.36.391.00.5Offal and other edible parts of above

215,30051.4140.819317.713.0Poultry (dressed. not drawn(

89,74521.458.6846.46.1EGGS

38,3009.125.01423.a2FISH

24915.913.9MILK AND DAIRY PRODUCTS
280,65067.0183.61106.15.5Cow's milk
27,3006.517.8140.80.8Sheep and goats' milk
1,1250.30.830.30Milk, dried

62,63515.041.1756.94.5Cheese
79,00018.851.5471.83.1Sour 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.

291 חיים רמת



ליום לנפש המזון ואבות קלוריות י"א/13. לוח
TABLEXI/13. CALORIES AND NUTRIENTS PER CAPITA PER DAY

תשמ"דתשמ"ג§תשמ"בתש''םתש"לתש"ךתש"י
1949/501959/601969/701979/801981/8251982/831983/84

iesCalorקלוריות

הכל 2,6102,7722,9882,9793,0323,0783,036TOTALסך
ומוצריהם 1,2601,1571,0671,0481,0251,027975Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 98777989918477Potatoesתפודוי and starches
ודבש 184311376323333333352Sugarסוכר and honey

וריבות ממתקים ,82688490939284Chocolateשוקולד, sweets and jam
ואגוזים שמן גרעיני ,628596114117117116Pulsesקטניות, oil seeds and nuts

65677769727366Vegetablesירקות
ומלונים אבטיחים ,105147164150149157154Fruitפירות, watermelons and sugar

melons
ושומנים 343406452496513510529Oilsשמנים and fats

95143264284299341336Meatבשר
61738977828484Eggsביצים
58181612121314Fishדגים

ומוצריו 197220224227246247249Milkחלב and dairy products

(גרם) Proteinחלבון (grams)
הכל 83.985.191.592.294.598.495.8TOTALסך

חיים מבעלי :32.234.044.345.448,252.151.9Thereofמזה: animal
ומוצריהם 41.439.734.634.133.333.431.5Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 2.21.71.81.91.91.71.5Potatoesתפוחי and starches
וריבות ממתקים ,0.20.10.30.40.40.40.4Chocolateשוקולד, sweets and jam

ואגוזים שמן גרעיני ,3.24.04.55.05.35.35.3Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
2.93.53.73.53.63.53.3Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,1.82.12.31.91.82.01.9Fruitפירות, watermelons and sugar
melons

7.411.820.822.524.027.427.1Meatבשר
4.65.56.85.96.36.46.4Eggsביצים
7.13.02.72.42.32.52.5Fishדגים

ומוצריו 13.113.714.014.615.615.815.9Milkחלב and dairy products

(גרם) Fat(grams)שומן
הכל 73.986.7104.3111.5117.0120.7121.3TOTALסך

חיים מבעלי :23.927.938.338.741.644.944.5Thereofמזה: animal
ומוצריהם 5.44.84.44.34.24.24.0Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and starches
וריבות ממתקים ,1.30.81.82.02.12.32.1Chocolateשוקולד, sweets and jam

ואגוזים שמן גרעיני ,2.95.05.57.07.47.37.1Pulsesקטניות. oil seeds and nuts
0.20.40.70.60.70.60.6Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,1.11.42.02.52.63.12.8Fruitפירות, watermelons and sugai
melons

ושומנים 39.046.351.556.358.358.260.1Oilsשמנים and fats
6.910.319.320.721.824.724.3Meatבשר
4.45.26.45.65.96.16.1Eggsביצים
3.30.60.40.30.30.20.2Fishדגים

ומוצריו 9.311.812.212.113.613.913.9Milkחלב and dairy products
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ליום לנפש ומינרלים ויטמינים י"א/4ו. לוח
TABLE X1/14.VITAMINS AND MINERALS PER CAPITA PER DAY

Miiigrams, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא מיליגרמים,

mbzr
o

o
r_

B
mc

tj

uE
c
o

<r■■i<
a

1 z<a
<J

f1949/50תש'
הכל 3,1951.79סך 1.9213.412685015.0TOTAL
ומוצריהם 0.81דגנים 1.326.92728.5Cereals and cereal products

ועמילנים אדמה 0.04חפותי 0.101.61090.7Potatoes and starches
ואגוזים שמן גרעיני 90.02קטניות. 0.090.7380.9Pulses, oil seeds and nuts

וריבות ממתקים 20.01שוקולד, 160.1Chocolate, sweets and jam
ושומנים 584שמנים Oils and fats

1,3720.10ירקות 0.110.861601.5Vegetables
ומלונים אבטיחים 4160.06פיוות 0.120.552511.2Fruit, watermelons and sugar melons

510.07בשר 0.031.840.7Meat
3710.12ביצים 0.04190.9Eggs
180.05דגיס 0.020.8130.3Fish

ומוצריו 3720.51חלב 0.090.323780.2Milk and dairy products
1969/70לתש'

הכל 4,2121.42סך 1.6816.813072216.3TOTAL
ומוצריהם ,0.29דגנים 0.925.21037.1Cereals and cereal products

ועמילנים אדמה 0.03חפוחי 0.081.2870.6Potatoes and starches
ואגוזים שמן גרעיני 160.03קטניות. 0.121.0601.3Pulses, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים 20.01שוקולד, 70.2Chocolate, sweets and jam

ושומניס 483שמנים Oils and fats
1,5940.13ירקות 0.161.465591.8Vegetables

ומלונים אבטיחים 8270.11פירות 0.151.055551.4Fruit, watermelons and sugar melons
2490.15בשר 0.106.2132.0Meat

5480.17ביצים 0.060.1n1.4Eggs
20.01דגיס 0.010.450.1Fish

ומוצריו 4910.49חלב 0.080.323860.4Milk and dairy products
1979/80םתש"

הכל 3,6521.35סך 1.6517.711568716.1TOTAL
ומוצריהם 0.20דגנים 0.915.1706.9Cereals and cereal products

ועמילנים אדמה 0.03חפוחי 0.091.3980.7Potatoes and starches
ואגוזים שמן גרעיני 190.04קטניות, 0.131.11741.4Pulses, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים 20.02שוקולד, 0.190.4Chocolate, sweets and jam

ושומנים 399שמנים Oils and fats
1,1930.13ירקות 0.151.360531.6Vegetables

ומלונים אבטיחים 7370.11פירות, 0.130.843501.2Fruit, watermelons and sugar melons
3330.17בשר 0.117.2142.2Meat

4780.14ביצים 0.050.1241.2Eggs
10.01דגים 0.010.440.1Fish

ומוצריו 4900.50חלב 0.070.323810.4Milk and dairy products
1983/84"7תשמ

הכל 3,7931.42סך 1.6018.611271615.9TOTAL
ומוצריהם 0.19דגנים 0.844.7646.4Cereals and cereal products

ועמילניס אדמה 0.03תפוחי 0.071.1760.5Potatoes and starches
ואגוזים שמן גרעיני 150.05קטניות, 0.161.1731.4Pulses, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים 20.01שוקולד, 0.1_100.3Chocolate, sweets and jam

ושומנים 284שמנים Oils and fats
1,1660.12ירקות 0.141.257511.5Vegetables

ומלונים אבטיחים 8250.11פירוח 0.120.946521.4Fruit, watermelons and sugar melons
4220.21כשר 0.138.7182.7Meat

5220.16ביצים 0.050.1261.3Eggs
10.01דגים 0.340Fish

ומוצריו 5560.53חלב 0.090.424120.4Milk and dairy products
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HOUSING
דיור צפיפות לטי יהודיים1, בית משקי י"א/15. לוח

TABLE X1/15.JEWISH HOUSEHOLDS1, BY HOUSING DENSITY

דיור

הכל לחדרtalסך nwfiper roomPersons
אלפיס

Thousands
אחוזים

Percentages 1.001.001.01
1.49

1.50
1.992.002.01

2.49
2.50
2.993.00+

1967613.6100.026.6 14.812.914.414.11.85.210.2
1968634.4100.027.5 16.113.214.312.91.95.19.0
1969640.8100.028.1 16.912.714.612.52.04.78.5
19702.2££100.028.0 18.812.814.211.72.14.97.5
1971683.2100.027.5 20.013.614.011.12.04.87.0
1972704.3100.027.6 20.814.014.510.42.24.36.2
1973729.9100.027.8 21.614.714.510.02.13.95.4
1974746.7100.028.3 22.814.513.99.32.23.85.2
1975774.7100.028.0 24.515.013.79.02.13.54.2
M975779.1100.027.7 24.514.913.89.02.33.64.3
1976796.9100.028.1 26.115.513.18.32.13.33.6
1977820.1100.027.9 27.416.113.37.81.92.72.9
1978848.7100.027.8 29.516.013.17.12.02.32.2
1979868.7100.027.2 29.817.013.26.9.92.1.9
1980894.4100.027.3 31.317.112.66.4.71.9.6
'1980894.4100.022.9 31.320.012.87.1<.O;2.1.8
1981914.7100.022.1 32.520.213.26.6.82.1.4
1982927.7100.021.6 33.920.812.66.2.82.0.3
1983954.4100.021.1 35.720.612.75.6.61.6.2
1984973.2100.021.4 36.420.212.45.5.41.6.1

1 Excl. qibbuzim and institutions. 2 Data are based on מכוססים הנתונים 2
corrected population estimates according to the 1972 Census מפקר תוצאות לפי
results. 3. See explanation in introduction.

ומוסדות. קיבוצים כולל לא 1

מתוקנים אוכלוסייה אומדני על
במבוא. הסבר ראה 3 .1972

אוכלוסייה קבוצת בית, משק גודל לפי בית,1 משקי י"א/16. לוח
דיור וצפיפות

TABLEX1/16.HOUSEHOLDS' , BY SIZE OF HOUSEHOLD, POPULATION GROUP AND
HOUSING DENSITY

1984

לחדר Personsנפשות per room
במשק הכלנפשות Personsצפיפותסך in

Total1.001.001.01בית 1.502.002.01 householdממוצעת+2.503.00
1.491.992.492.99Average

density

הכלאלפים סך
יהודים
973.2353.5208.5196.7120.453.614.115.210J

Jews
1.09TOTAL thousands

אחתים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
115.637.49.2(0.8)(0.9)0.431

223.645.827.23.86.40.722
314.811.033.97.713.74.6(8.4)0.973
419.64.222.250.612.922.29.6(7.0)1.204
514.91.36.531.541.614.539.27.21.385
66.4(0.2)1.03.721.738.218.527.91.636
7+5.02.710.113.481.551148.72.057+

בית במשק 3.391.872.934.325.075.237.386.657.19Averageממוצע in household
NonJewsלאיהודים

הכלאלפים 109.48.710.510.916.314.58.211.528.92.12TOTALסך thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

5.131.826.70.611ו

28.142.928.5(2.3)13.60.882
39.018.330.5(1.7)18.5(1.2)5.81.223
411.5(3.6)(11.3)59.04.021.3(3.2)1.454
514.5(2.7)(2.0)26.142.0(1.5)36.94.51.785
612.5(0.8)(1.0)(4.7)14.743.1(4.6)13.82.046
7+39.3(6.3)20.819.695.462.872.82.887 +

בית כמשק 5.932.052.364.495.325.397.727.248.52Aveargeממוצע in household
1 Excl. qibbuzim and institutions. ומוסרות. קיבוצים כולל לא
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לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת דיור, צפיפות לפי בית1, משקי י"א/7ו. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת

TABLE X1/17.HOUSEHOLDS1, BY HOUSING DENSITY, CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

הכל לחדרTotalסך roomPersonsנפשות peצפיפותContinent of
לידה birthממוצעתיבשת and
עלייה אחוזיםאלפיםותקופת

1 01"1 SO20| Averagepeirod of
ThouPercen1.001.002.003.00+densityimmigration
sandstages1.491.992.492.99

2 1980
 894.4100.031.322.920.012.87.12.02.21.8JEWSיהודים GRAND

כולל3 סד
הכל ישראלסך

TOTAL3
233.9100.024.324.226.113.77.01.2/.*1.8Israel total

יליד: Fatherהאב born:
1.7Israel(1.3)(1.7)36.8100.029.522.822.611.39.1ישראל

אפריקה  82.6100.015.323.523.319.610.32.03.22.8Asiaאסיה  Africa
1.0Europe(0.9)(0.5)112.7100.029.125.029.410.23.9אירופהאמריקה America

 289.2100.019.017.519.519.711.94.54.33.6Asiaאסיהאפריקה Africa
הכל totalסך
1960 217.0100.018.317.6עד ■19.620.012.24.24.43.7Up to 1960

1961  196439.8100.016.314.020.021.013.26.84.64.21961  1964
1965 +29.8100.027.421.018.916.67.7(3.1)(3.1)2.11965+

 371.0100.045.426.416.46.83.40.50.70.6Europeאירופהאמריקה America
הכל totalסך
1960 0.70.5Up(0.4)253.8100.048.024.815.56.63.5עד to 1960

1961  196430.4100.042.130.916.26.62.5(0.8)(0.7)1961  1964
1965 196811.7100.039.821.123.69.2(3.5)(0.5)(1.5)(0.7)19651968

1969+73.4100.038.530.718.77.03.4(0.9)(0.4)(0.3)1969+

יהודים 88.3100.05.19.37.812.912.66.610.435.2NONלא JEWS

1984

 973.2100.036.421.520.212.45.51.51.61.11.09JEWSיהודים GRAND
כולל3 סך

הכל סך  ישראל
TOTAL3

313.3100.027.924.424.213.215.01.31.91.21.14Israel total
יליד: Fatherהאב born:
1.07Israel(19)(1.4)(1.4)43.2100.033.625.720.411.44.3ישראל

128.6100.018.823.124.417.69.61.62.92.01.27Asiaאסיהאפריקה  Africa
1.05Europe(0.4)1.2(1.0)140.2100.034.525.025.19.73.2אירופהאמריקה  America

 81.29Asia./298.5100.024.317.622.718.89.22.92.7אסיהאפריקה Africa
הכל totalסך
1960 212.4100.023.017.423.118.810.22.92.72.01.31Upעד to 1960

1961  196447.8100.025.317.021.720.57.73.3(2.8)(18)1.2819611964
1965 +35.4100.031.619.021.216.26.2(2.3)(2.4)(11)1.191965+

 אסיה :144.6100.024.017.922.219.010.02.52.51.91.29Thereofמזה: Asia
הכל totalסך
1960 118.5100.023.218.022.019.010.72.62.52.01.31Upעד to 1960

1961  19647.5100.024.216.9)21.122.5(8.5)(2.0)(3.4)(1.5)1.2719611964
1965 +17.5100.029.216.924.117.3(6.6)(2.1)(2.2)(16)1.231965+

 0.88Europe(0.3)(0.4)(0.4)359.6100.053.822.114.86.42.0אירוסהאמריקה America
הכל totalסך
1960 0.84Up(0.3)(0.3)(0.3)227.4100.059.420.311.95.71.8עד to 1960

1961  196431.0100.048.223.219.46.7(2.0)(0.4)0.931961  1964
1965 197462.2100.043.024.020.78.32.5(0.6)(0.6)(0.3)0.9819651974

1975 +36.5100.041.629.919.06.4(1.7)(0.7)(0.4)(0.3)0.96!975+

יהודים 109.4100.07.99.69.914.913.27.510.526.42.12NONJEWSלא
מוסלמים :77.8100.06.98.38.813.113.57.510.930.92.25Thereofמזה: Moslems

ובדויס. מוסדות קיבוצים. כולל לא 1ו Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins
במבוא. הסבר ר' 22 See explanation in introduction.
ידוע לא כולל 3נ Incl. not known.
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בדירה וחדרים בית משק גודל אוכלוסייה, קבוצת לטי בית1, משקי י"א/8ו. לוח
TABLE X1/18.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, SIZE OF HOUSEHOLD

AND ROOMS IN DWELLING
1984

בדירה omnהכל 0ך
Total

כית במשק inנפשות householdPersons

Rooms in dwelling
1234567 +

 JEWSיהודים 

הכלאלפים 973.2152.4229.7144.41903144.962.349.0TOTALסך thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.O100.0100.0100.0 percentages

12.613.01.5(0.6)(0.4)(0.1)(0.2)(0.2)1

217.742.828.013.27.04.54.5(2.3)2

348.037.655.259.452.240.037.133.93

424.55.813.322.032.640.142.041.34

5 +7.3(0.8)2.14.87.815.316.322.35 +

לנפש חדרים 0.912.321.381.030.830.720.610.49Averageממוצע rooms per person

 NONJEWSלאיהודים 

הכלאלפים 109.45.68.99.912.615.913.743.0TOTALסך thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages

19.350.821.317.0(7.2)(6.8)(2.3)(3.3)1

225.429.236.732.424.828.026.819.82

342.9(17.8)31.834.550.644.648.545.93

4 +22.4(22)(10.2)16.117.320.622.531.04 +

לנפש חדרים 0.471.631.130.820.690.560.490.35Averageממוצע 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/9ו. לוח
הנישואין תקופת ואורך

TABLEXI/19.HOUSEHOLDS1, BY SIZE OF DWELLING, SIZE OF HOUSEHOLD
AND DURATION OF MARRIAGE

1984

הכל; בדירהTotal2סך DninRooms in dwelling
בית במשק Personsנפשות in household and
נישואין 23duration[אחוזיםאלפיםושנות of marriage

ThousandsPercentages

כולל 1,082.6100.018.5סך 3.247.530.8GRAND TOTAL
שנים 4 97.9100.020.1עד 3.758.018.2Up to 4 years

5  9137.3100.012.0 1.356.030.759
10 14131.5) 100.07.3 (0.844.447.61014
15 1993.46.0 (0.5) 100.037.456.11519
20+350.8100.016.3 0.948.034.820+

נשואים 267.6100.034.0לא 9.243.513.3Not marired

נפש 1158.1100.042.3 14.336.96.51 person

הבל נפשותסך 2238.5100.028.3 2.254.315.22 persons total
שנים 4 27.227.5עד (4.8) 100.055.812.0Up to 4 years

598.422.8 (1.8) 100.056.219.159
10 144.132.5 (3.4) 100.053.1(11.0)1014
15 193.5100.044.543.3(11.3)1519
20 +147.7100.027.7 1.554.816.020+

נשואים 46.330.0לא (3.0) 100.052.414.6Not marired

הכל סך  נפשות 3154.3100.014.4 1.757.826.23 persons  total
שנים 4 42.919.1עד (3.2) 100.060.317.4Upto 4 years

5919.910.9 (0.9) 100.063.424.859
10 146.0(8.9) (1.5) 100.053.536.11014
15 194.4100.0(7.6)55.236.51519
20+52.410.6 (0.6) 100.054.734.120+

נשואים 27.819.3לא (2.0) 100.056.622.1Not married

הגל סך  נפשות 4203.1100.08.1 0.852.139.04 persons  total
שנים 4 (19.4עד 100.016.5 (3.659.720.3Up to 4 years

5  967.28.5 (0.8) 100.058.232.559
10 1436.9100.04.3 46.649.11014
15 1919.0(2.4) (0.7) 100.042.654.31519
20+45.9100.07.846.246.020+

נשואים (14.1לא 100.013.3 (1.759.125.9Not married

הכל סך  נפשות 5160.7) 100.06.9 (0.740.452.05 persons  total
שנים 4 (9.7)4.4עד (4.4) 100.061.9(24.1)Up to 4 years

5  929.2) 100.012.5 (2.151.533.959
10 1447.14.5 (0.1) 100.042.652.81014
15 1931.5(3.9) (0.2) 100.030.665.31519
20+39.4100.05.2 34.360.520+

נשואים 9.117.2לא (3.0) 100.043.3365Not married

הכל סך  נפשות 6+167.9100.09.6 /./39.350.06+ persons  total
שנים 4 (59)3.6100.0עד (35.8)58.3Up to 4 years

5  912.1) 100.022.9 (2.742.731.759
10 1437.0) 100.010.4 (1.842.345.51014
15 1934.9) 100.05.6 (0.537.956.01519
20+63.3) 100.07.2 (0.536.955.420 +

נשואים (16.5לא 100.016.5 (2.543.437.5Not married

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins. 2 Incl.
households for which duration ofmarirage or rooms in dwelling
are not known.

משקי כולל 2 ובדוים. מוסדות קיבוצים. כולל לא 1

בדירה החדרים מספר או הנישואין תקופת אורך שאצלם בית
ידועים. אינם
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דיור, צטיםות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי  י"א/20. לוח
בית במשק וילדים הבית משק ראש של לידה ויבשת

1984

בית במשק ילדים ילדים עם בית משקי מזה:
הכל סך  17 גיל עד

Thereof: households with
children aged up to 17  total

הבית משקי כל
All

households

אחוזים Thousands אלפים

לידה ויבשת לחדר נפשות אוכלוסייה, קבוצת

35.2

40.1

37.3

16.8

28.3 100.0

30.3

65.128.0

28.243.5

12.333.0

(12.5)(22.7)

23.328.4

66.323.9

24.431.3

11.821.3

(8.5)(16.1)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

32.6

14.9 100.0

512.4

211.1

24.6

157.7

25.2

3.5

185.3

8.9

130.9

40.4

5.1

115.3

85.9

972.2

353.448.8100.066.126.1

524.9380.9100.026.938.8

82.772.9100.012.425.0

10.29.6100.0(10.0)18.6

312.8

87.1

193.0

28.7

3.9

298.7

72.6

176.2

44.2

5.4

359.4

193.015.2100.067.524.2

155.291.7100.028.441.3 .

9.87.4100.0(15.3)(17.7)

(1.0)(1.0)

109.4

8.72.0100.080.6(13.9)

37.726.1100.026.227.2

34.230.1100.07.416.5

16.916.2100.010.46.9

12.011.6100.0(3.8)8.4

כולל2 סך  יהודים
 1.00

1.001.99

2.00  2.99

+3.00 U
הכל סך  ישראל

 1.00

1.00 1.99

2.002.99

+3.00

הכל סך  אסיהאפריקה

 1.00

1.001.99
2.00  2.99

+3.00

כולל סך  יהודים לא
 1.00

1.001.99

2.00  2.99

3.003.99

+4.00

ידועה. לא לידה יבשת כולל 2 ובדוים. מוסדות קיבוצים, כולל לא 1
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TABLE X1/20.HOUSEHOLDS', BY POPULATION GROUP, HOUSING DENSITY AND

CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD, AND CHILDREN IN HOUSEHOLD
1984

Children in household
בת למשק ילדים ממוצע

Average children per household

Population group, persons per room
and continent of birth

3456+
הבית משקי כל

All

בית משקי
ילדים עם
17 גיל עד
Households

Percentageshouseholdswith children
aged up to 17

10.8 23.52.21.212.30JEWS _ GRAND TOTAL'

(1.1) 6.70.201.42 1.00

7.7 26.20.41.582.181.001.99

31.3 21.89.52.863.242.002.99

27.9 15.9

7.5 20.6

27.6

1.5

3.90

1.44

4.17

2.14

3.00+

Israel  lolal

(0.9) (5.9)0.401.43 1.00

4.8 23.1(0.4)1.692.071.001.99

28.3 19.86.62.653.022.002.99
(23.9) (18.5)(22.4)3.563.943.00+

16.8 28.13.41.612.59Asia Africa  total

(2.2) (7.6)0.181.46 1.00

12.2 31.6(0.5)1.762.371 .001 .99

33.2 23.010.73.073.352.002.99

31.3 (14.7)29.44.094.293.00 +

7.4 21.31.40.672.11Europe America  total

(0.8) (7.5)0.111.42 1.00
' 1

6.4 23.6(0.4)1.252.11' 1.001.99

31.8 22.412.82.553.382.002.99
4.144.393.00+

27.6 19.021.73.013.83NON JEWS  GRAND TOTAL

 (5.5)0.291.25 1.00

15.1 28.9(2.6)1.732.501.001.99
37.4 20.218.43.443.902.002.99

36.8 9.536.44.614.813.003.99

22.0 (9.5)56.35.535.714.00 +

1 Excl. qibbuziro. institutions and Bedouins. 2 Incl. continent of birth not known.
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לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי י"א/21. לוח
בית במשק ילדים ומספר מפרנסים מספר

TABLE X1/21.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH,
NUMBER OF EARNERS AND NUMBER OF CHILDREN IN HOUSEHOLD

1984

ילדיסממוצע
בית למשק

cu ■
Averageביתכמשקילדים

1_ tov oChildren in householdchildren per

jjT
■■ 1

gohousehold
.51
£ 7*Io

r o :. 1o1 <tr o. s<
P =c>n r:

123456 +

.t .2
n_

אלפים
ThousandsאחוזיםPercentages

c>

o

הבית משקי 1,081.6598.3100.026.432.622.913.24.91.392.52ALLכל HOUSEHOLDS
מפרנס 229.829.8100.031.223.715.716.812.60.372.87Noללא earner

מפרנס 1414.8248.7100.022.328.624.217.87.11.672.781 earner
מפרנסים 2364.7270.3100.027.837.923.68.81.91.672.252 earners
מפרנסים 72.349.6100.035.928.616.512.76.21.672.433+נ + earners

יהודיים בית 972.2512.4100.028.335.223.510.82.21.212.30JEWISHמשקי HOUSE
הכל2 סך HOLDSTOTAL2

מפרנס 214.623.4100.035.624.816.215.08.40.282.59Noללא earner
מפרנס 1353.7196.9100.024.532.425.514.43.21.382.481 earner

מפרנסים 2344.5253.9100.028.639.123.77.80.81.592.162 earners
מפרנסים 3+59.338.3100.041.230.816.09.8(2.1)1.342.083+ earners

הכל ישראלסך 312.82/1.1100.030.340.120.67.51.41.442.13Israelילידי born  total
מפרנס 1.112.97No(19.111.8(14.8)22.68.5100.027.327.1ללא earner

מפרנס 1134.581.7100.027.938.922.29.01.91.362.231 earner
מפרנסים 2141.8111.6100.031.842.220.35.4(0.3)1.592.022 earners
מפרנסים 3+13.99.2100.037.137.715.88.4(1.0)1.352.023+ earners
 אסיה 298.7185.3100.023.328.428.116.83.51.612.59Bornילידי in Asia

הכל סך  Africaאפריקה total
מפרנס 0.352.40No(5.1)61.49.1100.037.724.616.516.2ללא earner
מפרנס 1113.481.1100.018.425.929.620.95.22.032.831 earner

מפרנסים 294.174.5100.023.230.830.613.7(1.7)1.942.452 earners
מפרנסים 3+29.820.6100.036.231.018.012.2(2.7)1.552.243 + earners
אירופה 359.4115.3100.032.637.321.37.41.40.682.12Bornילידי in Europe

הכל סך Americaאמריקה total
מפרנס 0.102.33No(9.0)(7.2)(18.0)(21.7)130.45.7100.044.0ללא earner
מפרנס 1105.333.8100.031.131.923.611.9(1.4)0.732.261 earner

מפרנסים 2108.167.3100.029.143.221.65.4(0.6)1.292.072 earners
מפרנסים 3+15.58.4100.058.322.7(11.6)(5.4)(2.0)0.941.753 + earners

לא בית 109.485.9100.014.916.819.027.621.73.013.83NONJEWISHמשקי HOU
הכל סך SEHOLDSיהודיים TOTAL

מפרנס 23.427.71.643.89No(13.9)(19.9)(15.1)15.26.4100.0ללא earner
מפרנס 161.051.8100.013.914.419.130522.13.323.911 earner

מפרנסים 220.216.4100.015.820.021.423.619.33.003.692 earners
מפרנסים 3+13.011.3100.018.121.118.222.520.13.163.633+ earners

Exd. qibbuzim, institutions and Bedouins.
Incl. continent of birth not known.

ובדוים. מוסדות קיבוצים, כולל לא
ידועה. לא לידה יבשת כולל
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census of population and housing 1983 1983 והדיור האוכלוסין מפקד
חדרים הבית, משק גודל הדירה, על בעלות סוג לפי בית, משקי י"א/22. לוח
ראש ותכונות לדירה כניסה שנת הבנייה, סיום שנת דיור, צפיפות בדירה,

הבית משק
TABLE X1/22.HOUSEHOLDS BY TYPE OF OWNERSHIP OF DWELLING SIZE OF

HOUSEHOLD, ROOMS IN DWELLING, HOUSING DENSITY, YEAR OF COMPLETION
OF BUILDING, YEAR OF MOVING INTO THE DWELLING AND CHARACTERISTICS

OF HOUSEHOLD HEAD
4 VI 1983

הכל סך
Total

דירות
בבעלותdwellingsRentedשכורותדירות לא

בבעלות
Owned
dwellings

הכל סך
Total

בית מבעל
פרטי
From
Private
owner

מחברה
From

company
אחר
Other

בשכירות ולא
Neither

owend nor
rented

הכל1אלפים 1,104.3771.1259.6113.3127.314.426.8TOTAL1סך thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 precentages
הביו במשק Personsנפשות in household

17.613.620.134.422.330.528.41ו

222.822.424.626.823.221.019.42

14.514.913.613.913.413.914.03נ

418.019.913.012.413.315.216.94

513.415.18.76.610.49.811.05

66.26.55.32.97.54.64.96

7 +7.57.66.63.09.95.05.07 +

בדירה Roomsחדרים in dwelling
1 ו V27.24.713.417.27.930.021.011 '/2

2  2 '/226.524.931.034.228.926.125.622 1/2

3  3 243.244.540.234.745.430.335.433/י 1/2

4  4 V217.819.812.511.513.510.514.14 4'/2
5 +5.36.22.92.43.22.93.95+

Housing denisty (Persons per room)
Up to 0.49 16.7

0.500.99 42.0

1.001. 49 15.2

1.501.99 10.7

2.002.49 9.0

2.50+ 6.3

Year of completion of dwelling

לחדר) (נפשות צפיפות
11.4 18.6 25.0 20.9 14.4

47.9 38.0 46.5 42.4 40.5

13.4 14.3 10.9 12.7 19.7

10.4 13.3 7.1 10.4 11.7

9.1 10.8 5.6 8.4 7.5

7.9 5.0 5.1 5.2 6.1

16.2

40.7

17.7

11.4

7.9

6.2

0.49 עד
0.50  0.99

1.00 1.49

1.501.99
2.00  2.49

+2.50

הדירה בניית סיום שנת
194710.37.220.132.59.322.610.5Upעד to 1947

19541948 12.212.89.913.17.48.312.119481954
19651955 25.325.824.117.530.914.820.919551965
19741966 28.229.225.519.431.320.824.519661974
19801975 18.518.917.013.518.627.324.719751980
19831981 5.56.13.44.12.56.27.219811983
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חדרים הבית, משק גודל הדירה, על בעלות סוג לטי בית, משקי י"א/22. לודו
ראש ותכונות לדירה בגיסה שנת הבנייה, סיום שנת דיור, צטיפות בדירה,

(המשך) הבית משק
TABLEXI/22. HOUSEHOLDS BY TYPE OF OWNERSHIP OF DWELLING SIZE OF

HOUSEHOLD, ROOMS IN DWELLING, HOUSING DENSITY, YEAR OF COMPLETION
OF BUILDING, YEAR OF MOVING INTO THE DWELLING AND CHARACTERISTICS

OF HOUSEHOLD HEAD (cont.)
4 VI 1983

הכל סך
Total

שכורותדירות בבעלותdwellingsRentedדירות לא
בבעלות
Owned
dwellings

הכל סך
Total

בית מבעל
פרטי
From
Private
owner

מחברה
From

company
אוזר
Other

בשכירות ולא
Neither

owend nor
rented

הבית משק ראש oldתכונות headCharacteristics of house!

לדירה כניסה Yearשנת of moving into dwelling
1954 5.55.84.56.22.84.74.3Upעד to 1954

1955196518.720.514.48.320.68.010.819551965
1966197423.926.617.38.925.711.314.119661974
1975198030.331.128.119.735.130.931.519751980

1981  198321.516.035.756.915.945.039.31981  1983

Ageגיל
15  244.42.68.413.73.59.911.21524
25  3423.121.626.536.316.834.533.52534
354419.220.914.914.415.215.816.13544
45  5416.117.413.08.317.311.19.04554

55  6415.816.514.79.020.310.710.85564

65  7413.713.814.110.917.410.911.26574

75+6.46.17.16.37.96.37.175+

לימוד Yearsשנות of schooling
09.27.912.94.720.97.110.40

144.34.15.32.97.73.63.914

5824.224.723.815.831.717.917.358
9 1014.414.913.212.114.410.611.8910
111223.123.820.727.015.021.025.811  12

גו 1511.911.612.318.95.817.615.61315
16+12.912.911.818.54.622.315.216+

לידה ויבשת Religionדת and continent of birth
הכל 0ך  88.787.492.990.595.986.587.3Jewsיהודים  total

ישראל 24.323.425.640.811.728.031.0Bornילידי in Israel

אסיהא8ריקה .28.726.635.617.753.222.226.1AsiaAfirca
35.837.431.732.031.036.31אירו0האמריקה 30.2EuropeAmericj

יהודים 11.312.67.19.54.113.512.7NonJewsלא

1 Unknown type of ownershipofdwelling is not speciifed, but
is included in the "Table".

כלול אך פורט, לא ידוע שאינו הדירה על בעלות סוג 1

הכל". ב"סך
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בית, משק גודל ליפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית משקי י"א/23. לוח
הבית משק ראש של תכונות ולפי סטנדרטית לנפש נטו הכנסה עשירוני
TABLE XI/23.HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, DECILES OF NET INCOME PER STANDARD PERSON AND BY

CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD
4 VI 1983

Percent of total in each cell תא בכל הבל מסך אחוז

תנורמערבלמכונהשואבמזה:
כליםאבקצבעוניתטלויזיה מכוניתטלפוןאפייהחשמלילהדחת

TelevisionThereof:VacuumDishwaElectircBakingTelephoneCar
Colourcelanershermixerstove

משקי 89.661.642.05.457.385.469.244.1ALLכל HOUSE
HOLDSהבית

הב משק Characteristicsיתוזכונות of households
בי במשק Personsתנפשות in household

178.934.224.32.027.663.263.615.91

290.760.044.74.453.686.674.333.82

392.568.946.25.567.492.469.352.33

494.778.415.28.375.395.374.164.64

594.878.254.49.474.594.676.163.75

691.267.239.464.691.067.751.66

7 +81.739.614.01.936.774.342.733.47 +

של בית 'S89.469,951.7Employees.91.567.546.15.264משקי house

הכל holdtotalשכיריססך
תחתון 76.831.911.51.727.367.733.221.7Lowerעשירון decile
שני 87.753.820.71.846.985.951.827.9Secondעשירון decile

שלישי 90.563.531.82.557.789.963.236.3Thirdעשירון decile
רביעי 92.269.140.53.264.891.769.043.2Fotrhעשירון decile
חמישי 93.371.245.63.669.092.672.549.1Fifthעשירון decile
שישי 93.773.651.44.871.592.776.055.5Sixthעשירון decile

שביעי 94.775.756.16.073.892.978.662.1Seventhעשירון decile

שמיני 95.177.862.07.377.393.681.368.5Eighthעשירון decile
תשיעי 95.577.967.28.979.193.684.373.2Ninthעשירון decile

עליון 95.879.773.712.379.792.888.878.4Upperעשירון decile

של בית 83.442.226.92.133.173.063.212.9Householdsמשקי of
מועסקים uneployedבלתי

הכל סך  total

תחתון 72.331.5HA3.427.465.439.517.4Lowerעשירון decile
שני 77.134.421.22.725.466.056.99.0Secondעשירון decile

שלישי 79.235.319.01.225.267.856.47.0Thirdעשירון decile

רביעי 79.932.818.71.422.668.355.26.1Fourthעשירון decile
חמישי 77.526.615.91.419.263.950.83.9Fifthעשירון decile

שישי 81.033.619.11.124.268.755.38.0Sixthעשירון decile
שביעי 89.247.328.31.835.879.270.811.4Seventhעשירון decile

שמעי 88.950.230.81.739.279.672.113.8Eighthעשירון decile
תשיעי 92.259.541.32.448.983.982.021.1Ninthעשירון decile
עליון 94.768.758.44.461.686.290.230.3Upperעשירון decile
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בית, משק גודל לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית משקי י"א/23. לוח
הבית משק ראש של תבונות ולפי סטנדרטית לנפש נטו הכנסה עשירוני

(המשך)
TABLE X1/23.HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS, BY SIZE OF
HOUSEHOLD, DECILES OF NET INCOME PER STANDARD PERSON AND BY

CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD (cont.)
4 VI 1983

Percent of total in each cell תא בכל הכל מסך אחוז

תנורמערבלמכונהשואבמזה:
וצבעוניתטלויזיה כליםאבק מכוניתטלפוןאפייהחשמלילהדחת

TelevisionThereof:VacuumDishwaElectricBakingTelephoneCar
Colourcelanershermixerstove

Characteristics of household head

Age

הבית משק ראש תכונות
גיל

1524

2534

3544

4554

5564

7574

75+

Years of schooling

23.9

54.2

62.8

54.8

39.7

19.1

7.4

36.7

58.1

72.7

77.4

78.6

74.2

64.8

39.312.30

51.617.014

64.529.358

71.244.0910

75.753.711  12

77.660.91315

83.971.416+

66.5

87.3

91.1

90.9

88.5

80.2

65.5

62.8

73.4

83.7

89.8

90.7

88.5

91.6

34.7

62.3

69.4

67.2

58.0

42.3

27.0

20.4

27.7

45.7

61.6

69.0

70.4

77.8

1.8

4.0

8.8

8.1

5.3

3.2

1.9

1.0

1.3

2.1

3.6

6.3

7.9

14.7

11.8

35.4

52.8

51.0

48.1

37.9

25.9

7.8

18.1

30.1

43.3

51.2

55.7

66.8

27.5

62.4

72.2

70.7

65.8

53.4

35.8

29.8

40.6

57.6

69.1

72.0

66.4

67.4

72.1

88.2

92.7

93.5

92.4

88.9

81.7

72.8

85.3

90.4

92.9

93.1

90.7

90.3

Religion and continent of birth

1524

2534

3544

4554

5564

6574

75+

לימוד שנות
0

14

58

910

11  12

1315

16 +

לידה ויבשת דת

הכל סך 92.566.946.86.062.589.075.846.4Jewsיהודים  total

ישראל 92.270.047.68.771.690.874.062.9Bornילידי in Israel

91.965.235.63.456.087.572.740אסיה 1

91.764.832.13.557.690.867.535.7אפריקה

93.266.356.66.360.987.881.642.1אירופה

אמריקה

66.019.34.51.016.256.616.825.9NonJewsלאיהודים
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בית, עוזרות המעסיקים יהודיים1 בית משקי י"א/24. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת לטי

TABLE X1/24.JEWISH HOUSEHOLDS1 EMPLOYING DOMESTIC HELP, BY CONTINENT
OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

י19701973219741975 19761977'1978M9781979198019811982198319841984

ותקופת לידה C^onuncrtlיבשת of birth and
הבית משק ראש של periodעלייה of immigration

ofאלפיםPercentages5אחוזים5 household head
Thousands

הכל 12.513.212.512.111.612.413.613.513.112.012.612.012.511.7113.6TOTALסך
לידה Continentיבשת of birth

19.720.921.820.918.819.319.318.318.217.217.416.016.314.745.9Israelישראל

יליד: Fatherאב born:
15.315.521.116.617.816.419.320.518.718.419.819.317.317.17.3Israelישראל

5.75.86.56.76.56.26.57.16.06.96.58.3AsiaAfrica(5.6)(5.1)(6.4)אסיהאפריקה
26.427.929.029.326.927.227.225.326.224.624.723.324.121.630.1EuropeAmericaאירופהאמריקה

2.53.43.63.83.64.35.04.94.74.44.84.95.45.015.0AsiaAfricaאסיהאפריקה
17.517.816.014.714.515.417.117.416.714.515.514.615.314.752.6EuropeAmericaאירופהאמריקה

עלייה Periodתקופת of
immigration

1947 20.722.721.619.719.420.921.621.321.819.619.618.919.417.519.8Upעד to 1947
1948*19548.28.97.98.97.98.410.010.59.98.29.09.09.89.723.919481954
195519606.06.46.76.66.66.88.28.48.17.57.87.39.27.86.219551960

1961 +4.76.86.75.56.07.28.58.47.77.48.98.07.98.217.51961 +
1961  19717.49.17.77.28.6837.27810.]IQcfl IQTI

1972+6.87.27.87.89.27.59.18.97.41972 +

/1 Excl. institutions. 2 As of 1974 excl. qibbuzim. 3 See note 2 to Table XI15.
4 Based on old and new questionnaires of the Labour Force Survey  see introduction.
5 Percent households employing domestic help of all households in the respective group.

2 הערה ראה 3 קיבוצים. כולל לא ב974ו החל 2 מוסדות. כולל לא 1

ראה  אדס כוח סקר של וחדש ישן שאלון עיבוד בסיס על 4 יא/15. ללוח
בקבוצה הבית משקי כלל מתוך בית עוזרת המעסיקים הבית משקי אחוז 5 מבוא.

המתאימה.

0
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ושכר עבודה י"ב. פרק

האחרונים החודשים ב12 עבדו שלא אלה 
בארץ,

(בני אנשים הם האזרחי העבודה בכוח אינם
"בלתי או "מועסקים" היו שלא ומעלה). שנה 14
עקרות נכללו זו בקבוצה הקובע. בשבוע מועסקים"
אנשים לעבודה, מסוגלים כלתי תלמידים, בית,
שעה אפילו עבדו שלא וכוי. מרנטה מפנסיה. החיים
חיילים זו בקבוצה נכללו כן הקובע. בשבוע אחת

סדיר. בשירות
בשבת המסתיים השבוע הוא הקובע השבוע

למשפחה. הפוקד בוא שלפני
או המפעל משתייך שאליו ענף הוא כלכלי ענף
בקיבוצים המועסקים המועסק. בו שעבר המוסד,

פעילותם. לענף בהתאם סווגו
ידיי על המבוצעת לעבודה מתייחס יד משלח
במקצוע להתחשב בלי עבודתו, במקום המועסק

כעת. בו עוסק אינו אבל למד שאדם
בעבודה מעמד לפי הסיווג בעבודה. מעמד

הבאות. לקבוצות המועסקים את מחלק
אחר מישהו אצל שעבדו אנשים שכירים:
בתמורה או קבלני חודשי, יומי, שכר תמורת

כלשהי. אחרת
או בשכר אחרים המעסיקים אנשים מעבידים:
המעסיק בעסק שותף או כלשהי, אחרת בתמורה
עובדים המעסיק חקלאי משק בעל כולל אחרים,

שכר. תמורת
במשקם או בעסקם העובדים אנשים עצמאיים:

בשכר. אחרים מעסיקים ואינם הם
בקואופרטיבים חברים קואופרטיבים: חברי
ברווחים, המשתתפים שיתופיות באגודות או

שיתופי. כמושב חברים כולל
ללא בקיבוצים שעבדו אנשים קיבוצים: חברי
לחברות, מועמדים קיבוצים, חברי כולל: שכר,
וקבוצות בקיבוצים הגרים חברים קרובי

הכשרה.
15 שעבדו אנשים תשלום: ללא משפחה בני
בעסקי הקובע כשבוע יותר או שעות

שכר. ללא משפחותיהם,

מקורות
הלשכה ירי על מבוצעים אדם כוח סקרי
עד 1954 בשנים .1954 מאז לסטטיסטיקה המרכזית
נערכו 1957 כשנת לשנה. אחת הסקרים נערכו 1956
סקרים ארבעה נערכים 1958 בשנת והחל סקרים שני
מאפשרת שנה מדי סקרים ארבעה עריכת שנה. בכל

אדם כוח סקרי
הגדרות

מגיל האנשים, כל הוא האזרחי העבודה כוח
"כלתי או "מועסקים" שהיו ומעלה, שנה 14
ההגדרות לפי הקובע" ב"שבוע מועסקים"

להלן. המפורטות
אחת שעה לפחות שעבדו אנשים הס מועסקים א.
שכר, תמורת כלשהי כעבודה הקובע בשבוע
בקיבוצים העובדים כל אחרת: תמורה או רווח
בני אחרים); בענפים וכין בשירותים (בין
ויותר שעות 15 תשלום ללא שעבדו משפחה
ויותר שעות 15 שעבדו מוסדות אנשי בשבוע;
מעבודתם זמנית שנעדרו אנשים בשבוע,

אחרת. עבודה חיפשו ולא הרגילה
קבוצות משלוש מורכבת "המועסקים" קבוצת

משנה1:
35 שעבדו עובדים הם מלאה עבודה עבדו .1

השעות מניין הקובע. בשבוע יותר או שעות
כהן עסוק היה שהעובד השעות את כולל
שעות כולל לעסקו, או לעבודתו בקשר
המתנה ושעות תשלום כלי או עם נוספות
בעל של לעבודה ההמתנה שעות (כגון:
שהן ההכנה, ושעות וכוי) סבל של מונית,
אינן אפילו בעבודה, הקשורות עבודה שעות
בדיקת (כגון: העבודה כמקום מבוצעות

וכד'). חזרות שיעורים, והכנת
שעבדו עובדים הם חלקית עבודה עבדו .2

הקובע. בשבוע שעות 34 ער מ1
הרגילה מעבודתם זמנית נעדרו .3
כל במשך מעבודתם שנעדרו עובדים הם
חופשה, מחלה, לרגל הקובע השבוע
מתאים, לא אויר מזג שביתה, מילואים,
סיבה או יום), 30 (עד זמנית עבודה הפסקת

אחרת.
כלל עבדו שלא אנשים הם מועסקים בלתי ב.
וחיפשו אחת) שעה (אפילו הקובע ^בשבוע
ע"י כגון: שבוע, באותו פעיל באופן עבודה
התעסוקה שירות של העבודה בלשכות רישום
עובדים וכוי. בכתב או אישית פנייה ע"י או
עבודה חיפשו וגם מעבודתם זמנית שנעדרו

מועסקים. כבלתי נחשבים אחרת,
תתקבוצות: משתי מורכבת זו קבוצה

האחרונים החודשים ב2ו שעבדו אלה 
בארץ.
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שהתקבלו האומדנים של אריתמטיים ממוצעים הם
שנתיים. הרבע מהסקרים

הם מדגמים, על מבוססים שהאומדנים היות
הוה המפקרי", מה"ערך מה במידת לסטות עלולים
כלומר, במפקד. מתקבלים שהיו מהנתונים אומר,
רווח (הנקרא מסוים בתחום נמצא המפקדי" ה"ערך
של גודלו בסקר. שהתקבל (*) האומדן סביב סמך)
,(ax) דגימה טעויות של במונחים נמדד זה תחום

הנדרשת. הביטחון ברמת ומותנה
המפקדי" לומרש"הערך ניתן 90'י6 של בביטחון
95 90 של בביטחון ,(xax;x + ax) בתחום נמצא
בתחום נמצא המפקדי" ש"הערך לומר ניתן

.(x2ok; x + 20x)
טעות נפש, 10,000 של האומדן בעבור לדוגמה:
כביטחון לומר אפשר .670 הינד, המקורבת הדגימה
בין יימצא במפקד מתקבל שהיה הערך כי 95^0 של

.1 ל1,340 8,660
דגימה טעויות אומדני של מצומצם לוח להלן

.(1980 (לממוצע מעוגלים מוחלטים למספרים

ax
הדגימההאומדן טעות

1.000210
2,000300
3,000370
5,000480
8,060600
10,000670
20,000950
30,0001,160
50,0001,490
80,0001,870
100,0002,090
200,0002,890
300,0003,470
500,0004,280
800,0005,010

1,000,0005,280
1,300,0005,420

לאומדנים סמך רווחי לחשב א&שר הלוח בעורת
ערכי בעבור לעיל. כמוסבר בלוחות המופיעים

הדגימה. טעות את למצע יש ביניים
המשתנה מסוג מושפעות הדגימה טעויות
זה לוח בעבורו. חושב שהאומדן ומתתהאוכלוסייה
(מעל גדולות תתאוכלוסיות בעבור לאומדנים תקף
בעבור לאומדנים זה בלוח שימוש למיליון).

כוח ושל התעסוקה של ממוצעת שנתית רמה חישוב
במשך העונתיות על מה מושג וקבלת במדינה האדם

השנה.
רב פירוט וכן הסקרים של מפורטות תוצאות
בפרסומי למצוא אפשר והסברים הגדרות של יותר

הסקרים.
בשני משתמשים המדגם להוצאת המסגרת.
מסגרות ו(ב) יישובים מסגרת (א) מסגרות: סוגי
"רשימת לפי היא היישובים מסגרת יישובים. בתוך
המופיעה וסמליהם" אוכלוסייתם היישובים
בערים, הטכניים. הפרסומים סדרת במסגרת
ובכפרים ■ מקומיות במועצות עירוניים, ביישובים
בשומת שחויבו הדירות רשימת הן המסגרות גדולים
המסגרת קטנים ובכפרים במושבים כללית. ארנונה
ובמוסדות בקיבוצים הבית. משקי רשימת היא
ומעלה, שנה 14 בגיל האנשים רשימת היא המסגרת

בקביעות. שם הגרים
ראשון בשלב שלבים. בשני מוצא המדגם
דירה בכל דירות.  שני ובשלב יישובים רוגמים
בה הגרים הבית, משקי כל נפקדים במדגם הנכללת
שנה רבעי בשני פקידה פעמים: 4 בקביעות,
פקידה ושוב נוספים רבעים לשני הפסקה עוקבים,

עוקבים. רבעים בשני
והמסגרות הדגימה שיטת על יותר מפורט הסבר
.759 מס' מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות,

מקיף שנתיים הרבע האדם כוח מסקרי אחד כל
בתוך הנמצאות כמדינה מהמשפחות כ12,000
השוהים התושבים כולל הגיאוגרפיים, גבולותיה
תיירים כולל ואינו הסקר בעת משנה פחות בחו"ל
שנה בישראל שהו כן אם אלא ארעיים ותושבים
אוכלוסייה הגדרת גם (ראה ברציפות. ומעלה
לכל שנבחרו המשפחות ב'). לפרק במבוא קבועה
הלשכה מטעם פוקדים ע"י בבתיהן רואיינו סקר
14 בני כל עבודת לגבי לסטטיסטיקה המרכזית
שהוא הקודם בשבוע משפחה אותה של ומעלה
בכל ברציפות נערכת הקובע"להפקידה ה"שבוע

הסקר. חודשי שלושת כל במשך שבוע

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
קבוצת שכבה: בכל המתקבלים המקרים ספירת .1

אוכלוסייה. וקבוצת מין יישוב, צורת גיל,
חלוקת ע"י מתקבל מקרה כל של משקלו .2

המקרים כמספר שכבה לכל הדמוגרפי האומדן
שכבה. באותה במדגם

את משפרת יחס" "אומדן של וו שיטה
בלוחות המופיעים השנתיים הנתונים האומדנים.
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לא בשאלון השינוים שלגביהם המשתנים כל של
הנושאים: את להוציא התוצאות, על השפיעו
המועסקים וחלוקת בשבוע העבודה שעות ממוצע
שבהם הקובע, בשבוע וחלקית מלא לעובדים
השאלונים. שבין מהשוני הנובעים הבדלים נמצאו
בין אלה כנושאים הנתונים את להשוות כדי
לפי באומדן להשתמש יש קודמות, לשנים 1978
לצורכי העבודה שעות הכל סך הישן. השאלון
שעות ממוצע מהכפלת יתקבל לאחור השוואה
של הכולל באומדן הישן בשאלון בשבוע עבודה

המועסקים. מספר
נתוני עם להשוות יש ואילך מ1979 הנתונים את
ראה מפורט (הסכר החרש. השאלון בסיס על 1978
מיוחדים פרסומים סדרת ,"1978 ארם כוח "סקר

.(653 מס'

סקרי מתוך ומשכורת שכר
הכנסות

מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות, בסקרי
על נתונים התקבלו אדם, כוח סקרי במסגרת 1965
14 מגיל מועסקים של וממשכורת משכר הכנסות

ומעלה. שנה

המוצגים הנתונים
בצורת ברובם מובאים י"ב/36 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/36, לוח מתייחס שאליה האוכלוסייה,
עירוניים, וביישובים בערים מועסקים מקיפה
ב12 ומשכורת משכר הכנסה להם שהיתה
שלפני כחורש שנסתיימו האחרונים החודשים

הפוקד. ביקור
המדגם וצורת הנתונים איסוף שיטת של פירוט
"רמת  י"א לפרק במבוא מופיע הכנסות סקרי של

חיים".
עם ההכנסות סקרי נתוני שולבו עיבודים, לצורך
על שנתקבלו והכלכליות הדמוגרפיות התכונות

אדם. כוח בסקר מועסקים אותם
מזו שונה זה בפרק י"ב/36 בלוח העיבוד יחידת
י"א שבפרק בעוד י"א. בפרק בלוחות המופיעה
שכיר, המשפחה ראש שבו הכי,ןו משק היא היחידה
שהועסק לפרט הנתונים מתייחסים זה שבפרק הרי

כשכיר.

הגדרות

מוגדרת ומשכורת משכר ברוטו הכנסה
מלוות למסים, כלשהם ניכויים לפני כספית כהכנסה

לטעות אומדניעל נותן קטנות תתאוכלוסיות
הרגימה.

של הרגימה לטעות יותר מתאימים אומדנים
דגימה טעויות אומדני וכן מוחלטים, מספרים
.759 מס' מיוחד בפרסום ראה  אחוזים לאומדני
טעויות היו וכו', המדגם בגודל שוני עקב
מאותה מאשר גדולות 1974 שלפני בשנים הרגימה

ואילך. שנה
גבוהות יחסיות דגימה טעויות בעלי אומדנים

בסוגריים. סומנו מ0י209
ענף כגון  ידוע" "לא בה שיש התפלגות בכל
על רק חושבו האחוזים  וכד' יד משלח כלכלי,

ידועים. מקרים

הנחקרים הנושאים
תעסוקה על שאלות כוללים הסקרים שאלוני
היד, משלח הכלכלי, הענף מבחינת ואבטלה,
דמוגרפיות תכונות מספר ועל וכד' בעבודה המעמד
ראה  הכנסות (לגבי האוכלוסייה של וחברתיות

המשך).
כוח על הרגילות לשאלות נוספו שונים בסקרים
החברתי בשטח מיוחדים נושאים על שאלות האדם

והכלכלי.
ילדים, בגני ביקור על הסקרים היא לכך דוגמא
בני סקר בעבר, עבודה מחפשי שכיר, משרות מספר

וכו'. ומעלה, 65

ו 978 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 כנושא החקירה הורחבה א.

שבועיות); עבורה (שעות השבועית
מועסקים; הבלתי בנושא החקירה הורחבה ב.

(מספר השנתית העבודה כמות על חדש מידע ג.
שבועות);

שנתית, או שבועית  חלקית לעבודה סיבות ד.
האחרון; ביתהספר סוג על חדש 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. כמשק
המדגם חולק המשכיות, סדרות לאפשר מנת על
אחד כשבכל בגורלם, שוים מייצגים מדגמים לשני
תוצאות של בדיקות לאחר אחר. שאלון הופעל מהם
כולל אומדן לערוך הוחלט ב1978 הסקרים ארבעת
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עבורה מנהל הלאומי הביטוח סניף אשר פירמה
כרטיסי נפתחים כלל בררך נפרד. חשבון כרטיס
השכירים על חלים כאשר לפירמה שונים חשבון

תעסוקתם. לסוג בהתאם שונים, סיכון סעיפי

(קבועים השכירים מספר שכיר: משרות
של התשלומים כגליונות המופיעים וארעיים)
זמנית נעדרו (או ועבדו מוסדות, או מפעלים
באותו וכו') מילואים חופשה, מחלה, עקב בתשלום
בגליונות המופיעים שכירים אחד. יום אפילו חורש
באותו אחד מוסד או ממפעל יותר של התשלומים
כך מופיעים, שהם הפעמים כמספר נספרים חודש,
שכיר משרות למספר מתייחסים הנתונים שלמעשה

שכר. שולם שבעבורן לחודש
ברוטו התשלומים כל לחודש: ברוטו שכר
שכר כולל בחודש, השכיר משרות לכל ששולמו
בעבור הפרשים ותק, תוספות יוקר, תוספות יסוד,
שעות בעבור תשלומים מקדמות, קודמות, תקופות
מענקים קצובות, גמולים, פרמיות, נוספות,
.. כגון חדפעמיים) או (שוטפים למיניהם ותוספות
נסיעה, קצובת ,"13 "חודש תורנויות, כוננויות,
בעבור תשלומים השכלה, גמול הבראה, קצובת
הוצאות כולל אינו ברוטו השכר וכו'. רכב אחזקת
לקרנות המעביד שמשלם וסכומים נוספות עבודה
 השכירים בעבור ביטוח או פנסיה קרנות כגון

וכד/ מעסיקים מס מקביל, למס
קבועים במחירים השכר כל סך מדד
בל סך מדד חלוקת "י ע ב2ל19, החל מחושב,
לצרכן המחירים במדד שוטפים במחירים השכר
אומדנים .100=1978 בסיס על חודש לאותו
המדדים של ממוצע הם וכיו"ב רבעוניים שנתיים,
חושבו ,1972 עד קבועים. במחירים החודשיים
הממוצע בשכר השינוי חלוקת ע"י השינוי אחוזי

שנים. באותן לצרכן המחירים במדד
השכר שכיד: למשרת ממוצע חודשי שכר
באותו שכיר משרות במספר מחולק לחודש ברוטו
השכר כי נובע שכיר משרות (מהגדרת חודש.
השכר מן נמוך שכיר למשרת הממוצע החודשי

לשכיר). הממוצע החודשי
שכיר למשרת ממוצע חודשי שכר מדד
סך מדד חלוקת ידי על מתקבל קבועים במחירים
השכיר. משרות במדד קבועים במחירים השכר כל
המפעלים כל את כוללת הנחקרת האוכלוסיה
חברי נכללים כן, כמו לפחות; אחד שכיר המעסיקים
מערכת של האזרחיים העובדים קואופרטיבים,
עזה וחבל שומרון מיהודה, ועובדים הביטחון
מינהל באמצעות משכורותיהם את המקבלים
ענפי לפי חלוקתם התעסוקה. שירות של התשלומים
וסקרי חודשיים דוחו"ת ע"ס נעשית כלכלה
כוללת אינה האוכלוסייה כ''ז). פרק (ר' משפחות
במפעלים או במשקיהם העובדים קיבוצים חברי

הנחקר הועסק שבהם העבודה מקומות מכל וכד',
הפוקד. ביקור שלפני החודשים ב12 כשכיר
כגון: הכספיות התוספות כל את כוללת ההכנסה
נוספות, שעות בעבור תשלום ,"13 חודש "משכורת

ועוד. פרמיות

האומדנים חישוב שיל1ת
התקבלו באוכלוסייה השכירים כלל על אומדנים
(משקל), ניפוח במקדם הסקר נתוני הכפלת ע"י
קבוצת לפי האוכלוסייה כל בין כמנה שחושב
מספר לבין יישוב וצורת גיל מין, אוכלוסייה,
מתוך תכונות אותן לפי ואחרים) (שכירים הנחקרים
את בחשבון מביא זה ניפוח מקרם הכנסות. סקר
זה נפל אדם. כוח לסקר הכנסות סקר בין הנפל

כלהלן: מורכב
הכנסותיהם על נחקרו שלא מקרים אותם כל א.
סירוב או הפוקד ביקור בעת היעדרות בשל

,. השאלון על להשיב
חסרים, היו שבהם (שאלונים) מקרים אותם כל ב.
על או הכנסה על כלשהם פרטים ידועים בלו!י או

עבודה. תשומת
כ>1092 הוא הנ"ל מהסיבות הנפל היקף

מהנפשות.

1983 והדיור האוכלוסין מפקד

על מבוססים 35 י"ב/30 בלוחות הנתונים
האוכלוסין מפקד של המדגמית הפקידה תוצאות

.1983 והדיור
האוכלוסייה, של מפורטים והסברים הגדרות
והניידות השנתי העבודה בכוח המועסקים לישראל סטטיסטי ב"ירחון הופיעו בתעסוקה
המפקד על כלליים הסברים .1985 ,4 מס' מוסף"
בשנתון אוכלוסייה,  ב' לפרק במבוא מופיעים

זה.
.31 (י"ב/30 השנתי העבודה כוח על בלוחות
בלוחות ואילו ומעלה, 15 לבני מתייחסים הנתונים
25 לבני  (35  (י''ב/32 בתעסוקה ניידות על

ומעלה.

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
פי ועל לאומי לביטוח למוסד
אחרים מינהליים מקורות

הגדרות

שכיר המעסיק "מפעל" היא החקירה יחידת
של מחלקה גם מוגדרת כ"מפעל" לפחות. אחד
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לממוצע המתייחס המקביל במדד ואילך מ1979
תורש ב1983 ב100. וחלוקתו 1978 של שנתי
בחודש נחקרו המדדים שרשור לצורך המדגם.
הסכרים. והמחודש. הרגיל המדגם 1982 דצמבר
 לישראל" הסטטיסטי "ירחון ראה מפורטים

.1984 .2 מס' מוסף.

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
שירות של התשלומים מינהל כגון אחרים, מינהליים
הביטחון מערכת משרדי. למיכון המרכז התעסוקה,

וכוי.

רשומה אבטלה

הגדרות
ללשכת פנה אשר אדם כל נחשב עבודה כדורש
קבלת לשם לחודש אחת לפחות ונרשם העבודה

עבודה.
לו שנרשם עבודה דורש כל נחשב כמובטל

בחודש. אחד אבטלה יום לפחות
ירי על מחושב מובטלים של יומי ממוצע
הרשומים האבטלה ימי של הכולל המספר חלוקת
האפשריים העבודה ימי כמספר החודש כמשך

חורש. 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 כשנה אחת פעם לפחות העבודה כלשכת

עבודה. קבלת
למקום עובד שליחת פירושה לעבודה הפנייה
הזמנת סמך על שליחה, מכתב באמצעות עבודה
לייעוץ. הפניות גם נכללות ב1978, החל מעסיק.
לצורך מעסיקים של פנייה לעבודה: הזמנות

לעבודה. פועלים הפניית
במשך שנתקבלו הזמנות סופקו: שלא הזמנות
התעסוקה שירות ע"י מולאו לא ואשר החורש

החודש. באותו
אבטלה" "דמי לצורך מוציאים אבטלה אישורי
כחודש העבודה דורש של האבטלה ימי מספר על

הנקוב.

העובדים מעבידים משקיהם, שבבעלות
ועוזרות מקצועיים ספד בתי תלמידי במפעליהם,

בית.

ואמרן חישוב שיטות
המדגם ;1961 משנת ומתפרסמת נערכת הסידרה
והבסיס ב1965 הוחלף עליו מתבססים שהנתונים
;100=1965 ינואר היה המדדים חישוב לצורך
ממוצע היה והבסיס ב968ו, שוב הוחלף המדגם
על הסידרה מבוססת ב1979 החל .100=1968
כשהבסיס ב1978, שהוצא חדש מפעלים מדגם

.'100=1978 הוא
כרטסת שימשה לדגימה כמסגרת המסגרת.
כשהיא לאומי לביטוח המוסד של המעבידים
על הושלמה זו כרטסת .1978 אוגוסט עד מעודכנת
בלשכה הקיימים ממדגמים נוספים מפעלימ ירי

אחרים. וממקורות לסטטיסטיקה המרכזית
מפעלים כ6,500 כולל הנוכחי המדגם המדגם.
השכירים משרות כל מסך כ0'759 הכוללים פעילים,

כאוכלוסייה.
לשכבות חולקה האוכלוסייה הדגימה. שיטת
וגודל כלכלי ענף סמך על אופיינה שכבה כל דגימה.
הסתברות היתה בענף, גודל קבוצת בכל המפעל.

אחרת. בחירה
הוא "ודאי" (מפעל בוודאות נרגמו ענף בכל
המעסיקים מפעלים בלבד) עצמו את המייצג מפעל
נדגמו מסוימים ובענפים יותר או שכירים 50

יותר. קטנים מפעלים בוודאות
שהפסיקו מפעלים גריעת על.ידי מעודכן המדגם
שנפתחו. חדשים מפעלים של מדגם ותוספת לפעול
שחלים לשינויים מתייחס אינו השוטף העדכון
על להתגבר כדי המפעלים. של בגודלם הזמן במשך
שנים. מספר כל המדגם את מחדשים זו בעייה
חדשים מפעלים למדגם נוספים זו מפעולה כתוצאה
הקיימים המפעלים של הדגימה והסתברות

משתנית.
נחקר החרש המדגם החדש. הבסיס חישוב
על .1978 באוקטוכרדצמבר הישן למדגם במקביל
המדגם למדדי הבסיס חושב זו חקירה תקופת סמך

כלהלן: התדש
החדש הכסיק *ע"ס X11 1978

הישן הבסיס Xע"ס X11 1978
x 1978 ממוצע

אין שנערכו. והשינויים המדגמים החלפת עקב
החדש המדגם לפי המתפרסמים בנתונים לראות
לצרכים אולם ,1968 מדגם לנתוני ישיר המשך
שרשור ע"י השנים בין להשוות אפשר מעשיים
המדדים הכפלת ירי על אפשרי השרשור המדדים.

.1984.1 מסי מוסף",  לישראל הסטטיסטי ה"ירחון גם ראה :559 סס' כפרסום ראה יו סטטיסטית סידרה על מפורטים הסברים
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לא שבהם העבודה ימי שאבדו: עבודה ימי
כשביתה; ישירות המעורבים העובדים עבדו
שלם עבורה מיום פחות של שביתה של במקרה
העבודה שעות סך מתוך שאבדו העבודה ימי חושבו

ב8. וחולקו לאיבוד שהלכו
שביתות השביתות מכלל הוצאו ב1972 החל

עבודה. ימי מ10 פחות בהם שאבדו
למהלך זמנית הפרעה (סנקציות): עיצומים
הקשור עבודה סכסוך עקב העבודה של התקין

ומעבידים. עובדים ליחסי
הנוקטים מספר בעיצומיט. משתתפים מספר
מפעם יותר בעיצומים שנקט אדם כאשר בעיצומים

בעיצומים. שנקט הפעמים כמספר נספר אחת
החל (סנקציות). עיצומים . על מידע איסוף

ב1972.

מקורית
שמועצות רוחות על הנתונים התבססו 1965 עד
הפועל הועד של המחקר למחלקת העבירו הפועלים
עקב עבודה להפסקות והתייחסו ההסתדרות של
למעבידים. עובדים כין במישרין עבודה סכסוכי
עצמם המפעלים מן הנתונים נאספו מ1966
נתונים ההשבתות. או השביתות התקיימו שבהם
החסרים הנתונים השביתות. לנתוני הבסיס היו אלה
כלכלי למחקר המכון נתוני ע"י הושלמו שביתות על
נעשה הנתונים פרסום ההסתדרות. של וחברתי
שביתות על הנתונים ב1971 החל במשותף.
עבודה ליחסי המחלקה ע"י נאספים והשבתות
המכון עם בשיתוף והרווחה, העבודה כמשרד
בייעוץ ההסתדרות של וחברתי כלכלי למחקר
הופסק ב1980 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ייעוץ

מקורות
ב1949 החל רשומה, אבטלה על הנתונים
בלשכות עבודה דורשי של רישום על מבוססים
ובלשכות העבודה" ל"מרכז מסונפות שהיו העבודה
1954 בינואר החל המיעוטים. ביישובי העבודה
בלשכות לאיהודים של הרישום גם בנתונים נכלל
העבודה. משרד של הישיר בפיקוחו שהיו העבודה
את העבודה לשכות רשמו לא ב1959, החל
למעשה עבדו אשר ביום) שעות (חמש המוגבלים
במספר נכללו ,1961 בשנת החל בשבוע. ימים 5 דק
ולא ללשכה שפנו עבודה דורשי גם העבודה דורשי

אבטלה. להם נרשמה
לרשות העבודה לשכות היו 1959 באפריל
משרד שליד התעסוקה לשירות הכפופה ממשלתית,
אינם מבוגרים, עבודה דורשי על הנתונים העבודה.
המיועדות העבודה בלשכות רישום כוללים
בית. ועוזרות ימאים אקדמאים, לסטודנטים,
(17 עד 14 (גיל לנוער העבודה לשכות על הנתונים

בנפרד. ניתנים
מזרח נתוני נכללים 1967 באוקטובר החל

ירושלים.
אבטלה, ביטוח חוק הופעל 1973 בינואר
התעסוקה. בשירות הרישום נוהלי השתנו וכתוצאה
של הסדרות על בעיקר, השפיעו, החדשים הנהלים
דורשי התפלגות ועל מובטלים של יומי ממוצע
שאין העבודה, לדורשי אבטלה. ימי לפי העבודה
או אחר יום'אבטלה עתה נרשם עבודה, מקום להם
של היומי הממוצע עלה זה מרישום וכתוצאה יותר,

מובטלים.
מערכת הועברה ,1974 של הראשונים בחודשים
נוהלי" מילוי על יותר והקפידו למחשב, ההזמנות
"הזמנות" נתוני מהשוואות להיזהר יש לכן הרישום,
הקודמות. השנים נתוני עם סופקו" שלא ו"הזמנות

היוקר2 תוספת
י"ב/50) (לוח

חושבו ,1975 ינואר  1957 יולי כתקופת
היסוד",  ל"שכר ביחס היוקר תוספת שיעורי

.31956 בסוף העובד שהשתכר כשכר שהוגדר
פי על היוקר תוספת מחושבת 1975 ביולי החל
"הועדה להמלצות בהתאם  חדשה נוסחה
תוספת שיעורי היוקר". תוספת הסדר לבדיקות
של הכולל לשכר ביחס תקופה בכל מחושבים היוקר

היסוד"). ל"שכר ביחס (ולא תקופה אותה

והשבתות שביתות

הגדרות
ע"י זמנית עבודה הפסקת והשבתות: שביתות
עבודה סכסוך עקב מעביד) (או עובדים קבוצת

ומעבידים. עובדים ליחסי הקשור
המשתתפים מספר ומושבתים: שובתים
יותר השובת מושבת או שגבת כאשר בשביתה,

ששבת. הפעמים כמספר נספר אחת מפעם

''1973  24 לישראל הסטטיסטי ב"שנתון ניתנים 15.7.1957 עד מקסימלית יוקר תוספת וסכומי היוקר תוספת על הסבר 2

.299 298 עמ'
.370 עמ' ,"1981 32 לישראל הסטטיסטי ב"שנתון הופיעו 1956 עד היוקר תוספת על והסברים נתונים 3
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נבחרים פרסומים

ו196, והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי מיוחדים פרסומים
40 .37 .27 .24 ,21 .18 .9 מס'

1967 עד 1965 והשבתות שביתות 257

ו 972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי המוסד מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה 559
17 .16 .14 .12 .7 מסי 1972 1976 לאומי לביטוח

ולימודים עבודה  1714 בגיל הנוער 628
1983 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי 1978 והקהילתיים הציבוריים בשירותים ארס כוח 644

תכונות בית. ומשקי אוכלוסייה סטטיסטיים. ואזורים יישובים 5 1983 ארס כוח סקרי 59י
המדגמית מהפקידה נבחרות חברתיותכלכליות 1980 בתעסוקה ניידות סקר 749
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אדם כוח סקרי

האזרחי העבודה כוח תבונות לפי ומעלה1, 14 בגיל האוכלוסייה י"ב/י. לוח
ומין

האורחיכוח העבודה

בכוחהאוכלוסייה personsEmployedמועסקיםאינם
ומעלה 14 האזרחיבגיל זמניתעבדועבדוהעבודה נעדרו
Population agedNot in civilianהכל מעבודתםעבודהעבודהסך

14 and overlabour forceTotalחלקיתמלאהTemporarily
TotalWorked fullWorkedabsent from

timeparttimework
אלפים

הכל סך
1955XI1,178.5547.3631.2585.7457.2103.724.8
19601,391.9656.1735.8701.8537.6124.639.6
19631,591.4748.1843.1813.2629.1140.643.5

219631,592.4752.9839.5809.0628.5137.043.5
19651,727.4815.0912.4879.2684.6144.150.5
19661,785.1836.7948.4878.2679.5148.650.1
19661,793.5850.1943.4873.9676.3147.749.9נ
4I 9671,838.7911.8926.9830.7588.8180.861.1
519681,928.1958.2969.9910.9692.8168.249.9
19691,977.8987.7990.1945.8740.1154.551.2
19702,032.31.030.91,001.4963.2750.1157.355.8
19712,097.21.064.41,032.8997.1767.2169.360.6
19722,169.41,092.91,076.51.047.4812.4173.261.8
19732,247.31,129.41,117.91.088.4772.0197.2119.2

619732,271.61,147.51,124.11.094.4776.2198.3119.9
19742.339.21,208.21,131.01.096.7789.0199.6108.1
19752,356.21,238.51,147.71.112.6806.0212.594.1
19762,431.71,262.41,169.31,126.8806.1224.895.5
19772,482.51,275.91,206.61.159.2795.6257.8105.8
1978aי 2,531.81,274.11,257.71,213.0814.2281.8117.0א
'1978b 2,530.01.272.71,257.31.210.7831.3264.3114.7ב

'1978c 2.530.91.276.11,254.81.212.4796.2298.1118.1ג
19792,595.51.318.11,277.41.240.6836.9293.4110.3
19802,660.81,342.71,318.11.254.5820.3316.9117.3
19812,708.71 ,360.21,348.51.280.1844.7319.6115.8
19822.757.11 ,390.41,366.71.298.3844.1318.1136.1
19832.813.41.410.81,402.61.339.4854.0356.0129.4
19842.875.71.431.61,444.11.359.0872.8356.1130.1

גברים
1955X)594.4118.1476.3443.0366.557.119.4
1960700.2153.5546.7521.9429.464.627.9
1963801.2184.1617.1597.9496.971.729.3

21963802.3184.7617.6598.0497.970.429.7
1965866.6207.2659.4637.3532.470.534.4
1966895.2219.0676.2626.5522.571.132.9
1966899.3227.2672.1623.2520.070.632.6נ
'1967922.2 .257.4664.8598.0461.590.346.2
'1968963.9271.3692.6655.0540.479.834.8
1969989.2292.6696.6670.4573.665.531.3
19701.016.9313.3703.6679.8577.866.835.2
19711.046.8326.6720.2697.7588.569.939.3
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LABOUR FORCE SURVEYS

TABLEXII/1.POPULATION AGED 14 AND OVER', BY CIVILIAN LABOUR FORCE

CHARACTERISTICS AND SEX

Civilian labour force
העבודה כוח אחוז

מועסקים העובדיםהאזרחיUnemployedבלתי הבלתיאחוז אחוז

הכל סך
Total

ב2ו בישראל עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel

during last
12 months

ב12 בישראל עבדו לא
האחרונים החודשים
Did not worikn
Israel during last

12 months

מהאוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force
of total
population

חלקית בעבודה
העבודה מכוח

האזרחי
Percent part

time workers of
civilian labour

מכוח מועסקים
האזרחי העבודה

Percent
unemployed
of civilian
labour force

Thousandsaged 14+force

Total
45.535.69.953.61657.2
34.027.56.552.916.94.6
29.922.37.653.016.73.5

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
35.116.518.648.118.53.1
42.522.320.248.119.23.6
47.422.225.248.621.43.9
44.721.423.349.722.43.6
46.620.825.849.721.13.7

42.421.520.949.623.83.4
36.818.917.949.2■ 23.02.9
63.630.832.849.524.04.8
68.434.134.349.823.75.1
68.434.434.049.623.35.0
63.230.532.749.925.44.5
85.143.641. 550.224.75.9

Males
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
48.937.611.374.710.5. 7.3
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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האזרחי העבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 4ו בגיל האוכלוסייה  י"ב/ו. לוח
(המשך) ומין

האזרחי העבודה כוח

ככוחהאוכלוסייה אינם
persons Employedמועסקים

ומעלה 14 האזרחיבגיל הכלהעבודה סך
TV!."]

זמניתעבדועבדו נעדרו
Population agedNot in civilianS^"7 מעבודתםעבודהעבורהמד*

14 and overlabour force1Olal/11נ Temporarilyחלקיתמלאה0ך TotalWorked fullWorkedabsent from
timeparttimework

אלפים
(המשך) גברים

19721,082.0340.4741.669.6 615.6 724.439.2
19731,119.5354.9764.681.4 574.8 746.490.2

'19731,127.2362.1.76S181.3 575.2 746.890.3
1974,159.3397.0762.380.1 584.9 744.179.1
1975,182.3415.3767.084.9 601.5 748.261.8
19761,203.5426.4777.190.0 601.9 753.161.2
19771,226.9431.1795.8111.5 592.2 769.665.9

a א '19781,250.7437.5813.2118.3 599.4 789.872.1
b ב 719781,249.9441.4808.5106.2 . 609.4 785.469.8

c ג 719781,251.0435.0816.0129.6 589.0 792.373.7
19791,281.7462.7819.0116.6 616.8 799.466.0
19801,312.6476.0836.6126.5 604.1 801.971.3
19811,336.6483.9852.7124.6 624.0 815.867.2
19821,359.4498.0861.4123.1 614.8 823.785.8
19831 ,386.4506.4880.0141.4 625.7 844:977.8
19841,417.7521.3896.4135.7 637.5 849.976.7

1955
נשים
584.1429.2154.946.6 90.7 142.75.4

1960691.7502.6189.160.0 108.2 179.911.7
1963790.0564.0226.068.9 132.2 215.314.2

2J963790.1568.2221.966.6 130.6 211.013.8
1965860.8607.8253.073.6 152.2 241.916.1
1966889.9617.7272.277.5 157.0 251.717.2
1966894.2622.9271.377.1נ 156.3 250.717.3
'1967916.5654.4262.190.5 127.3 232.714.9
51968964.2686.9277.388.4 152.4 255.915.1
1969988.6695.1293.589.0 166.5 275.419.9
1970,015.4717.6297.890.5 172.3 283.420.6
1971,050.4737.8312.699.4 178.7 299.421.3
1972,087.4752.5334.9103.6 196.8 323.022.6
1973,127.8774.5353.3115.8 197.2 342.029.0

'1973,144.6785.6359.0117.0 201.1 347.529.4
1974,\79.8811.1368.7119.7 204.1 352.728.9
19751,204.0823.2380.8127.5 204.4 364.132.2
19761,228.2835.9392.3134.9 204.2 373.934.8
19771,256.0844.9411.1146.4 203.5 JSP.P40.0

a א 719781,280.6836.2444.4163.4 214.7 422.944.8
b ב 719781,280.3831.3449.0158.7 221.9 425.444.8

c ג 719781,279.9840.9439.0168.6 207.1 420.244.5
19791,313.9855.3458.6177.0 220.2 441.444.2
19801,347.9866.7481.2190.2 216.0 452..?46.0
19811,372.0876.4495.6194.9 220.6 464.148.6
19821,397.4892.5504.9195.1 229.4 474.550.0
19831,426.7904.4522.3214.6 228.2 494.451.6
19841,458.0910.3547.7220.4 235.3 509.153.4

ב1966 3 הסקר. מדגם של השקלול שיטת שופרה ב1963, 2 ארעיים. ותושבים בכוח עולים כולל לא 1973 עד 1

החלב 5 .(273 מיוחד פרסום (ראה הסקר שאלון שונה ב1967 4 הסקר. בתוך צבא אנשי יוצגו שלפיה השיטה שונתה
מפקד תוצאות פי על מתוקנים האוכלוסייה אומדני 6 .(305 מיוחד פרסום (ראה ירושלים מזרח את כולליט הנתונים 1968
חדש, שאלון (גן, ושל ישן שאלון (ב) נפרד,של עיבוד ולפי כולל. עיבוד (א) לפי ניתנים האומדנים 7 .1972 והדיור האוכלוסין

במבוא. הסבר ראה זה. בסדר
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TABLEXII/1.POPULATION AGED 14 AND OVER1, BY CIVILIAN LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND SEX (cont.(

vilian labour forceC1
העבודה כוח nnx

מועסקים העובדיםהאזרחיUnemployedבלתי הבלתיאחוז אחת

הכל סך
Total

ב12 בישראל עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel

during last
12 months

ב2ו בישראל עבדו לא
האחרונים החודשים
Did not work in
Israel during last

12 months

מהאוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force
of total
population

חלקית בעבודה
העבודה מכוח

האזרחי
Percent part

time workers of
civilian labour

מכוח מועסקים
האזרחי העבודה

Percent
unemployed
of civilian
labour force

Thousandsaged 14+force

Males (cont.)
17.29.97.368.59.42.3
18.211.07.268.310.62.4

18.310.87.567.910.62.4
18.210.08.265.810.52.4
18.810.28.664.911.12.5
24.015.09.064.611.63.1
26.214.711.564.914.03.3
23.412.910.565.014.52.9
23.112.410.764.713.12.9

23.713.210.565.215.92.9
19.612.47.263.914.22.4
34.719.315.463.715.14.1
36.921.715.263.814.64.3
37.722.515.263.414.34.4
35.120.314.8.63.516.14.0
46.527.818.763.215.15.2

Females
12.27.8(4.4)26.530.07.9
9.26.1(3.1)27.331.74.9
10.77.1(3.6)28.630.54.7

10.97.2(3.7)28.130.14.9
11.17.2(3.9)29.429.14.4
20.513.76.830.628.57.5
20.612.68.030.328.47.6
29.414.015.428.634.511.2
21.49.112.328.831.97.7
18.17.310.829.730.46.2
14.45.78.729.330.44.8
13.25.97.329.831.84.2
11.95.46.530.830.93.6
11.35.36.031.332.83.2

11.55.36.231.432.63.2
16.06.49.631.332.54.3
16.76.510.231.633.54.5
18.47.311.131.934.44.7
21.27.413.832.735.65.2
21.58.513.034.736.84.8
23.68.515.135.135.35.3

18.88.310.534.338.44.3
17.26.510.734.938.63.8
29.011.617.435.739.56.0
31.512.419.136.139.36.4
30.411.718.736.138.66.0
27.910.117.836.641.15.3
38.615.922.737.640.27.0

I Till 1973, excl. potential immigrants and temporary residents. 2 In 1963, the weighting method of the survey sample
was improved. 3 In 1966, the method by which army personnel were represented in the survey was improved. 4 The
survey questionnaire was altered in 1967 (see details in Special Series no. 273). 5 As of 1968. data include East Jerusalem
)see Special Series no. 305). 6 Corrected population estimates according to results of the Census of Population and
Housing 1972. 7 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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צורת לפי האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 14 בגיל אוכלוסייה י"ב/2. לוח
אוכלוסייה וקבוצת גיל מין, מגורים, יישוב

1984

האזרחייםאלפ העבודה כוח הכלאחוז מסך
Thousandsתא בכל האוכלוסייה

וקבוצת מין מגורים, יישוב צורת
אוכלוסייהאוכלוסייה

14+ בגיל
העבודה כוח
הכלהאזרחי גילסך

PopulationCivilianTotal14171824
aged14 +labour force

כולל 2,875.71,444.111.5סך 50.240.4
292.1139.08.5ירושלים 47.637.0

אביביפו 253.3129.210.2תל 51.044.9
171.486.711.6חיפה 50.642.0

אחרים עירוניים ויישובים אחרות 1,808.9889.68.8ערים 49.239.0
1,285.2637.48.3ותיקים 49.639.3
523.7252.210.0חדשים 48.238.2

יהודים 1,603.5807.78.5מזה: 50.437.1
(10.4)103.357.8מושבים 56.039.2
86.674.967.8קיבוצים 86.562.8

אחרים' כפריים 160.266.816.2יישובים 41.743.2
יהודים 47.224.020.2מזה: 50.832.9

הכל סך  1.417.7896.413.9גברים 63.241.6

142.483.88.6ירושלים 58.839.2
אביביפו (14.3)119.276.5תל 64.241.0

(11.9)83.051.9חיפה 62.538.8
אחרים עירוניים ויישובים אחרות 893.5560.511.4ערים 62.739.4

631.3402.910.9ותיקים 63.841.5
262.2157.612.6חדשים 60.134.7

יהודים 790.7490.510.2מזה. 62.032.0
(13.8)53.334.9מושבים 65.531.5
44.938.366.7קיבוצים 85.357.3

אחרים' כפריים 81.550.521.2יישובים 62.061.9
יהודים (21.7)24.613.3מזה: 54.1(25.6)

הכל סך  1,458.0547.79.0גשימ 37.639.2

149.655.18.9ירושלים 36.834.4
יפו אביב (5.8)134.052.6תל 39.349.1

(11.3)88.434.8חיפה 39.446.7
אחרים עירוניים ויישובים אחרות 915.5329.26.0ערים 36.038.5

653.8234.45.5ותיקים 35.937.0
261.794.87.2חדשים 36.241.8

יהודיות 812.63I7.I7.0מזה. 39.042.3
(6.7)50.022.9מושבים 45.849.3

41.836.769.0קיבוצים 87.868.9
אתרים' כפריים 78.616.310.7יישובים 20.723.0

יהודיות (21.6)22.4105מזה: 46.941.9

וכו מוסדות בדרום. בדוים כולל 1
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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
1984

abour force of total population3ercent civilian:

in each cell
Type of locality of residence, sex and

Agepopulation group

253435444554556465 +

69.967.1 73.750.513.8GRAND TOTAL
67.366.3 68.847.914.6Jerusalem
76.472.3 76.151.618.0TelAvivYafo
74.171.1 78.852.010.8Haifa
69.065.8 73.148.49.4Other towns and other urban localities
69.467.1 73.550.010.2Veteran
67.962.2 71.944.06.9New
70.868.0 75.549.89.9Thereof: Jews
75.370.5 82.258.826.0Moshavim
94.997.8 97.1100.085.4Qibbuzim
55.549.3 60.637.6)4.7(Other rural localities'
72.869.6 85.056.3)2.4(Thereof: Jews

84.290.1 90.678.123.1Males  total

77.889.1 85.574.026.6Jerusalem
87.693.2 90.781.132.9Tel Aviv Yafo
84.795.4 93.277.720.3Haifa
84.189.5 90.978.1 .17.0Other towns and other urban localities
85.291.0 91.780.118.4Veteran
81.685.8 . 88.872.512.3New
83.190.6 90.779.317.8Thereof: Jews
88.290.0 92.184.243.4Moshavim
93.097.9 97.3100.088.9Qibbuzim
85.378.7 89.057.8)7.3(Other rural localities'
77.879.2 93.058.8)5.0(Thereof: Jews

55.445.6 57.026.45.8Females  total

57.345.2 53.125.7)4.3(Jerusalem
65.654.9 63.728.65.5TelAvivYafo
63.149.6 65.431.2)3.5(Haifa
53.643.0 55.422.32.9Other towns and other urban localities
53.844.5 55.623.63.1Veteran
53.238.9 54.718.8)2.2(New
58.246.7 60.523.73.1Thereof: Jews
62.551.6 70.634.6)7.8(Moshavim
96.197.7 96.997.682.4Qibbuzim
25.0)18.9( 31.0)16.7()4.4(Other rural localities'
67.3)57.1( )75.7)46.7(

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

TABLEXII/3.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF
IMMIGRATION, AGE AND SEX (JEWS)

1984
Percentage of total population in each cell תא בכל האוכלוסייה כל מסך אחוז

לידה, גילסךהכליבשת Ageקבוצת groupContinent of birth, peirod
ומין עלייה Total14171824253435444554556465+ofתקופת immigration and sex

כולל 52.111.638.972.977370.352.3US,GRANDסך TOTAL
16.3Israel*.52.911.638.274.1,92.882.2152ישראל

ישראל יליד Father(11.1)44.315.232.773.879.679.355.9האב born in Israel
אפריקה  Asia(11.2)47.410.640.571.378.674.153.2אסיה Africa

אמריקה Europe(22.3)810.035.777.984.685.770.9;63אירופה America
אפריקה  46.768.770.460.642.67.8Asia(16.1)53.4אסיה Africa
1960 עד 54.470.571.263.044.78.7Immigratedעלו up to 1960

1961  196453.953.267.868.751.634.8(3.0)19611964
1965  197449.2(16.6)41.566.567.448.741.2(5.8)19651974

1975+44.8(44.4)64.966.9(49.5)(18.7)(7.0)1975 +
אמריקה  50.038.373.0S1.275.256.616.7Europeאירופה America

1960 עד 70.580.372.857.318.6Immigrated_46.9עלו up to 1960
1961  196453.8(36.8)73.276.8801554.713.019611964
1965197453.2(8.5)36.972.581.977.756.911.219651974
1975197956.6(14.5)42.775.586.980.848.7(7.7)19751979

1980+54.742.275.382.4(81.4)(45.2)(9.8)1980+ ,

הכל סך 62.712.733383.390.791.379.724.2MALESTOTALגברים
2.583.492.095.587.528.8Israel?.56.812.5ישראל born

ישראל יליד Father(21.1)46.816.226.082.387.996.984.8האב born in Israel
אפריקה 51.312.034.782.492.991.786.2Asiaאסיה Africa

אמריקה  Europe(38.5)68.49.129.985.092.696.489.4אירופה Ameirca
אפריקה  44.383.391.387.971.314.6Asia(20.7)72.8אסיה Africa
1960 עד 74.883.590.688.773.116.1Immigratedעלו up to 1960

1961  196471.453.281.192.784.459.9(5.2)19611964
1965197466.8(21.838.086.595.486.573.8(13.0)19651974

1975+57.787.71975 +
63.713.131.882.9S8.592.984.027.3Europeאירופהאמריקה America

1960 עד 63.578.488.093.684.329.7Immigratedעלו up to 1960
1961  196468.J(25.3)87.783.396.)88.423.719611964
1965197463.3(11.9)31.784.390.990.783.019.319651974
1975197963.6(13.8(35.3)85.692.289.375.3(13.5)19751979

1980+60.3(33.6)79.0(81.2)(19.6)1980+

הכל סך 41.910.544.862.264.150.728.46.1FEMALESTOTALנשים
Israel(6.2)48.910.644.364.473.569.242.3ישראל born

ישראל יליד Father(2.0)41.814.138.765.672.461.336.5האב born in Israel
אפריקה Asia(23.1)43.49.147.059.464.556.8אסיה Afirca

אמריקה  Europe(11.0)59.110.941.670.576.375.554.4אירופה Ameirca
Asia(17)49.153.349.935.815.7(10.4)34.8אסיהאמריקה Africa
1960 עד Immigrated(1.9)34.255.851.938.016.9עלו up to 1960

1961  196438.153.354.245.928.3(16.4)(1.7)19611964
1965197433.4(10.3)45.247.944.8(24.5)(8.9)19651974

1975+33.9(48.1)47.81975 +
אמריקה 44.664.374.258.633.87.6Europe(9.1)37.8אירופה America

1960 עד 31.962.372.654.233.78.8Immigratedעלו up to 1960
1961  196441.561.371.561.930.8(4.3)19611964
1965197444.4(4.8)42.062.474.064.737.5(5.1)19651974
1975  197950.7(15.3)49.868.081.573.0(31.6)(3.1)19751979

19809+50.4(47.2)72.283.41980+
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ומין גיל לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/4. לוח
TABLEXII/4.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE AND SEX

\ Ageילקבוצת group
הכל סך
Total14171824253435444554556465 +

הכל אלפיםסך  thousandsTotal 
'19731,124.151.1202.9270.1212.4143.0 198.646.0
19751447.738.8186.9307.8227.4136.4 203.946.5
19791,277.435.1188.4407.2240.0142.9 208.355.5
19801,318.134.8189.4426.6253.2146.7 211.655.8
19811,348.536.1187.2438.9267.8146.7 216.355.5
19821,3*6.737.3184.6441.9282.1147.9 221.251.7
19831,402.634.0188.9452.0302.4152.4 223.549.4
19841,444.134.7194.8461.9324.8154.2 225.648.1

'Percentagesאחוזים2
'197349.520.045.564.163.454.8 63.619.1
197548.114.940.465.466.752.2 63.417.3
197949.213.140.668.368.952.5 64.217.2
198049.512.640.768.770.352.8 64.816.7
198149.812.940.369.171.351.5 65.816.3
198249.613.139.469.071.050.6 66.615.1
198349.911.639.869.672.250.7 66.914.4
198450.211.540.469.973.750.5 67.113.8

אלפיםגברים ;s  thousandsMai
'1973765.131.5103.3188.5152.6109.2 140.939.1
1975767.024.795.3204.0156.8106.1 141.738.4
1979819.021.495.1254.7156.7107.4 138.445.3
1980836.620.298.1263.7161.9108.7 139.944.1
1981852.723.197.1269.4169.3108.5 141.743.6
1982861.423.896.3270.7178.9109.1 142.739.9
1983880.021.8102.1274.0189.0109.9 144.738.5
1984896.421.5102.3279.8198.0111.1 146.437.3

Percentages1אחוויס2
'197367.923.845.589.593.686.5 93.933.1
197564.918.540.386.793.884.3 92.829.2
197963.915.540.185.391.382.7 90.329.5
198063.714.241.384.791.082.4 90.427.9
198163.816.141.084.591.280.7 90.327.3
1982(3.416.240.384.291.179.4 89.525.Q
198363.514.542.284.091.178.3 89.924.1
198463.213.941.684.290.678.1 90.123.1

 אלפיםנשים Females  thousands
'1973359.019.699.681.459.833.8 57.87.0
1975380.814.291.6103.970.430.4 62.18.2
1979458.613.993,4152.383.335.4 70.010.3
1980481.214.691.2162.891.338.0 71.611.7
1981495.613.090.0169.498.538.2 74.512.0
1982504.913.588.1171.2103.038.9 78.511.7
1983522312.486.5178.2113.342.3 78.710.9
1984547.713.292.5182.0126.843.2 79.210.8

Percentages2אחוזים2
'197331.415.845.538.734.825.0 35.75.7
197531.611.340.444.240.622.4 36.86.0
197934.910.741.151.247.124.9 40.86.1
198035.710.939.952.650.126.0 41.76.6
198136.19.639.653.651.825.4 43.46.6
198236.19.738.453.751.325.1 45.56.4
198336.68.737.255.153.526.4 45.45.9
198437.69.039.255.457.026.4 45.65.8

/ISeenote6toTable XII1.
2 Of total population in each cell.

י''ב/ו. ללוח 6 הערה ראה
תא. בכל האוכלוסייה הכל סך מתוך
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האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 4ו בגיל האוכלוסייה  י"ב/5. לוח
ומין גיל לימוד, שנות לטי

TABLEXII/5.POPULATION AGED 14 AND OVER AND CIVILIAN LABOUR FORCE,
BY YEARS OF SCHOOLING, AGE AND SEX

1984

לימוד שנות

אלפים
Thousands

תא בכל האוכלוסייה הכל מסך האזרחי העבודה כוח אחוז
Percent civilian labour force of total population in each cell

Years of schoolingאוכלוסייה
14 + בגיל
Population
aged 14 +

העבודה כוח
האזרחי
Civilian

labour force

הכל סך
Total

Age group גיל קבוצת

14171824253435^*44554556465 +

כוללי 2,875.71,444.150.211.540.473.7סך 69.967.150.513.8

GRAND TOTAL'
0[84.128.215.3(12.2)21.0 (16.6)27.120.82.7

14112.235.831.9(14.0)38.742.3 37.350.342.86.2

58580.4260.044.815.747.161.8 55.461.647.613.0

910482.6214.644.510.254.276.2 67.673.754.515.3

1112873.4467.953.611.338.380.4 74.178.963.421.7

1315352.1232.265.9(8.1)34.684.0 78.986.972.125.5

16+247.1191.777.642.677.988.692.378.734.8

Malesגברים

Total' הכל' 1,417.7896.463.213.941.684.290.690.178.123.1סך

045.716.035.1(19.6)(42.4)60.564.957.3(6.4)
\454.228.252.0(68.0)70.981.876.667.310.9.
58291.5198.268.023.669.187.190.389.675.520.4

910254.0144.957.111.664.288.694.394.182.324.9

1112443.9274.061.712.935.587.792.994.886.035.7

1315158.5109.368.925.183.591.195.889.233.3

16+150.5115.977.020.4)74.089.695.587.140.8

Femalesנשים
Total' הכל' 1.458.0547.737.69.039.255.457.045.626.45.8סך

0138.412.28.8(6.5)(6.2)12.518.09.4(1.2)

\458.07.613.1(10.2)(9.3)19.126.614.5(1.6)
58288.961.921.47.722.424.733.431.020.55.8

910228.769.730.58.540.443.556.350.932.3(7.0)

1112429.5193.945.19,841.560.467.061.839.58.8

1315193.6122.963.541.875.179.079.455.416.7

16+96.675.878.567.583.086.986.763 5(19.1)

Including number of years of schooling not known. ידוע. לא לימוד שנות מספר כולל 1
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גיל קבוצת לפי האזרחי, העבודה בכוח נשואות נשים  י"ב/6. לוח
TABLEXll/d.MARRIED WOMEN IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE GROUP

14 + בגיל הכל גילסך קבוצת :7nr<Thereof: Age group
Total aged 14 +

1824253435545564

Thousandsאלפים
1970168.923.941.081.420.01970

'1973205.625.357.098.122.51973'

1975240.430.274.7111.520.01975

19762S6J30.882.6115.423.41976

1977273.930.996.5119.222.51977

1978301.935.5108.8127.724.81978

1979313.432.3117.4J31.725.81979

1980330.634.0124.3139.027.31980

1981342.030.9130.1147.427.81981

1982347.128.7130.1154.228.31982

1983364.429.0135.5162.631.51983

1984377.131.9135.5171.533.21984

Percentagesאחתים2
*\ 195521.723.225.416.8X[ 1955

VI 195724.426.329.016.4VI 1957

195823.526.226.917.31958

196024.926.929.313.81960 ^
196124.627.429.316.41961

'196324.526.529.518.51963נ

196425.625.628.821.21964
196525.526.428.020.91965

196725328.324.528.520.01967

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

'197329.532.931.833.123.619731

197430.834.034.934.721.41974

197532.535.637.736.921.01975

197633.435.239.237.723.5. 1976

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

198341.638.451.048.526.91983

198442.642.751.150.227.31984

/ISeenote 6to Table XII1.
2 Of total population in each cell.
3 The data until 1963 include widows and divorced.

י"ב/1. ללוח 6 הערה ראה 1

תא. ככל האוכלוסייה הכל סך מתוך 2

וגרושות. אלמנות כוללים 1963 עד הנתונים 3

323 ושכר עבודה



הבית, במשק הנשים ילדי2 מסטר לפי האזרחי, העבודה בכוח 14+ בנות רווקות1 לא יהודיות נשים  י"ב/7. לוח
בית עוזרת והעסקת לימוד שנות לידה, יבשת האשה, גיל הצעיר, הילד גיל

TABLEXII/7.NONSINGLE JEWISH WOMEN1 AGED 14+ IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY NUMBER OF CHILDREN2 OF
WOMEN IN HOUSEHOLD, AGE OF YOUNGEST CHILD, AGE OFWOMAN, CONTINENT OF BIRTH, YEARS OFSCHOOLING AND

EMPLOYMENT OF HOUSEHOLD HELP
1984

הכל ילדיםTotalסך .Noמספר of childrenAge of youngest child הצעיר הילד גיל

עםללא
הכל סך
Total

ילדים
With no

ילדים
With1234+0124591013

childrenchildren

DThousandsאלפי
הכל 905.3468.8141.6סך 436.5161.990.942.1124.5118.8 126.266.8TOTAL

האזרחי העבודה בכוח 383.1140.087.2מזה. 243.197.145.813.058.272.6 72.439.9Thereof: In civilian labour focre

תא בכל האזרחי העבודה בכוח orceאחוז in each cellin civilian labourPercent
הכל 42329.961.6סך 55.760.050.430.946.761.1 57.459.7TOTAL

האשה Ageגיל of woman
14  3456.170.762.8 54.059,246.4. 28.246.563.1 57.476.71434
354462.067.367.8 61.063.558.835.948.063.4 57.666.33544

45+25.823.849.0 46.543.8(30.0)42.147.745+
לידה Continentיבשת of birth

58.358.066.3ישראל 58.560.953.331.948.067.9 60.073.4Israel
32.921.849.2אסיהאפריקד. 45.450.743.327.638.549.1 46.945.0AsiaAfirca

36.526.668.4אירופהאמריקה 64.469.155.338.652.968.8 64.170.2EuropeAmerica
לימוד Yearsשנות of schooling

0  819.615.237.4 32.035.028.420.021.636.7 25.838.508
9 1246.938.562.2 52.954.347.125.840.961.5 52.863.9912

13+71.062.076.9 75.780.971.555.263.584.1 78.783.713+

בית עוזרת 63.838.785.5מעסיקות 82.285.378.661.479.586.3 84.482.4Employ householdhelp
בשבוע) Hours)(שעות per week)

11558.839.784.0 77.583.163.6(50.0)61.386.0 79.083.9115
16+85.8(18.8)90.4 91.593.493.692.793.916+

בית עוזרת מעסיקות 39.428.957.7אינן 51.255.145.427.339.557.2 53.157.1No household help

ulג/1
0

a
>

§

1 Excl. women in qibbuzim and institutions.
2 Up to age 14; see introduction.

ובמוסדות. בקיבוציס נשים כולל לא
מבוא. ראה ;14 גיל עד



העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בני לאיהודים 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

הכל malesThereofגבריםמזה;Totalסך

19811982198319841981198219831984

(אלפים) הכל 359.4379.5411.3סך 394.6180.1189.8196.9205.3TOTAL (thousands)
האזרחי העבודה 139.7146.7158.9בכוח 151.9120.5127.9131.7135.7[n civilian labour force

(thousands)(אלפים)
העבודה כוח 38.938.738.6אוווז 38567.067.466.966.1Percent labour force

האזרחי העבודה 100.0100.0100.0כוח 100.0100.0100.0100.0100.0CIVILIAN LABOUR FORCE
(percentages)(אחוזים)

95.293.793.4מועסקים 94.595.093.594.693.1Employed
מועסקים 4.86.35.56.65.06.55.46.9Unemployedבלתי

ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה מכלל העבודה כוח אחוז
Percent labour force of total population

aged 14 and over
ת Religionד

38.437.737.737.167,467.667.666.4Moslemsמוסלמים
43.244.744.947.368.168.367.069.1Christiansנוצרים

ואחרים 35.034.634.234.159.161.659.857.0Druzeדרוזים and other
Ageגיל

141714.315.612.110.723.025.619.817.51417
18  2445.544.545.445.970.270.673.171.71824
25  3452.750.451.852.392.891.191.889.82534
35  4449.650.350.549.690.690.090.589.93544
45  5443.244.041.843.482.785.079.181.44554
55  6431.530.628.828.561.760.457.558.25564
65 +(4.5)(3.5)(3.9)(3.4)(8.5](6.4)(6.4)(6.3)65 +

לימוד Yearsשנור1 of schooling
011.510.18.16.645.839.535.328.70

1438.638.539.236.067.966.966.264.314
5849.348.046.346.182.883.681.082.058
9 1033.536.335.837.153.456.355.656.3910
11  1243.741.544.642.759.358.763.361.711  12

13 +59.658.960.562.659.765.165.363.713+
יישוכ Typeצורת of locality of

residenceמגורים
39.138.438.738.967.367.066.666.3Urbanעירונית
38.739.338.038.066.168.167.565.4Ruralכפרית

מגורים Districtמחוז of residence
34.233.435.033.261.858.459.959.0Jerusalemירושלים
39.538.537.138.368.267.866565.6Northernהצפון
39.840.741.641.169.171.370.871.3Haifaחיפה
40.942.342.942.968.072.573.271.8Centralהמרכז

אביב 47.043.552.749.469.471.976.373.7Telתל Aviv
41.741.240.742.266.967.966.167.3Southernהדרום
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חלקית, העובדים ואחוז השמרים אחוז מועסקים, י"ב/9. לוח
כלכלי ענף לטי

(אלפים) מכללnr!Kמועסקים בענףהשכירים המועסקים
Employed1 employedemployees of aPercent

סמל
Code

מקובץ ראשי וענף עיקרי personsענף (thousandspersons in branch

198119821983198419801981198219831984

כולל 39.4^1,280.11סך 1,298.31359.077.578.178.678.679.0
ודיג0 ייעור 76.873.073.772.125.828.929.527.130.1חקלאות,

ושירותים0002 למטעים (פרט חקלאות
לחקלאות)
הדרים גידול

47.242.742.341.914.716.917.315.416.7

035.55.35.04.362.358.254.756.058.1
להדרים)04 (פרט מטעים (18.2)7.16.46.96.619.221.125.018.8גידול
לחקלאות05 14.114.015.015.348.253.252.946.757.5שירותים

ודיג0607 '2.9ייעור 2.52.32.259.369.072.073.977.3
וחרושת)12 (כרייה 297.6295.0303.4311.784.885.186.085.986.2תעשייה
וחציבה10 5.24.45.05.698.398.195.594.094.6כרייה

וטבק1112 משקאות 29.631.431.335.891.992.292.088.589.9מזון,
ועור1315 הלבשה 50.644.747.447.181.179.479.981.281.5טקסטיל.
ומוצריו16 19.119.919.419.163.864.465.864.969.1עץ
ומוצריו17 5.35.95.74.591.194.391.593.097.8נייר
לאור18 והוצאה 11.911.512.013.679.177.381.784.282.4דפוס
פלסטיק19 ומוצרי 10.911.911.49.778.879.875.678.174.2גומי
נפט20 ומוצרי כימיים 15.615.716.916.695.196.295.594.796.4מוצרים
אלמתכתיים21 מינרליים 11.511.510.010.483.388.789.688.081.7מוצרים
מתכת22 של בסיסית 7.86.86.85.389.688.586.891.283.0תעשייה
מתכת23 46.250.249.250.980.180.583.181.381.1מוצרי
7.48.29.810.086.382.487.886.788.0מכונות24
ואלקטרוני25 חשמלי 28.928.834.537.192.394.593.193.694.1ציוד
הובלה26 28.027.326.226.198.798.698.997.799.2כלי
10.08.49.19.784.889.092.994.587.6יהלומים27
7.58.27.67.265.368.065.973.780.6שונות28
ומים3 13.713.812.712.897.799.399.399.296.9חשמל
ציבוריות)4 ועבודות (כנייה 78.579.986.279.176.076.876.577.177.7בינוי

לבניין1)^40 ומשנה כללית 70.411178.370.675.776.876.676.677.2קבלנות
ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות. 7.97.97.98.577.578.573.482.383.5עבודות
והארחה5 אוכל שירותי 152.0156.4169.9169.954.555.558.360.461.2מסחר,
סיטוני50 35.440.545.745.178.078.580.279.481.6מסחר

קמעוני5156 83.282.388.786.845.444.546.949.049.5מסחר
אוכל57 19.521.321.624.330.936.440.844.446.1שירותי
הארחה58 13.912.214.013.691.389.292.692.995.6שירותי
ותקשורת6 אחסנה 84.588.287.089.669.868.466.766.8159.0תחבורה,

יבשתית6062 39.543.242.343.248.947.145.645.248.1תחבורה
תקשורת6367 ואוירית, ימית 45.144.844.146.087.787.487.388.089.8תחבורה

לתחבורה אחרים ושירותים
עסקיים7 ושירותים 111.3116.5126.5129.584.083.482.783.281.5פיננסים

ונדל"ן7072 ביטוח פיננסיים, 61.563.167.365.892.692.293.293.291.9מוסדות
ומשפטיים73 עסקיים 49.853.258.863.673.272.770.372.170.8שירותים
וקהילתיים8 ציבוריים 381.4387.3392.6398.395.294.995.194.694.5שירותים

ממשלתיים8081 מינהל 82.883.784.482.299.199.699.999.599.9שירותי
מקומיות82 רשויות של מינהל 29.728.629.527.899.099.099.099.399.3שירותי
150.0153.2155.1158.892.992.592.992.291.8חינוך83
בריאות85 92.591.791.392.1■69.671.474.377.693.1שירותי
וסעד87 רווחה 12.811.012.612.497.898.498.296.898.4שירותי

אחרים84,86,8889 וקהילתיים ציבוריים 36.539.437.039.195.394.096.495.194.9שירותים
ואחרים9 אישיים 73.578.777.486.257.959.650.060.361.0שירותים
וספורט90 בידור אמנות, 15.114.113.714.174.874.871.673.072.3תרבות,

בית9192 למשק ותיקונים 21.123.423.528.257.757.357.760.964.9מוסכים
ובמוסדות93 בבתים 27.229.329.431.055.159.662.560.962.9שירותים

אחרים9498 אישיים 10.012.010.712.844.743.045.041.142.2שירותים
ידוע 10.69.39.69.8לא
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TABLEXII/9.EMPLOYED PERSONS, PERCENTAGE OF EMPLOYEES AND
PERCENTAGE OF PARTTIME EMPLOYED, BY ECONOMIC BRANCH

העובדים n/7/rבענן המועסקים מכלל, nyVn
Percent employed parttime of all

5ranchemployed persons in 1Major division and division

19801981198219831984

25325.024.526.626.2GRAND TOTAL
23.623.825.927.125.6Agriculture, forestryand ifshing
24.525.227.028.426.1Agriculture (excl. fruit growing and agricultural

services)
Citriculture 22.623.635.833.3)25.6(

19.228.228.126.134.8Fruit growing (excl. citrus(
21.919.920.024.021.7Agricultural services
(25.9)(10.3)(24.0)(21.7))17.4(Forestry and fishing
16.816.116.317.916.8Industry (mining and manufacturing(
(12.1)(7.7)(13.3)(10.0))10.5(Mining and quarrying
15.615.217.517.014.8Food, beverages and tobacco
24.323.324.824.221.5Textiles, clothing and leather
15.717.316.716.118.4Wood and wood products
(17.8)(15.1)(18.6)(21.1))15.2(Paper and paper products
25.227.723.527.525.7Printing and publishing
17.715.616.816.7)12.0(Rubber and plastic products
14.712.212.717.817.5Chemical and petroleum products
14.215.714.815.014.4Nonmetallic mineral products
(16.4)(115)(13.2)(17.6))11.5(Basic metal industry
14.114.111.814.214.7Metal products
(16.4)(14.9)(12.2)19.415.0Machinery
15.012.815.315.917.3Electircal and electronic equipment
11.310.410.613.013.4Transport equipment
14.3(14.0)(16.7)18.715.6Diamond industry
22.724.020.726.321.9Miscellaneous

9.410.211.513.313.4Electricity and water
16.814.113.615.013.3Construction (building andpublic works(
17.313.914.014.813.5Contracting and subcontracting
12.516.5(10.1)16.5)11.6(Public works and civil engineering works

26.224.723.626.725.7Commerce, restaurants and hotels
23.923.420.221.919.8Wholesale. trade
28.127.326.130.629.3Retail trade
26.321.022.125.C26.3Restaurants
19.118.020.520.020.7Hotels
17.216.615.817.418.3Transport, storage and communication
13.713.6II. 113.314.8Land transport
20.219.120.021.221.5Air and sea transport, communication

and other services for transport
26.026.424.028.626.7Financing and business services
19.720.317.923.623.2Financing, insurance and real estate services
33.633.931.334.330.4Business and legal services

33.433.833.335.336.3Public and community services
16.316.115.318.316.9Government administration
24.329.628.729.728.1Municipal administration
44.846.144.846.148.2Education
34.231.933.136.737.0Health services
43.943.040.043.244.0Welfare
27.528.529.128.130.7Other public and community services

37.238.537.138.736.6Personal and other services
33.838.436.939.640.1Cultural and recreational services and sport
17.219.015.918.216.2Garages and repair services for households
57.555.556.356.855.5Services in households and institutions
33.033.030.833.032.0Other personal services

Not known
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לטי מועסקים,  י"ב/10. לוח

(בנייה בינוי
שירותיועבודותתעשייהחקלאות. מסחר,
ודיג ומיס(כרייהייעור והארחהציבוריות)חשמל אוכל

הכלי ,ElectricityConstructionCommerceוחרושת),Agricultureסך
Total1forestryIndustryand water(buildingrestaurants

and fishing(mining andand publicand hotels
manufacturing)works)

012345סמל

DVirmאלפים
Thousands

הכלסר
1970963.2100.08.8.2 24.38.313.0
219751,112.6100.06.4.0 24.88:112.3
19771,159.2100.06.3.2 24.17.412.2
19801,254.5100.06.4.0 23.76.411.7
19811,280.1100.06.1.1 23.46.212.0
19821,2983100.05.7.1 22.96.212.1
19831,339.4100.05.5.0 22.86.512.8
19841,359.0100.05.3).9 23.1>5.912.6

יםגבר
1975748.5100.07.3.3 28.911.611.9
1977769.6100.07.3.5 28.510.612.2
1980801.9100.07.6.4 28.99.311.9
1981.81S8100.07.5.5 28.79.212.2
1982823.7100.07.1.5 28.09.312.4
1983844.9100.07.1.3 28.09.713.1
1984849.9100.06.81.3 28.58.912.8

Qנשי

1975364.0100.04.60.5 16.30.913.2
1977389.9100.04.30.5 15.61.012.3
1980452.2100.04.10.4 14.31.111.3
1981464.1100.03.40.3 14.20.911.6
1982474.5100.03.10.3 13.90.911.7
1983494.4100.02.80.3 13.90.912.2
1984509.1100.03.00.4 14.00.812.2

יהוד הכלמזה: 0ך  ם
219751,006.7100.05.41.0 25.66.512.5
19771,044.4100.05.21.2 24.85.712.2
19801,127.8100.05.41.1 24.04.911.8
19811,146.9100.05.41.1 23.7. 4.412.0
19821,160.8100.05.11.2 23.34.512.0
19831,195.8100.05.01.0 23.24.612.7
19841,210.0100.04.91.0 23.34.112.5

יםגבר
2I 975653.2100.06.11.4 30.79.512.0
1977667.9100.06.11.6 30.28.412.2
1980695.4100.06.71.5 30.37.312.0
1981701.3100.06.81.6 30.26.712.0
1982704.3100.06.51.7 29.76.812.1
1983720.4100.06.41.5 29.67.013.0
1984723.6100.06.21.4 30.06.312.6

םנשי
21975353.3100.04.10.5 16.10.913.5
19773765100.03.60.5 15.41.112.4
1980432.5100.03.40.4 13.91.211.6
1981445.4100.03.20.3 13.61.011.9
1982454.7100.03.10.4 13.40.911.9
1983475.6100.02.80.3 13.40.912.2
1984486.5100.03.00.5 13.40.812.3

ידוע. לא כולל
י"ב/ו. ללוח 6 הערה ראה
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TABLEXII/10.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, POPULATION
GROUP AND SEX

,n1onn
שירותיםשירותיםפיננסיםאחסנה
אישייםציבורייםושירותיםותקשורת
Transport.ואחריםוקהילתייםעסקיים
storage andFinancingPublic andPersonal
communiand businesscommunityand other
cationservicesservicesservices

6789Code

Percentages

Total
7.55.224.07.71970
7.36.727.36.11975
7.07.228.06.61977
6.98.229.66.21980
6.78.830.0' 5.81981

6.89.030.16.11982
6.59.529.55.81983
6.69.629.56.41984

Males
9.35.319.44.81975
8.85.819.95.31977
8.96.620.45.01980
8.47.020.84.61981
8.67.420.75.01982
8.37.919.84.71983
8.58.119.65.51984

Females
3.09.343.48.71975
3.410.144.09.01977
3.511.245.98.11980
3.611.946.37.81981
3.811.946.38.11982
3.612.246.27.81983
3.612.046.07.91984

total[*hereof'. Jews 
7.27.228.66.0. 1975
7.17.829.56.51977
7.08.930.86.01980
6.89.531.25.81981
6.89.731.36.21982
6.610.330.95.71983
6.710.330.96.31984

Males
9.55.920.54.51975
9.16.421.14.91977
9.27.221.34.61980
8.87.821.64.51981
8.78.221.54.81982
8.58.820.94.21983
8.79.020.95.01984

Females
3.19.643.58.91975
3.510.244.39.11977
3.611.546.28.41980
3.712.146.38.01981
3.912.046.38.31982
3.712.446.17.91983
3.712.345.98.11984

Incl. not known.
Seenote 6 to Table X1I/1.
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ומין כלכלי ענף לפי שכירים,  י"ב/1ו. לוח

ייעור (כנייד.תעשייהחקלאות. כינוי
ווורושת)ודיג ומים(כרייה ציבוריות)חשמל ועבודות

הכל1 Total1Agirculture,IndustryElectricityסך andConstruction
forestry(mining andwater(building and

and fishingmanufacturing)public works

01234סמל

אחוזיםאלפים
Thousandsהגל סך

1970709.2100.03.727.2.69.3
1973824.9100.03.227.5.29.6
1975850.4100.02.227.4.38.3
1977884.5100.02.226.5.57.3
1978931.4100.02.125.9.46.4
1979960.2100.01.926.5.26.5
1980972.0100.02.125.9.36.3
1981999.4100.02.225.6.46.1
19821,020.1100.02.125.1.46.0
19831,0523100.01.925.0.26.4
19841,074.0100.02.025.21.25.8

גבריס
1970495.0100.04.429.92.113.0
1973551.3100.04.031.11.713.8נ
1975553.1100.02.632.91.712.1
1977565.7100.02.732.12.010.7
1978582.0100.02.532.02.09.6
1979594.3100.02.532.41.69.8
1980596.5100.02.832.71.89.4
1981609.6100.02.832.02.09.3
1982618.0100.02.832.02.09.4
1983631.8100.02.531.91.89.9
1984638.9100.02.632.41.69.1

נשים
1970214.2100.0(2.3)20.9(0.4)(0.7)
21973273.6100.01.720.20.3.1

1975297.3100.01.517.00.5.2

1977319.0100.0. 1.416.50.6.2
1978349.3100.01.415.70.4.1

1979365.9100.01.017.10.5.2
1980376.0100.01.015.20.5.3

1981389.9100.01.114.70.4.0
1982402.2100.01.114.50.4.0
1983420.7100.01.014.60.4.1

1984434.6100.01.214.70.50.9

הנל מסך השבירות הנשים ענףאחוו בבל ■השכירים
197030.2(18.3)23.2(8.0)2.1
197333.217.524.4(7.9)4.1
197535.023.521.714.54.6
197736.122.722.513.76.1
197837.524.722.710.86.5
197938.119.624.515.27.1
198038.717.622.713.68.1
198139.018.922.410.36.6
198239.420.522.811.76.2
198340.021.523.411.96.6
198440.523.523.717.76.5

ידוע. לא כולל
י"ב/1. ללוח 6 הערה ראה
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TABLE XII/11 .EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

אישיים שירותים
ואחריס

Personal and
other services

ציבוריים שירותים
וקהילתיים
Public and

community services

ושירותים פיננסים
עסקיים

Financing and busi
ness services

אחסנה .rrvonn
ותקשורת
Transport,
storage and

communication

שירותי מסחר.
והארחה אוכל

Commerce, restau
rants and hotels

Code

Percentages
Total

5.830.96.61970
6.831.35.91973
7.334.04.81975
8.034.85.11977
8.236.45.01978
8.336.34.61979
8.936.44.61980
9.436.64.41981
9.536.44.71982
10.135.64.51983
9.935.35.01984

Males
4.624.94.91970
נ5.024.24.41973
5.525.14.01975
6.025.94.31977
6.226.84.11978
6.426.54.01979
6.726.24.01980
7.026.63.71981
7.326.53.81982
7.925.33.71983
7.924.94.51984

Females
8.544.810.41970
10.645.68.81973
10.750.66.41975
11.550.76.41977
11.452.36.51978
11.452.35.51979
12.652.45.71980
13.152.25.61981
12.951.75.91982
13.351.95.61983
12.950.75.81984

8.16.8
8.06.5
7.96.7
8.36.4
8.4.6.2
8.46.3
8.26.2
8.55.8
9.05.8
9.85.6
9.85.8

7.78.5
7.88.0
7.48.7
8.28.2
8.58.2
8.58.4
8.18.3
8.47.5
8.97.4
9.97.1
9.67.5

9.12.9
8.23.5
9.03.2
8.43.2
8.32.9
8.22.9
8.43.0
8.73.2
9.23.3
9.73.3
10.03.2

female employees of total employees in each branchPercent
33.612.944.643.848.21970
34.217.751.148.349.6I973
39.816.350.851.946.21975
36.818.152.152.545.61977
36.817.652.353.948.51978
37.217.452.154.945.91979
39.318.754.455.847.61980
40.021.154.455.749.51981
40.122.653.655.950.01982
39.523.452.954.350.11983
41.322.752.658.147.01984

Incl. not known.
See note 6 to Table XII/1.
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ועבודה מגורים יישוב צורת בלבלי, ענף לפי מועסקים, י"ב/2ו. לוח
אוכלוסייה וקבוצת

1984
אלפים

אוכלוסייה וקבוצת יישוב הכל1צורת סך
Total'

ודיג ייעור
Agriculture,
forestry and

ifshing

תעשייה
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uring)

ומים חשמל
Electricity
and water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building and
public works)

01234סמל

הכל 1,359.072.1311.712.879.1סך

מגורים יישוב

8.2(1.0)15.2(0.4)129.4ירושלים

אביביפו 4.0(1.4)27.2(0.3)122.2תל

13.52.43.9(0.5)82.6חיפה

עירוניים ויישובים אחרות 831.115.8223.97.250.5ערים

602.311.5152.04.638.3ותיקים

228.84.371.92.612.2חדשים

(0.9)(0.2)55.024.66.2מושבים

(0.9)(0.2)75.019.615.7קיבוצים

אחרים כפריים 10.6(0.3)63.110.810.0יישובים

יהודים (0.7)(0.2)23.03.42.8מוה:

עבודה יישוב

8.8(1.0)14.0(0.3)130.9ירושלים

אביביפו 253.82.549.32.48.5תל

24.53.58.2(0.4)119.8חיפה

אחרים עירוניים ויישובים 623.011.9185.74.532.4ערים

(0.4)(0.2)45.526.82.8מושכים

3.1(0.2)90.022.219.6קיבוצים

אחרים כפריים '33.0יישובים 5.07.2(0.2)1.6

יהודים (0.6)(0.2)19.92.34.3מזה;

ידוע2 ולא 16.1(0.6)62.42.88.7אחר

ידוע. לא כולל 1

קבוע. אינו עבודתם שיישוב מועסקים אלף 39. ו כולל 2
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TABLEXII/12.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, TYPE OF LOCALITY
OF RESIDENCE AND WORK AND POPULATION GROUP

1984
Thousands

שירותי מסחר.
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

,nriDnn
אחסנה
ותקשורת
Transport,
storage and
communica

tion

פיננסים
ושירותים
עסקיים

Financing
and business
services

שירותים
ציבוריים
וקהילתיים
Public and
community
services

שירותים
אישיים
ואחרים

Personal and
other services

Type of locality and population group

56789Code

169.989.6129.5398.386.2TOTAL

Locality of residence

17.69.41.1.156.68.7Jerusalem

19.97.321.831.18.5Tel Aviv Yafo

13.38.09.427.34.1Haifa

105.055.381.9241.546.7Other towns and other urban localities

81.939.967.8168.835.4Veteran

23.115.414.172.711.3New

2.92.21.913.32.6Moshavim

7.14.7(1.0)13.212.3Qibbuzim

4.02.72.315.13.4Other rural localities

(1.4)(1.2)(1.4)10.5(1.3)Thereof: Jews

Locality of work

18.29.511.557.79.0Jerusalem

45.418.258.252.515.8Tel AvivYafo

18.511.712.133.37.1Haifa

72.135.041.8203.334.6Other towns and other urban localities

1.6(12)(0.4)9.32.3Moshavim

7.34.8(1.3)16.713.5Qibbuzim

2.5(0.6)(0.8)13.1(1.0)Other rural localities

1.4(0.3)(0.7)9.2(0.8)Thereof: Jews

4.28.63.412.32.9Other and not known2

I Incl. not known.
2 Incl. 39.1 thousand employed persons whose locality of work is not permanent.
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לשבוע עבודה שעות וממוצע עבודה שעות י"ב/3ו. לוח
כלכלי ענף לני ולשכיר, למועסק

TABLExiI/13.WORKHOURS AND AVERAGE WEEKLYWORKHOURS PER
EMPLOYED PERSON AND PER EMPLOYEE, BY ECONOMIC BRANCH

Economic branch

לשבוע עבודה שעות ממוצע
Average weekly workhours

נעדרים כולל לא
מעבודתם זמנית

Excl. temporarily
absent from work

1984 1983 1982

זמנית נעדרים כולל
מעבודתם

lncl. temporarily
absent from work

1984 1983 1982

שעות
עבודה

ומיליונים)
Work
hours

)millions)

1984

כלכלי ענף

EMPLOYED PERSONS |
TOTAL1

Agriculture, forestry and
fishing

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

Per employed person

39.8 39.8 40.4

41.1 40.7 41.5

42.7 42.4 42.6

44.3 44.4 45.0
43.6 43.1 44.0

41.6 41.4 42.5

43.7 43.8 44.5

39.3 39.2 40.6

35.9 36.2 36.8

35.4 34.2 35.0

Per employee

36.0 35.9

38.3

38.7

39.4
39.6

38.8

39.7

36.1

31.5

32.5

37.8

38.2

40.9
39.8

38.5

39.2

35.9

31.9

31.5

למועסק
36.2 48.94

38.1 2.76

38.4 12.07

38.9
39.7

39.4

38.7

37.0

32.1

31.8

0.50
3.13

6.59

3.55

4.67

12.57

2.81

לשכיר

 מועסקים
הכלי סך

ודיג ייעור חקלאות,

וחרושת) (כרייה תעשייה

ומים חשמל
ועבודות (בנייה בינוי

ציבוריות)
אוכל שירותי מסחר.

והארחה
ותקשורת אחסנה תחבורה,

עסקיים ושירותים פיננסים

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

הכל1 סך  37.9235.435.335.339.839.239.3EMPLOYEESשכירים  TOTAL1

ודיג ייעור .0.8236.136.238.039.238.940.8Agricultureחקלאות, forestry and
fishing

וחרושת) (כרייה 10.3338.138.038.542.642.342.5Industryתעשייה (mining and
manufacturing)

ומים 0.4939.041.038.945.244.544.2Electricityחשמל and water
ועבודות (בנייה 2.4739.840.140.143.742.943.4Constructionבינוי (building and

publicציבוריות) works)
אוכל שירותי ,3.8537.436.937.040.539.840.0Commerceמסחר, restaurants

andוהארחה hotels
ותקשורת אחסנה ,2.4338.338.739.244.243.543.5Transportתחבורה, storage and

communication
עסקיים ושירותים 3.7136.234.935.239.738.338.3Financingפיננסים and business

services
ציבוריים 11.8832.332.031.537.036.436.0Publicשירותים and community

servicesוקהילתיים
ואחרים אישיים 1.7030.530.531.833.332.634.5Personalשירותים and other services

1 lncl. not known. ידוע. לא כולל 1
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ומין בעבודה מעמר לג*י מועסקים, י"ב/4ו. לוח
TABLEXII/14.EMPLOYED PERSONS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX

Males
2.0
1.5
1.3
1.1

0.9
0.7
0.9
1.0
1.1

0.7
0.8
1.0
0.8
0.7
0.6
0.6

6.6
5.3
3.8
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9
4.1
3.8
4.1
4.1
4.1
4.1
4.3

משפחה בני
קיבוציםחבריעצמאיים תשלוםחברי ללא

הכל MembersקואופרטיבSelfמעבידיםשכיריםTotalסך ofUnpaid
EmployeesEmployersemployedCooperativeqibbuzimfamily

membersmembers

Percentagesאחוזיםאלפים
Thousands
הכל Totalסך

XI 1953585.7100.063.222.68.45.8
1960701.8100.067.419.77.35.6
1965879.0100.072.217.85.44.6
1970963.2100.073.63.713.01.14.93.8
'19731,094.4100.075.43.412.21.14.83.1
19751,112.6100.076.42.512.51.05.0' 2.5
19761,127.2100.075.82.612.81.05.02.8
19771,159.2100.076.32.712.50.95.12.6
19781,213.0100.076.83.611.40.95.1. 2.3
19791,240.6100.077.44.110.70.84.82.2
19801,254.5100.077.53.710.60.95.02.3
19811,280.1100.078.13.810.40.85.01.9
19821,298.3100.078.63.810.20.85.11.7
19831,339.4100.078.64.29.70.95.01.5
19841,359.0100.079.04.09.30.85.31.5

1.4
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2
1.3
1.2
1.1
1.3
1.2

27.0
24.3
22.5
16.4
15.7
16.9
16.6
16.8
16.6
15.3
14.1
14.0
13.9
13.6
13.1
12.8

4.6
4.6
3.6
3.5
3.6
3.6
5.0
5.8
5.4
5.4
5.5
6.1
5.9

64.4
68.9
72.4
72.8
73.8
73.8
73.9
73.4
73.5
73.7
74.3
74.3
74.7
75.0
74.7
75.2

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

גברים
443.0
521.9
637.3
679.8
747.0
743.8
748.4
753.2
769.6
789.8
799.4
801.9
815.8
823.7
844.9
849.9

\\ 1955
1960
1965
1970
'1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Femalesנשים
XI 1955142.7100.059.58.914.017.6

1960179.9100.062.86.613.017.6
1965241.9100.071.55.79.513.3
1970283.4100.075.61.04.80.38.010.3
'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
1983494.4100.085.11.04.00.26.63.0
1984509.1100.085.41.03.6(0.2)6.83.0

/1Seenote6loTable XII1. י''ב/ו. ללוח 6 הערה ראה
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לטילוח ושכירים, ידי"ב/5ו.מועסקים ומיןמשלח
בעלי

מקצועות
חופשייםבעלי

עובדיעובדיאחרים,מקצועות
מכירות,פקידותמנהליםטכנייםמדעיים

הכל סוכניםודומיהםAdministraודומיהםואקדמייםסך
Total1ScientificOthertors andClericalוזבנים

anda cadeprofessional.managersand relatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

and related
workers

01234סמל

אלפים
Thousandsםאחוזי

המועסקים 219731,094.4100.05.611.43.216.47.8כל
19751,112.6100.06.612.73.217.37.9
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
19831,339.4100.08.115.24.718.37.8
19841,359.0100.08.115.05.218.17.7

'1973746.8100.05.77.94.411.6*גברים 7.9
1975748.2100.06.47.84.411.68.4
1980801.9100.07.99.15.512.08.3
1981815.8100.08.29.25.311.98.4
1982823.7100.08.59.35.911.48.1
1983844.9100.08.09.66.710.98.7
1984849.9100.07.89.77.411.18.7

973347.6100.05.519.00.726.87.5!2נשים
1975364.1100.06.922.70.628.86.9
1980452.2100.08.124.20.830.26.4
1981464.1100.08.224.70.931.06.3
1982474.5100.08.223.81.230.86.3
1983494.4100.08.324.81.530.86.3
1984509.1100.08.524.01.629.76.2

השכירים 1973824.9100.06.513.63.120.13.1נכל
1975850.4100.07.51453.021.23.6
1980972.0100.09.216.13.322.53.8
1981999.4100.09.316.53.422.73.7
19821,020.1100.09.416.34.022.33.9
19831,052.3100.08.816.94.621.94.3
19841,074.0100.08.816.85.221.44.4

1973551.3100.06.59.44.214.43.1'גברים
1975553.1100.07.39.24.214.83.7
1980596.5100.09.310.44.915.13.9
1981609.6100.09.510.85.015.03.8
1982618.0100.09.610.85.814.34.1
1983631.8100.08.811.36.713.64.5
1984638.9100.08.511.07.713.74.5

21973273.6100.06.522.20.731.73.2נשים
197529JJ100.08.024.40.733.23.2
1980376.0100.09.025.00.834.13.7
1981389.9100.09.225.40.934.73.5
1982402.2100.09.024.61.234.43.6
1983420.7100.08.925.21.534.23.9
1984434.6100.09.225.31.632.74.2

ידוע. לא כולל
י"ב/1. ללוח 6 הערה ראה
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TABLEXII/15.EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION AND SEX

מקצועיים עובדים
אחריםבתעשייה, עוכדיס

בבנייה. כתעשייה,במחצבים,
ופועלים בתחבורה,בתחבורה

בחקלאות אחריםעובדים ומועליםמקצועיים בבנייה
שירותים AgriculturalSkilledעובדי workersמקצועיים בלתי
Service workersworkersin industryOther workers

mining, building,in industry,
transporttransport,
and otherbuilding and

skilled workersunskilled workers

56789Code

Percentages
12.57.029.46.6All employed persons 1973
11.76.228.36.11975
11.05.926.24.31980
11.25.525.84.21981
12.05.225.44.31982
11.95.025.23.81983
12.34.924.64.11984

8.47.937.98.2Males 1973
8.37.437.87.91975
7.37.436.85.81980
7.67.236.45.81981
8.36.835.95.71982
8.56.935.85.11983
$.16.535.45.51984

21.35.011.13.1Females 19732
18.83.89.02.41975
17.53.37.71.81980
17.32.77.51.41981
18.32.37.21.81982
17.71.97.11.61983
19.12.26.91.81984

12.73.229.87.8All employees 19732
12.22.328.37.41975
11.62.126.25.11980
11.72.225.35.11981
12.42.024.85.01982
12.51.824.84.51983
12.51.924.34.81984

9.14.039.210.0Males 19731
9.22.938.89.81975
8.13.038.17.11980
8.43.137.17.4198!
9.02.836.57.01932
9.52.736.76.31983
9.02.736.36.71984

19.81.610.83.5Females 1973'
18.0LI8.82.61975
17.10.77.61.91980
16.80.77.21.61981
17.40.86.92.01932
16.80.67.11.81933
17.70.66.72.01984

Incl. not known.
See note6toTableXII/i.

337 ושכר עבודה



לימוד ושנות יד משלח מין, לפי מועסקים, י"ב/6ו. לוח

1984

מקצועות בעלי
מקצועות אחרים,בעלי חופשיים

ודומיהםמדעיים פקידותמנהליםטכניים עובדי
לימוד הכלישנות ודומיהםOtherAdministratorsואקדמייםסך

Total'Scientificומין andprofessional,and managersClerical and
academictechnicalrelated workers
workersand related

workers

0123סמל

אלפים כוללי 1,359.01083201.770.12423סך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

0  44.6
(0.6)

5  818.11.86.47.1

91014.64.69.614.1

11  1232.41.921.032.454.7

13 1516.517.148.123.717.5

16+13.880.424.427.25.9

שנים 11.816+14.413.212.0חציון

אלפים  849.965.280.862.292.7גברים
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

045.0(0.8)1.3

5  822.13.17.113.1

9 1016.16.19.814.8

11  1230.9(1.8)24.832.044.7

13 1512.513.640.023.018.0

16+13.484.025.927.28.1

שנים 11.416+14.213.011.9חציון

אלפים  509.143.1121.08.1149.9נשים

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

0  43.7

5811.4(0.8)(1.2)3.4

91012.34.0(7.4)13.7

11  1234.8(1.9)18.233.361.0

13 1523.323.153.529.617.3

16+14.474.823.528.44.5

שנים 12.316חציון +14.513.812.1

ידוע. לא כולל ו
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TABLEXII/16.EMPLOYED PERSONS, BY SEX, OCCUPATION AND YEARS OF
SCHOOLING

1984

מקצועיים אחריםעוכרים עובדים
בתעשייה.בתעשייה,
בתחבורה,במחצבים.

בתחבורה ופועליםבבנייה, בבנייה
מקצועיים מקצועייםופועלים בלתי

מכירות. שירותיםעובדי בחקלאותעובדי Otherאחריםעובדים workersYears of schooling
תכנים Serviceסוכניס workersAgirculturalSkilled workersin industry,and sex
Sales workersworkersin industry,transport,

mining, building,building and
transportunskilled
and otherworkers

skilled workers

456789Code

103.9164.465.3330.654.8GRANDTOTAL1 thousands
100.O100.0100.0100.0100.0 percentages

4.514.710.74.715.904

23.130.123.731.445.858

17.219.314.923.118.0910
38.727.340.233.918.21112
10.77.08.25.4(1.7)1315
5.71.5(2.2)1.5(0.4)16+

11.39.511.010.28.0Median years

72.557.754.0295.845.8Males  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0. percentages
5.113.610.54.817.20^*

23.732.823.831.445.958
16.119.515.423.017.4910

37.725.140.434.018.11112
10.87.07.65.2(0.9)1315

6.51.9(2.3)1.5(0.5)16+

11.39.411.010.27.9Median years

31.396.5I I.I34.89.0Females thousands

100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

(2.9)15.3(10.0)3.88.004

21.528.223.630.644.358

19.919.213.623.122.7910

41.828.840.032.918.21112

10.37.1(11.8)7.5(6.8)1315

(3.5)(1.5)(0.9)(2.0)
16+

11.49.711.110.48.8vledian years

I Incl. not known.
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ותקופת לידה יבשת מין, יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים י"ב/7ו. לוח
עלייה
1984

Israel born ישראל ילידי
אסיהאפריקה ילידי

Father born in יליד עלוהאב

ומיןסמל יד כוללמשלח סך
Grandהכל עדאירופהאסיהסך
TotalTotalהכלאמריקהאפריקהישראל Upסך to

IsraelAsiaEuropeTotal1960
AfricaAmerica

כוללאלפים 1,210.0223.8'סך 72.2 540.9240.4313.0216.4
אחוזים 100.0100.0 100.0 100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 8.82.8בעלי 9.1 8.613.92.92.5
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 15.712.9בעלי 21.1. 19.224.59.99.8

ודומיהם
5.62.6מנהלים2 6.0 5.48.04.24.8
ודומיהם3 פקידות 19.524.5ע{3די 21.8 22.320.715.413.9
וזבנים4 סוכנים מכירות, 7.86.4עובדי 7.0 6.87.19.29.4
שירותים5 12.413.4עובדי 10.7 10.06.519.821.1
בחקלאות6 4.44.0עובדים 8.1 5.45.54.25.3
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 22.830.3עובדים 15.2 20.512.929.629.1

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 2.93.1עובדים (1.1) 1.91.04.84.2
מקצועיים כלתי ופועלים וכבנייה

אלפים  723.6126.4גבריס 38.0 298.1131.2210.9149.2
100.0100.0ואחווים 100.0 100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 8.72.5בעלי 8.7 8.514.43.12.6
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 10.48.3בעלי 13.8 12.917.16.96.7

ודומיהם
8.43.8מנהלים2 10.1 8.512.75.76.4
ודומיהם3 פקידות 12.1JJ.Oעובדי 12.2 11.110.911.511.3
וזבנים4 סוכנים מכירות. 87.4.£עובדי 9.0 8.28.810.09.9
שירותים5 7.78.6עובדי 5.5 6.24.011.811.7
כחקלאות6 5.95.7עובדים 12.1 7.98.45.16.4
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 34.148.5עובדים 27.1 33.922.140.039.5

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 3.84.2עובדים (1.7) 2.71.65.95.4
מקצועיים בלחי ופועלים ובבנייה

אלפים 486.597.4נשים 34.2 242.8109.3102.167.2
100.0100.0אחוזים 100.0 100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 8.83.3בעלי 9.5 8.613.22.52.3
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 23.518.8בעלי 29.2 26.833.215.916.6

ודומיהם
(0.9)1.7מנהלים.2 (1.5) 1.72.5(1.2)(12)
ודומיהם3 פקידות 30.441.7עובדי 32.3 35.932.323.519.6
וזבנים4 סוכנים מכירות, 6.35.0עובדי 4.8 5.05.17.68.0
שירותים5 19.419.7עובדי 165 14.89.436.141.8
בחקלאות6 2.21.9עובדים (3.7) 2.32.12.52.8
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 6.27.0עובדים (2.1) 4.12.08.46.1

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחדים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 1.61.6עובדים (0.4) 0.8(0.2)2.5(1.6)
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

ידוע. לא כולל 1
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TABLEXII/17.JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, SEX, CONTINENT
OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

1984

Born עלות1  אירופהאמריקד. ילידי
AsiaAfricaBorn in EuropeAmerica immigrated
 immigrated

Occupation and sexCode

הכל+19611965 סך
עד

Up to1961 19651975+
1964Total196019641974

51.742.0354.5195.132.678.546.1GRANDTOTAL thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(2.5)5.514.111.311.318.621.3Scientiifc and academic workers0
9.310.715.614.317.817.316.4Other professional, technical1

and related workers
3.2(2.8)7.29.86.24.3ai)Administrators and managers2
17.620.618.820.920.815.015.3Clerical and related workers3
7.211.08.19.88.15.84.5Sales workers4

20.212.49.68.49.712.010.7Service workers5

(1.8)(1.8)3.14.0(1.7)1.7(2.5)Agricultural workers6
32.728.320.519.721.122.020.8Skilled workers in industry, mining,78

building and transport and
other skilled workers

5.56.92.91.9(33)3.46.4Other workers in industry,9 .

transport and building and
unskilled workers

33.026.7213.3126.119.243.423.4Males thousands
WOO100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(3.0)6.314.511.812.519.023.4Scientific and academic workers0
6.78.310.69.212.512.612.4Other professional, technical1

and related workers
4.5(3.7)10.713.89.56.3(3.1)Administrators and managers2
10.913.514.216.412.910.59.5Clerical and related workers3
7.913.18.59.59.56.3(6.1)Sales workers4
12.610.65.95.7(5.4)7.2(5.1)Service workers5
(1.7)(1.9)3.84.6(2.0)(2.0)(3.9)Agricultural workers6
45.735.028.626.631.433.028.8Skilled workers in industry, mining,78

building and transport and
other skilled workers

7.07.63.32.4(4.3)3.27.8Other workers in industry,9
transport and building and
unskilled workers

IS. 715.3141.269.113.5.?5./22.7Females thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
(1.7)(4.2)13.610.3(9.4)18.119.2Scientiifc and academic workers0
13.914.923.223.625.323.120.5Other professional, technical1

and related workers
(0.9)(1.2)1.92.4(1.6)(1.8)(10)Administrators and managers2
29.132.825.829.031.920.421.3Clerical and related workers3
(6.0)(7.4)7.510.4(6.0)5.3(2.9)Sales workers4
33.215.615.213.315.817.916.4Service workers5
(20)(1.7)2.02.8(1.4)(1.2)(12)Agricultural workers6
10.216.78.47.16.68.612.7Skilled workers in industry, mining,78

building, transport and other
skilled workers

(3.0)(5.5)2.4(11)(2.0)(3.7)(4.9)Other workers in industry,9
transport and building and
unskilled workers

Including not known.
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מעמד יד, משלח כלכלי, ענף מין, לפי לאיהודים, מועסקים י"ב/18. לוח
בשבוע עבודה שעות וממוצע עבודה יישוב בעבודה,

TABLEXII/18.NONJEWISH EMPLOYED PERSONS, BY SEX, ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION, STATUS AT WORK, LOCALITY OF WORK AND AVERAGE WEEKLY

WORK HOURS

גבריםTotalהכלסי מזה:
Thereof: males

ode:סמל
198219831984198219831984

הכליאלפים 137.4143.5148.4119.6124.6126.3TOTAL1סך thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.O100.0100.0 percentages

כלכלי Economicענף branch
ודיג0 ייעור ,10.210.59.011.111.710.1Agricultureחקלאות. forestry <£ fishing0
19.619.721.518.118.820.3Industry2תעשייה12
ומים3 Electricity(0.6)(0.4)(0.3)(0.6)(0.4)(0.3)חשמל and water3
21.322.420.924.125.524.1Construction4בינוי4
אוכל5 שירותי ,13.513.313.414.513:814.1Commerceמסחר, restaurants5

andוהארחה hotels
אחסנה6 ,7.06.16.37.86.97.3Transportתחבורה, storage and6

communicationותקשורת
ושירותים7 3.13.33.42.32.82.9Financingפיננסים and business7

servicesעסקיים
ציבוריים8 19.317.617.515.713.212.5Publicשירותים and community8

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 5.66.77.56.07.08.0Personalשירותים and other services9

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 2.62.62.42.52.52.4Scientiifcבעלי and academic0

workersואקדמיים
חופשיים1 מקצועות 9.69.37.76.45.0Other'10.3בעלי professional, technicalI

ודומיהם טכניים andאחרים, related workers
1.61.41.71.71.62.0Administratorsמנהלים2 <£ managers2
ודומיהם3 פקידות 6.25.36.34.23.65.1Cleircalעובדי and related workers3
מכירות,4 8.17.67.48.47.67.7Salesעובדי workers4

וזבנים סוכנים
שירותים5 9.710.610.79.710.210.3Serviceעובדי workers5
כחקלאות6 10.010.08.810.811.210.0Agirculturalעובדים workers6
מקצועיים78 38.941.039.741.143.842.5Skilledעובדים workers in industry,78

במחצבים, ,miningבתעשייה, building and
ובתחבורה transportבבנייה and other
מקצועיים skilledופועלים workers

אחרים
אחרים9 12.711.913.713.813.115.2Otherעובדיט workers in in9

בתחבורה .dustryבתעשייה, transport and
ופועלים buildingוכבנייה and unskilled
מקצועיים workersבלתי
בעבודה Statusמעמד at work

76.876.977.774.674.574.8Employeesשכירים
עצמאים ,20.420.419.822.722.822.8Employersמעבידים, selfemployed and

קואופרטיבים membersוחברי of cooperatives
קיבוצים Qibbuz(0.8)(0.9)(0.7)(0.8)(1.0)(0.7)חברי members

תשלום ללא משפחה 2.21.91.72.01.91.6Unpaidבני family members
עבודה Localityיישוב of work

מגוריו 47.846.047.345.442.644.4Localityיישוב of residence
מגוריו ליישוב 52.254.052.754.657.455.6Outsideמחוץ locality of residence

בשבוע עבודה שעות Averageממוצע weekly work hours
40.239.541.041.340.442.2Perלמועסק employed person
39.639.240.540.640.542.0Perלשכיר employee

Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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ומין חלקית לעבודה סיבה כלל, בדרך העבודה היקף לפי חלקית, בעבורה מועסקים י"ב/9י. לוח
TABLE XII/19. PARTTIME EMPLOYED, BY EXTENT OF WORK IN GENERAL, CAUSE FOR PARTTIME WORK AND SEX

1984

נשיס
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

1983

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

Thousandsאלפים
356.0141.4214.6356.1135.7220.4GRAND TOTAL
80.161.718.871.957.314.8Worked generally fulltime
275.979.7195.8284.278.4205.6Wordedgenerally parttime  total

Cause for parttime work
54.514.439.957.913.544.4The work is considered fulltime job
15.34.810.618.14.513.8Sought work and did not find
16.58.77.916.28.77.5Illness or infirmity
24.216.77.420.014.35.7Retired
68.568.567.267.2Housewives
22.210.311.821.410.011.5Studies
25.21.923.226.12.124.0Not interested in fulltime job
4.0(0.9)3.25.61.64.1Other cause

43.120.922.150.123.126.9Selfemployed, employers, members of
qibbuzim and unpaid family members

Percentagesאחויים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
22.543.6*.*20.242.26.7Workedgenerally fulltime
77.556.491.279.857.893.3Workedgenerally parttime  total

דולקית כלל בדרך שעבדו הכל מסך אחוז
Percent of all who worked generally parttime

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

קיבוץ חברי מעבידים, עצמאיים.
תשלום ללא משפחה ובני

כולל סך
מלא כלל כדרך עבדו

הכל סך  חלקית כלל כירך עבדו

חלקית לעבודה Causeסיבה for parttime work
מלאה למשרה נחשבת 19.918.320.520.517.421.6Theהעבודה work is considered fulltime job

מצאו ולא עבודה 5.66.15.46.45.86.7Soughtחיפשו work and did not rind
נכות או 6.011.14.15.711.23.7Illnessמחלה or infirmity

8.821.23.87.118.42.8Retiredגמלאות
בית 25.035.223.832.8Housewivesעקרת
8.113.16.17.612.85.6Studiesלימודים

מלאה במשרה מעוניינים 9.22.411.99.22.711.7Notלא interested in fulltime job
אחרת 1.62.02.12.0Other(I.I)1.5סיבה cause

קיבוץ חברי מעבידים. ,15.826.611.417.729.713.1Selfemployedעצמאיים. employers, members of
תשלום ללא משפחה qibbuzimובני and unpaid family members

n
r
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כלכלי, ענף לפי חלקית, בעבודה ושכירים מועסקים  י"ב/20. לוח
ומין יד משלח

1984

personsEmployedמועסקים

ידסמל ומשלח כלכלי ענף
Codeהכלאחוזיםאלפים נשיםגבריםסך

ThousandsPercentagesTotalMalesFemales

תאאחוז בכל הכל מסך
of total in each cellPercent

הכל1 356.1100.026.216.043.3סך

כלכלי ענף

ודיג0 ייעור 18.35.225.420.743.3חקלאות.

וחרושת)12 (כרייה 52.514.816.813.328.6תעשייה

ומים3 (26.1)1.80.514.212.3חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 10.42.913.211.741.5בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 43.712.425.714.445.5מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 16.14.518.013.536.5תחבורה,

עסקייםר ושירותים .34.69.826.716.3פיננסים 38.5

וקהילתיים8 ציבוריים 144.740.936.320.847.4שירותים

ואחרים9 אישיים 31.68.936.720.555.0שירותים

יד משלח

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 34.09.631.421.0בעלי 47.1

טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 78.322.238.821.550.3בעלי
ודומיהם

7.82.211.18.729.6מנהלים2

ודומיהם3 פקידות 70.520.029.117.436.2עובדי

וזבנים4 סוכנים מכירות, 26.67.525.613.952.1עובדי

שירותים5 59.416.936.118.048.8עובדי

בחקלאות6 17.55.026.823.045.9עובדים

במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 49.514.015.013.230.5עובדים
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים

ובבנייה9 בתחבורה בתעשייה, אחרים 8.92.516.214.625.6עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים

ידוע. לא כולל
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TABLE XII/20.  PARTTIME EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY
ECONOMIC BRANCH, OCCUPATION AND SEX

1984

שכירים :51oyeesThereofמזה: Em

Economic branch and occupation
אלפים

Thousands
אחוזים

Percentages
הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

תא בכל הכל מסך אחוז
Percent of total in each cell

100.0 287.726.815.643.4TOTAL1

Economic branch

1.9 5.525.319.248.1Agirculture, forestry and fishing

15.3 43.716.313.027.0Industry (mining and manufactuirng(

0.6 1.814.4(11.9)(26.1)Electircity and water

2.8 8.013.011.142.5Construction (building and public works(

10.0 28.727.614.945.6Commerce, restaurants and hotels

3.8 10.817.413.231.9Transport, storage and communication

10.2 29.227.717.237.5Financing and business services

47.9 136.836.320.048.1Public and community services

7.4 21.239.618.763.2Personal and other services

Occupation

10.3 29.331.519.946.6Scientiifc and academic workers

25.1 71.640.221.652.1Other professional. technical and related
workers

2.3 6.712.29.630.4Administrators and managers

23.0 65.528.917.0^36.1Cleircal and related workers

4.8 13.829.914.554.2Sales workers

17.3 49.437.217.851.4Service workers

2.0 5.628.626.0(42.9)Agricultural workers

12.5 35.813.912.425.9Skilled workers in industry, mining, build
ing and transport and other skilled
workers

2.7 7.715.213.125.3Other workers in industry, transport and
building and unskilled workers

Incl. not known.
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מין גיל, ולימודים, עבודה2 לפי /1434 בגיל אוכלוסייה  י"ב/21. לוח
אוכלוסייה וקבוצת

TABLEXII/21.POPULATION AGED 1434', BY WORK2 AND STUDY, AGE, SEX AND
POPULATION GROUP

1984

האוכלוסייה יהודיםמלהכל
Total populationJewsThereof:

גיל Ageקבוצת group

14171824252930341417182425293034

כוללאלפים 296.7474.7325.3329.5233.1377.5274.7290.6GRANDTOTALסך thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

'9.533.564.067.610.031.766.570.0Workעובדים3
5.83.34.52.87.34.05.23.2Studyלומדים

לומדים 3.730.159.164.42.627.560.7665Doלא not study
עובדים5 90.566.536.032.490.068.333.530.0Doלא not work3
81.215.54.92.183.715.35.42.3Studyלומדים

לומדים 9.250.730.830.16.352.727.827.5Doלא not study

אלפים  152.4242.2165.0164.4119.3192.6139.8145.3Malesגברים  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages

'11.634.275.283.611.127.073.883.1Workעובדים'
6.42.66.03.18.03.06.93.5Studyלומדים

לומדים 5.231.568.980.03.123.866.579.1Doלא not study
עובדים' 88.465.824.816.488.973.026.216.9Doלא not work3

80.815.27.23.181.914.37.73.4Studyלומדים
לומדים 7.550.217.313.16.958.418.113.2Doלא not study

אלפים 144.3232.5160.3165.1113.8184.9134.9145.3Femalesנשים thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

7.332.852.451.68.736.658.956.9Work3עובדות'
5.34.13.12.56.75.03.52.8Studyלומדות

לומדות 2.128.649.048.92.131.554.853.8Doלא not study
עובדותי 92.767.247.648.491.363.441.143.1Doלא not work3
81.515.72.61.085.516.32.91.2Studyלומדות

לומדות 11.151.244.747.15.646.937.941.7Doלא not study

1 Excl. Bedouins in the South. 2Workemployed מועסקים; עובדים 2 בדרום. בדוים כולל אינו 1

persons: do notWOrkunemployed and not in labour העבודה. בכוח ואינם מועסקים בלתי עובדים לא
force. 3 Incl. not known. ידוע. לא כולל 3
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ענף סיבה, לפי מעבודתם1, זמנית הנעדרים מועסקים י"ב/22. לוח
ומץ יד משלדו כלכלי,

TABLEXII/22.EMPLOYED PERSONS TEMPORARILY ABSENT FROM WORK1, BY

CAUSE, ECONOMIC BRANCH, OCCUPATION AND SEX
1984

אחוזיםאלפים

סמל
ThousandsPercentages

Codeהכל הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesemales

הכל2 76.0סך 128.351.9100.0100.0100.0TOTAL3
ההיעדרות Causeסיבת of absence

25.7חופשה 56.931.144.633.960.4Leave 14.5מחלה 21.77.117.019.213.8Illness לידה חופשת
ז

 8.58.56.716.5Maternity leave 28.0מילואים 28.3(0.3)22.237.0(0.6)Army reserve duty
7.5אחרת 12.14.59.59.98.7Other

ענף בכל מהמועסקים
Of employed in each

כלכלי branchEconomicענף branch
ודיג0 ייעור 3.2חקלאות, 4.81.56.75.69.9Agriculture, forestry and ifshing
וחרושת)12 (כרייה 23.6תעשייה 28.85.29.29.87.3Industry (mining and

ומים3 (0.9)חשמל (1.3)(0.2)(10.2)(8.5)(9.1)
manufacturing)

Electricity and water
ועבודות4 (בנייה 6.8בינוי 7.2(0.4)9.19.1(9.8)Construction (building and

5
ציבוריות)

אוכל שירותי 7.4מסחר, 11.53.96.86.86.3
public works)

Commerce, restaurants and
hotelsוהארחה

ותקשורת6 אחסנה 7.0תחבורה, 8.3(1.3)9.39.8(7.2)Transport, storage and
communication

עסקיים7 ושירותים 6.3פיננסים 10.84.58.39.27.4Financing and business
services

ציבוריים8 שירותים
וקהילתיים

16.7 48.131.612.110.113.6Public and community
services

ואחרים9 אישיים 3.7שירותים 6.93.28.08.08.0Personal and other services
יד משלח בכל מהמועסקים

n eachOf employed
יד occupationOccupationמשלח

מדעיים0 מקצועות 7.5בעלי 13.96.412.811.514.8Scientific and academic
workersואקדמיים

חופשיים1 מקצועות 8.3בעלי 27.318.913.510.315.6Other professional. technical
ודומיהם טכניים andאחרים, related workers

4.6מנהלים2 4.9(0.5)7.07.4(6.1)Administrators and managers
ודומיהם3 פקידות 8.2עובדי 19.611.58.18.87.7Clerical and related workers
סוכנים4 מכירות, 4.6עובדי 7.12.26.86.37.0Sales workers

ולבנים
שירותים5 6.1עובדי 14.68.68.99.08.9Service workers
בחקלאות6 3.1עובדים 4.5(1.3)6.95.7(11.7)Agricultural workers

מקצועיים78 29.4עובדים 31.62.09.69.95.7Skilled workers in industry, mi
במחצבים. ,ningבתעשייה, building and transport

בתחבורה andבבנייה, other skilled workers
אחרים מקצועיים ופועלים

בתעשייה,9 אחרים 3.5עובדים 4.2(0.7)7.77.6(7.8Other workers in industry,
ובבנייה בתחבורה

מקצועיים בלתי ופועלים
transport and building and
unskilled workers

1 Excl. Bedouins in the South.
2 Incl. not known.

כדרום בדוים כולל לא 1

ידוע. לא כולל 2
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וממוצע משבוע פחות מעבודתם הנעדרים מועסקים1 י"ב/23. לוח
כלכלי וענף היעדרות סיבת לטי בשבוע, היעדרות שעות

TABLEXII/23,EMPLOYED PERSONS1 ABSENT FROM WORK LESS THAN
ONE WEEK AND AVERAGE WEEKLY HOURS OF ABSENCE, BY CAUSE AND

ECONOMIC BRANCH
1984

שעות ממוצע
מעבודתם בשבוענעדרים היעדרות

workAbsent fromAverage weekly
היעדרותסמל hoursסיבת of absenceCause of absence
Codeכלכלי andוענף economic branch

הכל סך
Total

הכלנשיםגברים נשיםגבריםסו
MalesFemalesTotalMalesFemales

Thousandsאלפים
הכל2 189.1108.480.212.513.711.0TOTAL2סך

היעדרות ause"סיבת of absence
27.815.012.813.314.611.7Leaveחופשה
23.012.810.315.517.013.5Illnessמחלה
115.665.749.511.612.510.4Holidaysחגים

5.25.220.820.8Armyמילואים reserve duty
אחרת 11.36.64.611.913.69.8Otherסיבה cause

ידוע 6.23.13.010.511.110.1Notלא known
כלכלי Economicענף branch

5.53.91.510.811.59.5Agricultureחקלאות0
49.136.412.413.413.812.5Industryתעשייה12
ומיס3 חשמל 12.32.0(0.4)14.413.8(13.8)Electricity and water
Construction(10.8)14.915.2(0.5)9.89.3בינוי4
והארחה5 ,20.111.09.011.713.210.0Commerceמסחר, and hotels
ותקשורת6 אחסנה ,12.38.53.712.713.810.6Transportתחבורה. storage and

communication
עסקיים7 ושירותים .20.49.510.912.213.511פיננסים 1Financing and business

services
ציבוריים8 60.222.537.712.113.911.0Publicשירותים services
ואחרים9 אישיים 8.74.93.911.313.18.6Personalשירותים and other services

1 Excl. Bedouins in the South. 2 Incl. not known. ידוע. לא כולל 2 בדרום. בדוים כולל לא

עבודה חיפוש ואופן עבודה חיפוש משך לפי מועסקים, בלתי  י"ב/24. לוח
TABLEXII/24.UNEMPLOYED, BY DURATION AND MODE OF SEEKING WORK

1984

הכל1980198119821983 נשיםגבריםסך
TotalMalesFemales

אלפים הכלי £68.468.463.284.946338.3TOTAL1.63סך thousands
אחוזים 100.0100.0100.010O.O100.0100.0100.0 percentages

עבודה חיפוש weeks'Duration)(שבועות)משך of seeking work
14.04.04.23.73.73.04.2]
27.96.66.47.86.05.76.32
34.04.34.85.23.62.83.93
411.813.011.512.911.210.912.14

5816.616.618.017.015.917.414.558
91318.116.214.615.216.014.817.4913
14+37.739.240.538.343.745.541.614+

עכורה חיפוש Modeאופן of seeking work
התעסוקה שירות 57.257.155.248.952.457.147.2Employmentדרך service

בעיתונות 23.424.027.333.230.423.238.6Advertisementמודעה in the press
אישית 11.812.210.69.610.813.47.3Personalפנייה application
ידידים Through(3.7)(2.4)3.73.13.14.63.1ע"י friends

Other(3.1)3.93.53.83.63.33.9אחר
1 Excl. Bedouins in the South; incl. not known. ידוע. לא כולל כדרום; בדוים כולל לא 1
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שנות גיל, אוכלוסייה, קבוצת מץ, לפי מועסקים, בלתי י"ב/25. לוח
בישראל האחרונים החודשים ב2ו ועבודה לימוד

TABLEXII/25.UNEMPLOYED, BY SEX, POPULATION GROUP, AGE, YEARS OF
SCHOOLING AND WORK DURING LAST 12 MONTHS IN ISRAEL

1984

סר1975197719791980198119821983
נשיםגבריםהכל

TotalMalesFemales

Thousandsאלפיב
הכלי 35.147.436.863.668.468.463.285.146.538.6TOTAL1סך

18.826.219.634.736.937.735.1Malesגברים
16.721.217.229.031.530.427.9Femalesנשיס

32.344.734.557.761.559.154.674.437.137.5Jewsיהודיס 3.02.72.55.66.79.38.410.59.41.0Nonלאיהודים Jews

גיל Ageקבוצת group
14173.95.43.55.35.45.34.65.23.02.11417
18  2413.717.914.324.426.726.024.032.216.415.81824
25  349.313.611.919.321.820.920.628.516.012.52534
35546.48.45.811.412.613.811.316.38.67.83554

55+1.82.11.33.21.92.42.72.92.5(0.4)55 +

לימוד Yearsשנות of schooling
0  42.32.31.22.72.42.61.82.31.8(0.5)04
5810.313.28.514.014.613.912.016.112.04.058 |9 1216.223.520.735.739.039.637.450525.225.3912

13+6.57.76.210.411.711.611.515.97.28.713+

האחרונים החודשים Inב2ו the last 12 months
בישראל 16.522.218.930.834.134.430.543.627.815.9Workedעבדו in Israel

בישראל עבדו 18.625.217.932.834.334.032.741.518.722.7Didלא not work in Israel

2Percentagesאחוזים2 הכל 3.13.92.94.85.15.04.55.95.27.0TOTALסך
2.53.32.44.14.34.44.0Malesגברים
.4.45.23.86.06.46.0נשים 5.3Females

3.14.13.04.95.14.84.45.84.97.2Jewsיהודים
Non(4.3)2.82.32.04.24.86.35.56.66.9לאיהודיס Jews

גיל Ageקבוצת group
141710.113.910.015.215.014.213.515.014.015.91417
18  247.39.87.612.914.314.112.716.516.017.11824
25343.03.82.94.55.04.74.66.25.76.92534
35541.51.91.32.52.62.72.13.02.53.83554

55+1.01.11.61.60.92.51.31.41.7(0.7)55+

לימוד Yearsשנות of schooling
0  42.32.51.4> 3.33.13.72.63.74.1(2.6)04
583.44.43.04.95.35.24.66.26.16.558
9  123.44.63.76.16.56.35.77.46.09.6912

13+2.62.71.93.03.13.02.83.83.24.413+

האחרונים החודשים Inב2ו the last 12 months
בישראל 1.61.81.52.32.52.52.23.03.12.9Workedגברו in Israel

בישראל עבדו 1.42.52.52.52.32.92.14.1Did'1.82.1לא not work in Israel

i
ל< לימוד שנות כולל |ידועות.1 Incl. years of schooling not known.

ככל האזרחי העבודה מכוח nתא.2 each cell.2 Of civilian labour force
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ומועד העבודה להפסקת סיבה לטי מועסקימ1, בלתי י"ב/26. לוח
האחרונה עבודתם הפסקת

TABLEXII/26.UNEMPLOYED', BY CAUSE OF STOPPING WORK AND DATE OF
STOPPING LAST EMPLOYMENT

1984

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

1983 1982 1981 1980

Worked in Israel in the last 12 months האחרונים החודשים ב12 בישראל עבדו
TOTAL2 thousands

 percentages

Cause of stopping work
Dismissed due to staff reduction
End of work or contract (incl.
seasonal work)

Dissmissed for other reasons
Resigned

Retired
Other

Did not work in Israel in the last

TOTAL2 thousands
 percentages

Before seeking work
Served in the army
Studied
New immigrants

House wives

Other

15.2

100.0

33.3

21.7

11.6

30.4

(2.9)

27.1 42.8

100.0 10O.O

52.9

17.4

9.9

16.9

(1.2)

(1.7)

12 months
22.5 18.1

100.0 100.0

14.8

23.3

(0.4)

49.8

11.7

37.4

24.6

(1.7)

45.4

18.8

10.4

22.2

(0.8)

(2.3)

4O.4S

100.0

24.9

23.9

)1.0)

29.9 33.7 33.5 30.6

100.0 100.0 100.0 100.0

30.3

20.4

35.1

18.4

41.6

16.4

37.2

14.1

10.7 12.8 9.8 9.1

33.0 30.2 25.5 17.8

(1.0) (1.0) (0.7) (0.7)

4.7 (2.6) 5.9 21.1

הכל2אלפים סך
אחוזים 

עבודה להפסקת סיכה
צימצומים בגלל פוטרו

הסתיימו החוזה או העבודה
עונתית) עבודה (כולל
אחרות מסיבות פוטרו

התפטרו

לגמלאות יצאו
אחר

האחרונים החודשים ב12 בישראל עבדו לא

 27.6

36.3 22.6

32.6 33.0 34.3 32.8

100.0 100.0 100.0 100.0

23.6 24.5 23.7 24.7

26.6 27.6 25.5 28.2

(1.6) (2.5) 3.3 4.4

27.0 25.7 27.1 24.4

21.2 19.8 20.4 18.4

הכל2אלפי0 סך
אחוזים 

העבודה חיפוש לפני
בצה"ל שירתו

למדו
חדשים עולים
בית עקרות

אחר

בישראל עבדו החודשיםמזה: 12 12האחרוניםלפני monthsprior to the lastThereof: Worked in Israel

הכל2אלפים 16.818.317.917.21239.113.4TOTAL2סך thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

האחרונה עבודתם Stoppedהפסיקו last work
שנים 2 עד 1 39.443.138.639.436.644.430.112ל5ני years ago
שנים 3 עד 223.024.923.922.025.023.325.623 years ago
שנים 4 עד 2.613.417.811.334נ313.912.713.1 years ago
שנים 5 עד 4(4.2)5.55.75.67.6(6.7)(8.3)45 years ago
ויותר שנים 519.413.818.820.317.4(7.8)24.85 years ago and more

1 Excl. Bedouins in the South and institutions.
2 Incl. not known.

ומוסדות. בדרום כדוים כולל לא
ידוע. לא כולל
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מספר ולפי הבית משק לראש קירבה יחס לטי מועסקים1, בלתי י"ב/27. לוח
בית במשק 14 מבני למטה וילדים מועסקים מועסקים, בלתי

TABLEXII/27.UNEMPLOYED1, BY RELATIONSHIP TO HOUSEHOLD HEAD AND BY
NUMBER OF UNEMPLOYED, EMPLOYED PERSONS AND CHILDREN UNDER AGE 14

IN HOUSEHOLD
1984

הכל סך
Total

ראש
בית משק
Head of
household

בן/בת
זוג

Spouse
אחר
Other

(אלפים) כולל 8S133.718.433.1GRAND.סך TOTAL (thousands)

4.54.5Singleבודד

הכל נודדסך 80.629.218.433.1Nonsingleלא total

בית במשק מועסק בלתי 166.826.216.823.81 unemployed in household

בית במשק מועסקים בלתי 2+13.93.11.69.22+ unemployed in household

בית במשק מועסק /39.19.514.614.9ו employed person in household

בית במשק מועסקים 2+18.61.6(0.9)16.12+ employed persons in household

ילדים 31.110.52.717.9Withבלי no children

ביח במשק ילדים 49518.715.715.2Withעם children in household 
הכל totalסך

ילד 18.15.85.27.11ו child

ילדים 216.66.26.34.12 children

ילדים 3+14.76.74.24.03+ children

(אחוזים) כילל 100.039.621.638.8GRANDסך TOTAL (percentages)

הכל בודדסך 41.0Nonsingle*.100.036.222לא total

בית במשק מועסק בלתי 100.039.225.135.61ו unemployed in household

בית במשק מועסקים בלתי 2+100.022.311.566.22+ unemployed in household

בית במשק מועסק 100.024.437.438.21ו employed person in household

בית במשק מועסקים 2+100.08.6(4.8)86.62+ employed persons in household

ילדים 100.033.88.757.5Withבלי no children

ביח במשק ילדים 100.037.731.730.6Withעס children in household

הכל totalסך

ילד 1100.032.028.739.21 child

ילדים 2100.037.338.024.72 children

ילדים 3+100.045.028.226.83+ children

1 Excluding institutions and Bedouins in the South. בדרום. ובדוים מוסדות כולל לא 1
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אחרון כלכלי ענף לפי האחרונים, החדשים ב12 שעבדו מועסקים בלתי י"ב/28. לוח
TABLEXII/28.UNEMPLOYED WHO WORKED DURING THE LAST 12 MONTHS, BY LAST ECONOMIC BRANCH

סמל
Codeכלכלי 1981198219831984Economicענף branch

אלפים  הכל1 34.134.430.543.6TOTAL1סך  thousands

אחתים  הכל1 100.0100.0100.0100.0TOTAL1סך  percentages

ודיג0 "עוד ,3.74.23.73.5Agricultureחקלאות. forestry and fishing

וחרושת)12 (כרייה 25.0Industry'26.426.123.2תעשייה (mining and manufacturing)

ומים3 Electricity(0.7)(1.0)(1.2)(0.7)חשמל and water

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 12.717.516.114.5Constructionבינוי (building and public works)

והארחה5 אוכל שירותי ,15.414.815.816.4Commerceמסחר, restaurants and hotels

ותקשורת6 אחסנה ,6.75.06.75.8Transportתחבורה. storage and communication

עסקיים7 ושירותים 7.47.48.48.4Financingפיננסים and business services

וקהילתיים8 ציבוריים 19.517.817.816.6Publicשירותים and community services

ואחרים9 אישיים 7.65.97.49.1Personalשירותים and other services

UJ

O

a
z
<
023
om
>

1 Incl. not known. ידוע. לא בולל 1



עבודה כוח תכונות לפי ומעלה/ 4ו בגיל י"ב/29.אוכלוסייה לוח
חלקית לעבודה וסיבה מין ושנתיות, שבועיות

TABLEXII/29.POPULATION AGED 14 AND OVER', BY WEEKLY AND ANNUAL
LABOUR FORCE CHARACTERISTICS, SEX AND CAUSE OF PARTTIME WORK

1984

Annual labour
force characteristics

S3

si

n

שבועיות עבודה כוח תכונות
Weekly labour force

characteristics

n _H
O5.
p. E
o if
a. c

מועסקים
Employed

כלל בדרך עבדו
Worked generally

חלקי
Part

מלא
Full
time

הכל2 סך
Total■

אוכלוסייה
14+ כגיל
Popula
tion
aged
14 +

עבודה כוח תכונות
שנתיות

0Thousandsאלפ
כולל 2,761.01,414.71,025.4287.383.41,346.3GRANDסך TOTAL
:Thereofמזה:

החודשים ב12 1,454.81,374.01,025.4287.342.680.8Workedעבדו during last 12 months
הכל2 סך  total2האחרונים
יותר או שבועות 411,210.81,198.6936.8235.111.112.241 weeks or more

שבועות 1  40236.1168.284.649.931.167.9140 weeks
הכל 0ך 1,357.0876.6739.280.145.34803MALESגברים TOTAL

:Thereofמזה:
החודשים כ12 896.0858.4739.280.127.137.6Workedענדו during last 12 months

הבל2 סך  total1האתרוגים
יותר או שבועות 41770.4765.0683.863.67.55.441 weeks or more

שבועות 1  40121.089.152.815.519.331.9140 weeks
חלקית לעבודה PercentagesCauseיםאחוזסיבה of parttime work
הכל סך שבועות 140100.0100.0100.0100.0100.0100.0/40weeks total

נכות או 8.6Illness(2.3)8.78.88.118.9מחלה or disability
לפנסיה 12.3Retirement(11)(4.8)(0.4)(1.4)4.3יצא

הסתיימה 5.0End(7.6)7.88.88.99.4העבודה of work
מצא ולא עבודה 35:946.643.619.076.86.2Soughtחיפש work and did not find

45.0Studies(4.7)23.315.514.433.5לימודים 12.2Army(1.8)(4.7)9.28.211.5צה"ל
10.810.713.19.75.710.7Otherאחר

Thousandsםאלפי
הכל סך ^ 1,403.9538.1286.2207.238.1865.8FEMALESנשים TOTAL

:Thereofמזה.
החודשים ב12 558.8515.5286.2207.215.543.3Workedענדו during last 12 months

הכל2 סך ''totalהאחרונים
יותר או שבועות 41440.4433.6253.1171.53.66.841 weeks or more

שבועות 1  40115.179.131.834.411.836.0140 weeks
חלקית לעבודה PercentagesCauseאחוזיםסיבה ofpart time work
הכל סך שבועות 140100.0100.0100.0100.0100.0100.0/40 weeks total

נכות או 3D6.3Illness)5.2(3.6)5.04.3מחלה or disability
לפנסיה 5.5Retirement(11)(05)2.1יצאה

הסתיימה 6.0End(10.3)5.65.45.04.0העבודה of work
מצאד ולא עבודה 21.228.327.019.359.65.9Soughtחיפשה work and did not ifnd

בית 25.1Housewife(7.6)23.522.717.133.1עקרת
33.6Studies(9.2)22.917.919.319.3לימודים
5.6Army(3.7)(3.6)7.17.813.9צה"ל
12.613.114.014.46.412.0Otherאחר

Excl. institutions and Bedouins in the South.
lncl. not known.

בדרום. ובדוים מוסדות כולל אינו
ידוע. לא כולל
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1983 והדיור האוכלוסין מפקד
ונפת מחוז לפי השנתי, העבודה בכוח ומעלה 5ו בני מועסקים  י"ב/30. לוח

ומין בלבלי ענף מגורים,
4 ** 1983

ומי;סמל כלכלי ענף
סר
כולל
Grand
total

מחיו
ירושלים

Jerusalem
District

הצפון Northernמחוז District

הכל סך
Total

נפת
צפת
Zefat
SD

נפת
כנרת

Kinneret
SD

נפת
יזרעאל
Yizerel
SD

נפת
עכו
Akko
SD

נפת
גולן
Golan
SD

כולל 1,442,570159,315203,68025,98021,52575,02076,2404,915סך
ודיג0 ייעור 61,1952,80019,4153,5202,5757,8004,3501,170חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 309,15017,55546,9804,9253,40518,32019,830500תעשייה

ומיס3 13,4859601,30518020057034510חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 78,1908,35520,9801,2851,5958,9058,410785בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 163,10518,72516,8252,2702,6555,6705,910320מפחר,

ותקשורת6 אחסנה 84,1157,8009,0301,0701,0203,2053,560175תחבורה.

עסקיים7 ושירותים 130,40513,4406,6807757402,3052,700160פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 406,62064,27550,4708,0855,95517,88517,4701,075שירותים

ואחרים9 אישיים 77,8759,89512,4351,9351,5404,7503,915295שירותים

ידוע 118,43015,51019,5601,9351,8405,6109,750425לא

הכל סך  886,07595,610133.95015.04513.24049.32052.9703,375גברים

ודיג0 ייעור 46,5002,04515,2552,7002,2105.8703,570905חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 230,72013,51033,4003,2452.22512,71014,790430תעשייה

ומים3 11חשמל ,5409101,18016016551033510

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 72,8907,80520,4901,2301,5208,7208,235785בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 103,71013,20010,7151,1601,4953.8204,070170מסחר,

ותקשורת6 אחסנה ,rvornn67,4206,3707,5407607952,6753,190120

עסקיים7 ושירותים 67,0557,5203,7004754251,2501,47575פיננסים

וקהילתיים8 ציבודיימ 173,60028,76022,8303.2852,5757.5958,920455שירותים

ואחרים9 אישיים 42,3005,6006,8408457252,5702.555145שירותים

ידוע 70,3409,89012,0001,1851,1053,6005,830280לא

הכל סך  556.49563.70569.73010.9358.28525.70023.2701.540נשים

ודיג0 ייעור 14,6957554,1608203651,930780265חקלאות.

וחרושת)12 (כרייה 78.4304,04513.5801.6801,1805.6105,04070תעשייה

ומים3 1,94550.12520356010חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 5,3005504905575185175בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 59,3955,5256,1101,1101.1601.8501,840150מסחר.

ותקשורת6 אחסנה 16.6951,4301,49031022553037055תחבורה,

עסקיים7 ושירותים 63,3505,9202.9803003151.0551,22585פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 233,02035,51527,6404,8003.38010.2908,550620שירותים

ואחרים9 אישיים 35,5754,2955,5951,0908152,1801,360150שירותים

ידוע 48.0905.6207,5607507352.0103,920145לא
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CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1983

TABLEXII/30.EMPLOYED PERSONS AGED 15 AND OVER IN ANNUAL LABOUR
FORCE, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF RESIDENCE, ECONOMIC BRANCH

AND SEX
4 VI 1983

Haifa District חיפה המרכזמחוז Centralמחת District

Economic branch and sexCode
הכל סך
Total

נפת
חיפה
Haifa
SD

נפת
חדרה
Hadera
SD

הכל סך
Total

נפת
השרון
Sharon
SD

נפת
פתחתקוה
Petah

Tiqwa SD

נפת
רמלה
Ramla
SD

נפת
רחובות
Rehovot

SD

207,510157,61049,900302,59565,605111,52535,98589,480GRAND TOTAL

6,6851,7154,97016,4057,3053,7151,9253,460Agriculture, forestry and fishing0

44,07031,95012,12075,17015,21027,88511,37520,700Industry (mining and manufactuirng(12

4,0353,1808552,135490730165750Electricity and water3

10,9056,6754,23013,1603,2504,9551,0503,905Construction(buildingand public works(4.
22,38517,9154,47030,7506,94011,9703,0458,795Commerce, restaurants and hotels5

15,58513,6551,93016,8902,6356,3253,2904,640Transport, storage and communication6

15,99514,1501,84524,6654,24011,2251,6857,515Financing and business services7

62,45550,18512,27085,49016,00531 ;3957,56530,525Public and community services8

9,4506,9802,47015,3503,8255,8751,6304,020Personal and other services9

15,945112,2054, 74022,5805,7057,4504,2555,170Not known

129.07095.51533.555183.79041.08566.96523,42552.315Males  total

5,1351,3053,83012,2755,5352,7651,4752,500Agriculture, forestry and fishing0

34,28524,7609,52556,54011,11021,8858,04515,500Industry (mining and manufacturing(12

3,3352,5358001,895450635145665Electricity and water3

9,7205,5854,13512,2603,0854,5951,0103,570Construction (building and public works[4

13,72510,6653,06019,3604,4557,6351,9755,295Commerce, restaurants and hotels5

12,69011,0201,67013,6652,0855,0852,6203,875Transport, storage and communication6

8,3457,2651,08012,6702,3305,9257703,645Financing and business services7

27,71522,3605,35533,9356,67511,4153,36512,480Public and community servicesg

4,9253,7201,2057,9052,0502,8759652,015Personal and other services9

9,1956,3002,89513,2853,3104,1503,0552,770Not known

78.44062.09516.345118.80524,52044.56012.56037.165Females  total

1,5504101,1404,1301,770950450960Agriculture, foiestry and fishing0
9,7857,1902,59518,6304,1006,0003,3305,200Industry (mining and manufactuirng(12

7006455524040952085Electricity and water3

1,1851,0909590016536040335Construction (building and public works(4

8,6607,2501,41011 ,3902,4854,3351,0703,500Commerce, restaurants and hotels5

2,8952,6352603,2255501,240670765Transport, storage and communication6

7,6506,88576511 ,9951,9105,3009153,870Financing and business services7

34,74027,8256,91551^559,33019,9804,20018,045Public and community services8

4,5253,2601,2657,4451,7753,0006652,005Personal and other services9

6,7504,9051,8459,2952,3953,3001,2002,400Not known
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ונפת מחוז לטי השנתי, העבודה בכוח ומעלה 15 בני מועסקים י"ב/30. לוח
(המשך) ומין כלכלי ענף מגורים,

4 ** 1983

ומיןסמל כלכלי ענף
nno

אביב תל
Tel Aviv
District

הדרום מחת

הכל סך
Total

נפת
אשקלון
Ashqelon

SD

כולל 7071,445^398,545161סך

ודיג0 ייעור 1,80012,6757,150חקלאות.

וחרושת)12 (כרייה 86,63037,59021,060תעשייה

ומים3 3,2801,7301,140חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 15,6058,9503,010בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 59,23014,7455,530מסחר.

ותקשורת6 אחסנה 24,9209,4054,395תחבורה.

עסקיים7 ושירותים 61,3657,5552,750פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 92,09548,01517,475שירותים

ואחרים9 אישיים 22,3807,9103,415שירותים

ידוע 31לא ,24012,9955,520

הכל סך  238.61099,82043.820גברים

ודיג0 ייעור 1,3959,3855.145חקלאות.

וחרושת)12 (כרייה 65,46026,52513,950תעשייה

ומים3 2,6551,535995חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 13.9808,4402,775בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 37,8158,6553.385מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 18,8257.9403,680תחבורה,

עסקיים7 ושירותים 30,4003,9951,465פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 37,59021,3357,380שירותים

ואחרים9 אישיים 12.7304.0651.805שירותים

ידוע 17,7607.9453.240לא

הגל סך  159.93561.75027.1525נשים

ודיג0 ייעור 4053,2902.005חקלאות.

וחרושת)12 (כרייה 21,17011תעשייה ,0657.110

ומים3 625195145חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 1.625510235כינוי

והארחה5 אוכל שירותי 21.4156.0902.145מסחר.

ותקשורת6 אחסנה 6.0951,465715תחבורה,

עסקיים7 ושירותים 30.9653,5601.285פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 54,50526,68010.095שירותים

ואחרים9 אישיים 9,6503,8451,610שירותים

ידוע 13.4805.0502.280לא
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TABLEXII/30.EMPLOYED PERSONS AGED 15 AND OVER IN ANNUAL LABOUR
FORCE, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF RESIDENCE, ECONOMIC BRANCH

AND SEX (cont.)
4 VI 1983

Southern District
שומרון יהודה,
עזה וחבל נפת

שבע Judea,Economicבאר branch and sexCode
Beer ShevaSamaria

SDA Gaza Area

90,1259,355GRAND TOTAL
5,5251,415Agriculture, forestry and ifshing0
16,5301,155Industry (mining and manufacturing(12

59040Electricity and water3

5,940235Construction (building and public works(4
9,215445Commerce, restaurants and hotels5
5,010485Transport. storage and communication6
4,805705Financing and business services7
30,5403,820Public and community services8
4,495455Personal and other services9
7,475600Not known

515,0005,225Males  total
4,2401,010Agriculture, forestry and ifshing0
12,5751,000Industry (mining and manufacturing(12

54030Electricity and water3

5,665195Construction (building and public works(4
5,270240Commerce, restaurants and hotels5
4,260390Transport, storage and communication6
2,530425Financing and business services7
13,9551,435Public and community services8
2,260235Personal and other services9
4,705265Not known

34,1254.130Females  total
1,285405Agriculture, forestry and ifshing0
3,955155Industry (mining and manufacturing(12

5010Electricity and water3
27540Construction (building and public works(4

3,945205Commerce, restaurants and hotels5

75095Transport, storage and communication6
2,275280Financing and business services7
16,5852,385Public and community services8
2,235220Personal and other services9
2,770335Not known
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ונפת מחוז לפי השנתי, העבודה בכוח ומעלה 5ו בני מועסקים  י"ב/ו3. לוח
ומין יד משלח מגורים,

4 vi 1983

ומיןסמל יד כוללמשלח 0ך
Grand total

מחוז
ירושלים
Jerusalem
District

הצפון מחוז

הכל סך
Total

כולל 15203,680^1,442,570159סך

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 103,31516,5356,945בעלי

ודומיהם1 טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 201,25025,25525,315בעלי
66,8107,8755,025מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 243,86029,01520,235עובדי

וזבנים4 סוכנים מכירות, 98,18010,5909,000עובדי
שירותים5 145,18019,44523,355עובדי
בחקלאות6 53,6852,74516,355עובדים
בבנייה78 במחצבים. בתעשייה, מקצועיים 326,56526,12558,550עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה
בבנייה9 בתחבורה, בתעשייה, אחרים 53,3403,78015,815עובדים

מקצועיים בלתי ופועלים
ידוע 150,38517,95023,085לא

הבל סך  886.07595.610133.950גברים
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 64,9309,9404,730בעלי
ודומיהם1 טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 78,2509,7109.020כעלי
56,0206,1254,380מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 91,95011עוברי ,2508,455
וזבנים4 סוכנים מכירות, 67,2157,5306.620עוכרי

שירותים5 61,7409,9659,060עובדי
בחקלאות6 44,1802,27013,870עובדים
בבנייה78 במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 284,82023,86549,845עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה
בבנייה9 בתחבורה, בתעשייה, אחרים 44,1703,27513,765עובדים

מקצועיים בלתי ופועלים
ידוע 92,80011לא ,68014,205

הגל סך  556.49563.70569,730נשים
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 38,3856,5952,215כעלי
ודומיהם1 טכניים אחרים. חופשיים מקצועות 123,00015,54516,295בעלי
10,7901,750645מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 151,91017.76511עובדי ,780
וזבנים4 סוכנים מכירות, 30,9653,0602.380עובדי
שירותים5 83,4409,48014,295עובדי
בחקלאות6 9,5054752.485עובדים
בבנייה78 במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 41,7452,2608.705עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה
בגנייה9 בתחבורה, בתעשייה, אחרים 9,1705052,050עוברים

מקצועיים בלתי ופועלים
ידוע 57,5856.2708,880לא
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TABLE XII/31 .EMPLOYED PERSONS AGED 15 AND OVER IN ANNUAL LABOUR
FORCE, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF RESIDENCE, OCCUPATION AND SEX

4 VI1983

Northern District
Occupation and sexCode

צפת nsi
Zefat SD

כנרת נפת
Kinneret SD

25,98021,525GRAND TOTAL
1,075755Scientiifc and academic workers0

נ ,9202.825Other professional. technical and related workers1

835645Administrators and managers2

3,0652.440Clerical and related workersJ
8951,090Sales workers4

3.7103,170Service workers5

2,8352,180Agricultural workers6

5,9255,005Skilled workers in industry, mining, building,78

transport and other skilled workers
785980Other workers in industry, transport, building9

and unskilled workers
2,9352,435Not known

15.04513,240Moles  total
645475Scientific and academic workers0

1.215880Other professional. technical and related workers1

730555Administrators and managers2

1,2301,020Clerical and related workers3

615725Sales workers4

1,1101,090Service workers5

2,4052,040Agircultural workers6

4,7054,185Skilled workers in industry, mining, building,78

transport and other skilled workers
655855Other workers in industry, transport, building9

and unskilled workers
1,7351,415Not known

/0,9358.285Females  total
430280Scientific and academic workers0

2,7051,945Other professional. technical and related workers1

10590Administrators and managers2

1.8351.420Clerical and related workers3

280365Sales workers4

2,6002.080Service workers5

430140Agircultural workers6

1.220820Skilled workers in industry, mining. building.78

transport and other skilled workers
130125Other workers in industry. transport. building9

and unskilled workers
1.2001.020Not known
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ונפת מחוז לטי השנתי, העבודה בכוח ומעלה 5ו בני מועסקיבז  י"ב/ו3. לוח
(המשך) ומין יד משלח מגורים,

4 **1983

(המשך) הצפון מחוו
Northern Dist. (cont.)Haifa District חיפה המרבומחוזמחוז

ומיןסמל יד נפתנפתנפתנפתנפתנפתמשלח
הכלגולןעכויזרעאל הכלחדרהחיקהסך השרוןסך
YizerelAkkoGolanTotalHaifaHaderaTotalSharon
SDSDSDSDSDSD

כולל 4,915סך 76,240 75,020207,510157,61049,900302^9565,605
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 115בעלי 2,475 2,52517,74515,8551,89020,2853,550
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 720בעלי 8,970 8,88029,95023,7906,16044,4058,305

ודומיהם
100מנהלים2 1,745 1,7009,4758,1601,31513,7852,290
ודומיהם3 פקידות 450עובדי 6,780 7,50034,76030,0354,72548,1508,000
וזבנים4 סוכנים מכירות, 135עובדי 3,615 3,26514,06511 ,6702,39519,2404,290
שירותים5 540עובדי 7,620 8,31520,11014,0406,07030,4657,065
בחקלאות6 860עובדים 3,925 6,5555,8401,6104,23014,4956,315
במחצבים.78 בתעשייה, מקצועיים 945עונדים 24,065 22,61044,92032,70512,21572,25016,085

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה.9 בתעשייה, אחרים 500עובדים 6,530 7,0209,1354,7054,4309,2002,405
מקצועיים בלתי ופועלים בבנייה

ידוע 550לא 10,515 6,65021,51015,0406,47030,3207,300

הכל סך  3.375גנדים 52.970 49.320129,07095.51533,5551S3.79C41.0S5
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 65בעלי 1,905 1,64011,34010,1501,19012,7302,330
טכנ"ם1 אחרים. חופשיים מקצועות 290בעלי 3,865 2,77012,0409.6802,36016,5003,035

ודומיהם
80מנהלים2 1,575 1,4408,0606,9201,14012,0251,985
ודומיהם3 פקידות 180עובדי 2,825 3,20013,54511 ,4652,08017,5202,940
וזבנים4 סוכנים מכירות, 110עובדי 2,665 2,5059,1607,3951,76513,2103,005
שירותים5 180עובדי 3,635 3,0458,4606,0102,45011 ,4002,920
בחקלאות6 720עובדים 3,455 5,2504,9201,3853,53511 ,5504,955
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 905עובדים 20,805 19,24540,42029,42011 ,00062,77513,535

מקצועיים ופועלים ובתחבורה כבנייה
אחרים

בתחבורה,9 בתעשייה, אחרים 480עובדים 5,865 5,9107,8503,9853.8657,2751,895
מקצועיים בלתי ופועלים בבנייה

ידוע 365לא 6,375 4,31513.2759,1054,17018,8054,485

הכל סך  1.540נשים 23,270 25,70078.44062,09516.345118,80524,520
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 50בעלי 570 8856,4055,7057007,5551,220
טכניים1 אחרים. חופשיים מקצועות 430בעלי 5,105 6,11017,91014,1103,80027,9055,270

ודומיהם
20מנהלים2 170 2601,4151,2401751,760305
ודומיהם3 פקידות 270עובדי 3,955 4,30021,21518,5702,64530.63C5,060
וזבנים4 סוכנים מכירות, 25עובדי 950 7604,9054,2756306.03C1.28S
שירותים5 360עובדי 3,985 5,27011 ,6508,0303,62019,0654,145
בחקלאות6 140עוכרים 470 1,3059202256952,9451,360
במחצבים,78 כתעשייה, מקצועייס 40עוכרים 3,260 3,3654,5003,2851,2159,4752,550

מקצועייס ופועלים בתחבורה בבנייה.
אחרים

בתחבורה,9 בתעשייה. אחרים 20עובדים 665 1,1101,2857205651,925510
מקצועיים כלתי ופועלים בבנייה

ידוע 185לא 4J40 2,3358,2355,9352.30011,51.2,815
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TABLEXII/31.EMPLOYED PERSONS AGED IS AND OVER IN ANNUAL LABOUR
FORCE, BY DISTRICT, SUBDISTRICT, OCCUPATION AND SEX (cont.)

4 VI 1983

DistrictCentra3ist. הדרום יהודה,Southernמחת
שומרון

עוהמחת וחבל
nmאביבנפתנפת Judea,Occupationנפתנפתתל and sexCode

תקוה nnsרחובותרמלהTel Avivהבל שבעאשקלוןסך Samairaבאר
PetahRamlaRehovotDistrictTotalAshqeBeerShe va£ Gaza

Tiqwa SDSDSDlonSDSDArea

11132535,98589,480398345161,57071,44590,1259,355GRAND TOTAL
8,3207707,64531.4909,3453,0556.290970Scientific and academic workers0
17,6753.32515,10052,44521,8358,50013,3352,045Other professional. technical1

and related workers
6,2658204,41024,6405,4152,2603,155595Administrators and managers2
19,5955,35015,20588,21022.1409.29012,8501,350Clerical and related workers3
7,5101,7055,73537,1807,7353,3454,390370Sales workers4
10,6054,4258,37033,02017,9357,36510,570850Service workers5

3,2651,6903,2252,20510,9656,0254,9401,080Agricultural workers6
24,98511,08520,09582,10541,34020.29521,0451.275Skilled workers in industry, mining.78

building. transport and other
skilled workers

3.3451,6501,8008,6306,7153.4803.23565Other workers in industry,9
transport. building and
unskilled workers

9,9605,1657,89538.62018,1457,83010,315755Not known

66,96523.42552,5 /5238,61099,82043.82056.0005.22SMales  total
5,1954354,77019.6955,8551,8953.960640Scientific and academic workers0
6,2351,4555,77522,4157,8502,8854,965715Other professional. technical1

and related workers
5,6207003.72020,3854,5601,9552,605485Administrators and managers2
7.IS52,1105,28532,5558,2053,5604,645420Clerical and related workers3

5.1001,2353,87025,3555.0952,3102,785245Sales workers4
3,9001,9602,62014,9407,5953,0954,500320Service workers5

2,6901,4202,4852,0358,7054,6054,100830Agricultural workers6
22,4159,16017,66571.55535,20016.27518,9251,160Skilled workers in ,ץ1511\^\ mining,78

building. transport and other
skilled workers

2,7001,2751,4056,6955.2552,4302,82555Other workers in industry,9
transport. building and
unskilled workers

5,9253,6754,72022,98011.5004,8106,690355Not known

44.56012.56037.165159.93561,75027.62534.1254,130Females  total
3,1253352,87511,7953,4301,1602,330330Scientiifc and academic workers0
11,440!,8709,32530,03013,9855,6158,3701,330Other professional. technical1

a .id related workers
6451206904,255855305550noAdministrators and managersZ

12,4103,2409.92055,65513.9355.7308,205930Clerical and related v/orkers3

2,4104701,86511,8252.6401,0351,605125Sales workers .

6.7052.4655,75018,08010,3404,2706,070530Service workers5

5752707401702,2601.420840250Agricultural workers>5

2,5701.9252.43010.5506,1404,0202,120115Skilled workers in industry, mining,73
building. transport and other
skilled workers

645375395[1,9351,4601,05041010Other workers in industry,S

transport. building and
unskilled workers

4,0351,4903.17515.6406,6453,0203.625400Not known
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בתעסוקה ניידות
שעבדו השנתי העבודה בכוח ומעלה 25 בני יהודיים מועסקים  י"ב/32. לוח

בלבלי ענף לפי וב978ו, ב983ו בישראל

4 vi1983

ב983וענף כלכלי

(בנייה בינוי
שירותיועבודותתעשייהחקלאות. מסחר,
ודיג ומיס(כרייהייעור והארחהציבוריות)חשמל אוכל

ב1978סמל כלכלי הכלענף .ElectricityConstructionCommerceוחרושת),Agricultureסך
TotalforestryIndustryand water(buildingrestaurants

and fishing(mining andand publicand hotels
manufacturing)works)

012345סמל

הכלאלפים 859.936.8201.610.039.999.6'סך
אחוזים2 100.04.42431.24.812.0
אחתים2 100.0100.0100.0100.0100.0

ודיג0 ייעור J20.61.01.3.4.885.6חקלאית,
וחרושת)12 (כרייה 24.73.988.15.05.27.5תעשיה
ומים3 1.20.10.287.10.30.2חשמל
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 5.00.71.11.585.21.5בינוי
והארחה5 אוכל שירותי 11.61.82.80.82.479.5מסחר,
ותקשורת6 אחסנה J21.31.11.21.9.7.2תחבורה,
עסקיים7 ושירותים 8.80.91.41.31.62.1פיננסים
וקהילתיים8 ציבוריים 31.74.33.12.12.54.5שירותים
ואחרים9 אישיים 5.11.41.00.30.61.5שירותים

אלפים 1,550.527.9159.88.836.867.1גברים
אחחיס2 100.05.229.91.66.912.6
אחוזים2 100.0100.0100.0100.0100.0

ודיג0 ייעור 5.786.51.30.70.91.5חקלאות,
וחרושת)12 (ברייה 30.54.288.95.35.29.0תעשיה
ומים3 1.60.10.286.90.90.2חשמל
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 7.20.91.31.786.02.0בינוי
והארחה5 אוכל שירותי 11.91.82.60.92.478.6מסחר,
ותקשורת6 אחסנה 9.41.21.41.21.22.4תחבורה,
עסקיים7 ושירותים 7.60.81.11.01.21.7פיננסים
וקהילתיים8 ציבוריים 21.63.32.51.82.13.3שירותים
ואחרים9 אישיים 4.61.00.80.40.71.3שירותים

09.48.941.91.33.132.6^1נשיםאלפים
אחוזים2 100.03.014.10.41.011.0
אחוזים2 100.0100.0100.0100.0100.0

ודיג0 ייעור 3.282.70.91.30.9חקלאות,
וחרושת)12 (כרייה 14.52.985J3.04.94.2תעשיה
ומים3 0.50.20.188.10.20חשמל
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 1.00.20.20.775.10.3בינוי
והארחה5 אוכל שירותי 11.01.93.40.43.381.5מסחר.
ותקשורת6 אחסנה 3.41.01.00.71.61.0תחבורה,
עסקיים7 ושירותים 10.91.32.53.07.03.2פיננסים
וקהילתיים8 ציבוריים 49.67.45.24.16.26.9שירותים
ואחרים9 אישיים 6.12.41.6שירותים

0.52.0

נשים. אלף ו13.1 גברים אלף 16.8 מהם .1983 מפקד בעת ידוע לא כלכלי בענף מועסקים אלף 29.9 כולל 1

כלבד. ידוע כלגלי כענף מתון*5!7עסקים חושבי
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LABOUR MOBILITY
TABLEXII/32.JEWISH EMPLOYED PERSONS AGED 25 AND OVER IN THE ANNUAL

LABOUR FORCE WHO WORKED IN ISRAEL IN 1'983 AND 1978, BY ECONOMIC
BRANCH
4 VI1983

branch in 1983Economic

תחבורה,
שירותיםשירותיםפיננסיםאחסנה
אישייםציבורייםושירותיםותקשורת
Transport,ואחריםוקהילתייםעסקייםEconomic branch in 1978Code
storage andFinancingPublic andPersonal
communiand businesscommunityand other
cationservicesservicesservices

6789Code

57.879.7262 J42.2TOTAL thousands
7.09.631.65.1 percentages2

100.0100.0100.0100.0 percentages2
0.80.60.81.7Agriculture, forestry and fishing0
3.75.43.05.4Industry (mining and manufacturing(12
00.20.10iElectricity and water3

1.01.10.60.6Construction (building and public works(4
2.03.31.53.2Commerce, restaurants and hotels5

87.71.70.81.2Transport, storage and communication6
0.978.91.21.1Financing and business services7
2.97.591.36.5Public and community services8
1.01.01.080.2Personal and other services9

47.746.0115.424.4MALES thousands
8.98.621.64.6 percentages2

100.0100.0100.0100.0percentages2
0.70.81.31.8Agriculture, forestry and ifshing0
3.86.34.65.9Industry (mining and manufactuirng(12
00.30.10.2Electricity and water3
LI1.71.21.0Construction (building and public works(4
1.83.61.62.7Commerce, restaurants and hotels5
8932.11.21.7Transport, storage and communication6
0.576.91.10.7Financing and business services7
2.07.588.33.9Public and community services8
0.71.00.782.2Personal and other services9

10.133.7146.917.8FEMALES thousands
3.411.449.66.0 percentages2

100.0100.0100.0100.0 percentages2
1.00.40.41.5Agriculture, forestry and fishing0
3.04.31.74.6Industry (mining and manufacturing(12
0.100.1Electricity and water3
0.30.40.10.1Construction (building and public works(4
3.43.01.43.8Commerce, restaurants and hotels5

80.11.30.40.5Transport, storage and communication6
2.881.71.21.7Financing and business services7
6.97.693.610.0Public and community services8
2.31.01.177.5Personal and other services9

1 Incl. 29.9 thousand persons in economic branch unknown at the time of the census  16.8 thousand males and 13.1
thousand females. 2 Percentages are computed from employed persons in known branches only.
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שעבדו השנתי העבודה בכוח ומעלה 25 בני יהודיים מועסקים  י"ב/33. לוח
יד משלח לטי וב978ו, ב983ו בישראל

4 vi 1983

נ983ו יד משלח

בעלי
מקצועות

עובדיחופשייםבעלי
עובדיפקידותאחרים,מקצועות
מכירות.ודומיהםמנהליםטכנייםמדעיים

ב978וסמל יד הכלמשלח סוכניםAdininistraClericalודומיהםואקדמייםסך
TotalScientificOthertors andandוזבנים

and acadeprofessional,managersrelatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

and related
workers

01234סמל

הכלאלפים 705סך '859.9125.056.3151.764.0
אחוזים2 8.7 100.015.46.918.87.9
אחוזים2 100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 87.1בעלי 8.51.93.70.70.7
טכניים1 ארורים. חופשיים מקצועות 5.1בעלי 15.787.74.93.02.8

ודומיהם
1.6מנהלים2 550.867.01.42.2
ודומיהם3 פקידות 2.1עובדי 18.43.210.584.35.0
וזבנים4 סוכנים מכירות, 0.5עובדי 7.40.83.72.1753
שירותים5 1.2עובדי 10.31.52.12.22.8
בחקלאות6 0.7עובדים 4.40.81.40.81.0
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 1.4עובדים 26.73.06.14.99.0

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה,9 בתעשייה, אחרים 0.2עובדים 3.10.20.60.61.1
מקצועיים בלתי ופועלים בבנייה

44.9גבריםאלפים 1,550549.247.966.846.2
8.6אחוזים2 100.09.59212.98.9
100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים2

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 87.2בעלי 8.42.13:70.90.6
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 3.8בעלי 9.682.24.52.61.9

2
ודומיהם

2.3מנהלים 751.569.02.32.8
ודומיהם3 פקידות 1.5עובדי 12.23.17.977.23.8
וזבנים4 סוכנים מכירות, 0.7עובדי 8J1.43.92.874.4
שירותים5 1.1עובדי 691.22.02.02.4
בחקלאות6 1.0עובדים 5.61.51.61.41.2
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 2.0עובדים 3756.66.89.611.6

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה,9 בתעשייה, אחרים 0.2עובדים 4.00.40.61.21.2
מקצועיים בלתי ופועלים בבנייה

25.7נשיםאלפים '309.475.78584.917.8
אחוזים2 8.8 100.026.01929.16.1
אחוזים2 100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 86.8בעלי 851.93.60.6LI
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 7.2בעלי 26.491.27.13.35.1

ודומיהם
0.4מנהלים2 2.00.355.50.70.8
ודומיהם3 פקידות 3.3עובדי 29.43.325.789.88.0
וזבנים4 סוכנים מכירות, 02עובדי 590.52.81.677.6
שירותים5 1עובדי .3 16.61.72.62.33.9
בחקלאות6 0.2עובדים 2.10.30.40.30.6
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 0.4עובדים 7.70.71.91.12.2

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
9

אחרים
בתחבורה, בתעשייה, אחרים 0.1עובדים 150.10.40.20.7
מקצועיים בלתי ופועלים בבנייה

חושבו האחוזים 2 נשים. אלף ו8.0ו גברים אלף 31.3 המפקד,מתוכס בעת ידוע לא ידם שמשלח מועסקים אלף 49.3 כולל ו

בלבד. ידוע ידם שמשלח מועסקים מתוך
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TABLEXII/33.JEWISH EMPLOYED PERSONS AGED 25 AND OVER IN THE ANNUAL
LABOUR FORCE WHO WORKED IN ISRAEL IN 1983 AND IN 1978, BY OCCUPATION

4 VI1983

in 1983Occupation

מקצועיים ארוריםעובדים עובדים
בתעשייה.בתעשייה.

בבנייה. בתחבורה.במחצבים.
ופועלים ופועליםבתחבורה בבנייה

בחקלאות אחריםעובדים מקצועייםמקצועיים בלתי
שירותים AgirculturalSkilledעובדי workersOther workersOccupation in 1978Code
Service workersworkersin industry!וזי ,'(1)5ו11€חו

mining. building.transport.
transportbuilding and
and otherunskilled

skilled workersworkers

56789Code

83.831.1204.523.7TOTAL thousands
10.33.825.32.9 percentages2
100.0100.0100.0100.0percentages2
0.41.30.30.4Scientific and academic workers0
2.22.21.21.1Other professional. technical1

and related workers
0.51.30.50.2Administrators and managers2
2.81.81.72.0Cleircal and related workers3
1.90.91.31.8Sales workers4

82.51.81.63.4Service workers5

1.585.11.21.9Agricultural workers6
7.04.790.712.2Skilled workers in industry, mining,78

building. transport and other
skilled workers

1.30.91.576.8Other workers in industry, transport,9
building and unskilled workers

36.625.S182.819.4MALES thousands
7.04.935.23.7percentages'

100.0100.0100.0.10C0percentages2
0.4.20.30.5Scientiifc and academic workers0
1.3.81.01.1Other professional. technical|

and related workers
1.0.40.60.3Administrators and managers2
2.1.71.31.9Clerical and related workers3
2.4.11.32.0Sales workers4
75.9.71.22.4Service workers5
2.384.91.22.2Agricultural workers6
12.45.291.613.0Skilled workers in industry, mining,78

building. transport and other
skilled workers

2.11.01.576.6Other workers in industry, transport,9
building and unskilled workers

47.25.621.74.4FEMALES thousands
16.21.97.51J percentages2
100.0100.0100.0100.0 percentages2
0.31.90.50.1Scientific and academic workers0
2.94.22.51.0Other professional. technical1

and related workers
0.10.40.3Administrators and managers2
3.42.64.92.7Clerical and related workers3
1.40.51.41.4Sales workers4

87.52.05.07.8Service workers5
0.885.80.61.0Agricultural workers6
2.82.183.28.7Skilled workers in industry, mining,78

building, transport and other
skilled workers

0.70.61.677.4Other workers in industry, transport,9
building and unskilled workers

1 Incl. 49.3 thousand employed persons with unknown occupation at the time of the census  31.3 thousand males and 18.0
females. 2 Percentages were computed from employed persons with known occupation only.
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ענף לפי וב1978, ב983ו בישראל שעבדו השנתי העבודה בכוח ומעלה 25 בני לאיהודיים מועסקים  י"ב/34. לוח
בלבלי

TABLE XII/34. NONJEWISH EMPLOYED PERSONS AGED 25 AND OVER IN ANNUAL LABOUR FORCE WHO WORKED IN
ISRAEL, IN 1978 AND IN 1983, BY ECONOMIC BRANCH

4 VI 1983

בנ198 כלכלי inענף 1983Economic branch

מסחר,בינוי
,rvmVpnשירותיםשירותיםפיננסיםתחבורה,שירותי(בנייהתעשייה
ודיג אישייםציבורייםושירותיםאחסנהאוכלועבודות(כרייהייעור

ב978ו כלכלי Economicואחריםוקהילתייםעסקייםותקשורתוהארחהציבוריות)חשמלוחרושת)Agriculענף branch in 1978
הכל ConComTransportFinancingPublicומיםtureIndustryסך andPersonal
Totalforestry(miningElectricitystructionmerce.storageandcomand

andandand water(buildingrestaurantsandbusinessmunityother
fishingmanuand publicandcommuservicesserviceservices

facturing)works)hotelsnication

0123456789Codeסמל

הכלאלפים 76.34.113.20.614.98.25.82.218.03.9TOTAL'סך thousands
אחוזים2 100.05.818.S0.821.211.68.23.125.45.5 percentages2

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages2אחוזים2
ודיג ייעור ,6.290.21.33.71.30.91.20.70.40.5Agricultureחקלאות, forestry and fishing

וחרושת) (כרייה 19.52.489.71.93.64.44.96.02.43.0Industryתעשייה (mining and
manufacturing)

ומים 0.90.188.90.40.30.1Electricityחשמל and water
צבוריות) ועבודות (בנייה 21.43.73.21.990.94.04.53.72.02.4Constructionבינוי (building and

public works)

והארחה אוכל שירותי ,11.31.42.11.585.02.60.91.32.1Commerceמסחר, restaurants and
hotels

ותקשורת אחסנה ,7.61.11.10.90.90.984.50.50.31.2Transportתחבורה. storage and
communication

עסקיים ושירותים 2.80.50.20.20.180.70.3Financingפיננסים and business services
וקהילתיים ציבוריים 24.71.01.12.80.92.50.97.492.70.9Publicשירותים and community services

ואחרים אישיים 5.60.20.80.41.81.20.589.8Personalשירותים and other services

O<

a
z
a!

I Incl. 5.4 thousand employed persons in economic branch unknown at the time of the
census. 2 Percentages are computed from employed persons in known branches only.

בעת ידוע לא שלהם הכלכלי שהענף מועסקים אלף 5.4 כולל 1

בלבד. ידוע כלכלי בענף מועסקים מתוך חושבו האחוזים 2 המפקד.



לפי וב983ו, ב1978 בישראל שעבדו השנתי העבודה בכוח ומעלה 25 בני לאיהודיים מועסקים  י"ב/35. לוח
יד משלח

TABLE XII/35. NONJEWISH EMPLOYED PERSONS AGED 25 AND OVER IN ANNUAL LABOUR FORCE IN WHO WORKED
IN ISRAEL IN 1978 AND IN 1983, BY OCCUPATION

4 VI 1983

ב983ו יד Occupationמשלח in 1983

בעלי

if /
r .o

Pi

E L
כעלי

מקצועות
■*עובדיעובדיחופשייס  n

Fggs
a££JnTעובדיםעובדימכירות,פקידותמנהליםאחרים,מקצועות rfo
בחקלאותשירותיםסוכניםודומיהםAdminisטכנייםמדעיים

כ978ו יד הכלמשלח ServiceAgriculHitOccupationוזבניםtratorsClericalודומיהםואקדמייםסך in 1978
TotalScientificOtherandandSalesworkerstuial

andprofessional,managersrelatedworkersworkers
academictechnicalworkers
workersand. related

workers

n oo 
n Ji

l I
r o

0123456789Codeסמל
הכלאלפים 76J2.29.20.73.6.S07.44.527.99.9TOTAL'סך thousands

אחוזים2 100.03.113.11.05.17.110.S£.439.714.1 percentages2
אחוזים2 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages2

ואקדמיים מדעיים מקצועות 3.088.40.50.90.50.20.40.10.3Scientificבעלי and academic workers
אחרים, חופשיים מקצועות 13.33.695.85.92.60.70.60.80.30.4Otherבעלי professional. technical

ודומיהם andטכניים related workers
0.90.20.275.60.80.20.20.10.1Administratorsמנהלים and managers

ודומיהם פקידות 5.12.21.25.0.8S12.70.50.30.40.6Clericalעובדי and related workers
תכנים סוכנים מכירות, 6.40.70.20.81.280.11.40.50.91.1Salesעובדי workers

שירותים 9.90.20.35.01.52.283.21.91.22.0Serviceעובדי workers
בחקלאות O1.3Agricultural.\6.40.70.20.80.80.92.186.7עובדים workers

בתעשייה, מקצועיים 40.12.91.44.26.09.98.04.991.19.6Skilledעובדים workers in industry,
בתחבורה בבנייה, ,miningבמחצבים, building, transport
אחרים מקצועיים andופועלים other skilled workers

בתעשייה, אחריס 15.01.00.21.71.73.14.14.44.884.7Otherעובדים workers in industry,
ופועלים בבנייה ,transportבתחבורה, building and un

מקצועיים skilledבלתי workers

1

I Incl. 5.8 thousand employed persons with unknown occupation at the time of the
census. 2 Percentages were computed from employed persons with known occupations only.

המפקד. בעת ידוע לא ידם שמשלח איש אלף 5.8 כולל 1

בלבד. ידוע ידם שמשלח מועסקים מתוך חושבו



עירוני לשכיר וממשכורת משבר לשעה ברוטו הכנסה מדד  י"36/3. לוח
TABLEXII/36. INDEX OF GROSS INCOME PER HOUR FROM WAGES AND

SALARY PER URBAN EMPLOYEE

1984*I
יד ומשלח כלכלי aענף 0Economic branch and occupation

הכל197019801983 f/נשיסגבריססך
TotalMenWomen

עירוניים 594.5814.5878.0888.0540.6347.4100.0Urbanשכירים employees
'(thousands)ןאלפים)'

לשעה ממוצעת 0.411.3160.1566.8613.6463.9Averageהכנסה income per hour from
(שי) ומשכורת wagesמשכר and salary (IS)
ריאלי2 שינוי 40.026.43.3Percentאחוז. real change'

Indicesמדדיס
=100.0בתעשייהלשכירהכנסה

inindustry=100.0Income per
כלכלי Economicענף branch

וחרושת) ןברייה O100.026.4Industry.100.0100.0100.0100.0100תעשייה (mining and manufactu
irng)

ודיג ייעור ,77.7100.389.369.263.5115.30.9Agricultureחקלאות. forestry and fishing
ומיס 143.1130.5134.4156.9156.61.1Electricityחשמל and water

ועבודות (בנייה 105.889.490.484.679.9103.35.6Constructionכינוי (building and public
(worksציבוריות)

אוכל שירותי .98.087.480.284.984.8107.59.7Commerceמסחר, restaurants and hotels
והארחה

אחסנה ,117.3121.4103.4115.8114.2112.96.3Transportתחבורה, storage and communi
cationותקשורת

עסקיים ושירותים 123.4116.0109.6126.2145.7135.911.0Financingסיננקים and business services
ציבוריים 118.2107.797.5102.8106.2134.734.2Publicשירותים and community services

וקהילתיים
ואחרים אישיים 73.479.367.070.474.876.94.8Personalשירותים and other services

לעו3ד מקצועי3=100.0הכנסה
= 100.0workerIncome per skilled

יד Occupationמשלח
בתעשייה, מקצועיים 00.0100.0100.0100.0183.0100.025.7Skilled)עובדים workers in industry, mining

במחצבים buildingכבנייה, and transport and other
ופועלים skilledובתחבורה workers
אחרים מקצועיים

מדעיים מקצועות 56.5169.9178.7189.3226.48.1Scientific!בעלי and academic workers
ואקדמיים

d^wsjW rriyixpo 157.0151(.137.7135.5143יזיילי 916.6Other professional. technical and
n,r'6vn מי;גייס ,DHrmrelated workers

63.6209.55.3Administrators!156.5171.4189.1קגהלים and managers
ודומיהם פקידות 05.3102.7104.6117.1144.821.8Clerical!עובדי and related worker!
סוננינ? מכירות, 90.6103.797.0102.8114.34.3Salesעוברי workers

ולבניפ
שירותים 77.172.870.878.994.013.2Serviceעובדי workers

כחקלאות 79.886.869.668.648.81.0Agriculturalעובדים workers
ופלעליס כתחבורא 6.0103.44.0Otherל!.76.079.376עובדיט workers in transport and

מקצועיים unskilledכלתי workers

1 Including employees whose economic branch or occupation
are not known. 2 As against previous survey peirod as
speciifed in the table. 3 In industry, mining, building and
transport and other skilled workers.

arn י7פ משלח או הכלכלי שהענף שכירים כולל 1

נקלכה קודמת פקר תקלפת לעלמת 2 ידועים.
ובתחבורה במחצבים בבנייה, בתעשייה, 3 בלוח.

^חריפ. מקצועיים ופועלים
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EMPLOYMENT AND WAGES BY REPORTS TO THE
NATIONAL INSURANCE INSTITUTE

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
לאומי לביטוח למוסד

שכיר למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות  י"ב/37. לוח
TABLF.XII/37.EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES PER

EMPLOYEE'S POST
Monthly average לחייש מנ!וצע

לעומתאחת קודמתשינוי שנה
ממוצעמשרות שכר

earlierPercent change on a year
שכירשכיר ממוצעלמשרת שכירשכר למשרת

Averageמשרות(ש'<שכר(אלפים) wages per
Emplo(ש employee'sשכירAverage(מיליוני post
yees'Wageswages perEmplo
posts(IS million)employee'syees'במחיריםבמחירים

(thousands)post (IS)postsקבועיםשוטפים
At currentAt constant

pricespirces

1962574.718.2327.915.35.31962
1963615.521.8357.111.76.31963 1964653.626.0406.212.45.41964
'1964622.625.341I9641
1965641.730.6483.117.59.11965
1966638.936.3570.419.110.21966 1967620.635.4572.90.4 1.21967 1968676.939.8.599.13.21.11968
1969 723.544.5626.94.62.11969

מיהודה. עובדים חדשהכולל Newסידרה seriesncl. workers from Judea, עזה וחבל Samariaשומרון and Gaza Area
1968720.542.859196g
1969786.749.1629.25.22.61969
1970828.656.1685.38.52.31970
1971875.368.3785.615.43.11971
1972911.881.0894.213.70.71972
1973930.1105.21132.027.46.11973 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
19791,153.11,432.31,2424.392.79.519792
19801,151.03,234.62,8100.2126.33.21980 19811,186.67,977.86,7233.1139.210.41981
19821,212.717,851.714,7202.2118.90.41982
19831,238.146,657.537,6842.2155.86.11983 19841,233.5225,133.0182.5000.4384.30.41984

מיהודה, עובדים כולל .Exclלא workers from Judea, 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
!19791,103.71,405.01,2732.693.09.61979
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
19831,195.245,933.138,4322.3155.76.01983
19841,192.0221,948.0186,1950.3384.50.41984

.1965 שנת מדגם לפי משורשרים נתונים מדגם1 22New sample,1 Chained data according to 1965 sample
see introdution. מבוא. ראה חדש;
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כלכלי ענף לטי שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר1, משרות  י"ב/38. לוח

לחודש ממוצע
ממוצע 1978=100שכר הבסיס: מדדים

שכירמשרות למשרת
ש')שכרשכיר (אלפי

ראשיסמל כלכלי שי)(אלפים)ענף Average(מיליוני
CodeEmployees'Wageswages perשכיר משרות

posts(IS million)employee's' postsEmployees
(thousands)post

(IS 1,000)

1984198419841982 j 19811983J984

כולל 1,233.5225,133182.5109.7סך 107.3112.0111.6
ודיג0 ייעור 40.44.394108.7102.8חקלאות, 104.498.799.0

ושירותים0002 למטעים (פרט 20.92,147102.4111.6חקלאות נ110.1110.8 14.6
לחקלאות)

ומטעים0304 הדרים 5.0593118.393.3גידול 90.782.879.3
לחקלאות05 12.81,494117.0102.5שירותים 101.495.497.8

ודיג0607 1.716095.369.1ייעור 109.873.653.1
וחרושת)12 (ברייה 298.361.890207.5104.0תעשייה 102.8105.3105.7
וחציבה10 5.31,818341.3129.8כרייה 129.3124.4116.6

וטבק1112 משקאות 40.05,955148.8107.4מזון, 103.0112.3112.6
ועור1315 הלבשה 51.35,958116.298.5טקסטיל, 97.596.491.7
ומוצריו16 13.11,643125.799.8עץ 94.795.497.2

■ ומוצריו17 5.51,157210.3109.3נייר 107.1105.8109.2
לאור18 והוצאה 12.82,362184.8108.4דפוס 101.7125.1129.9
פלסטיק19 ומוצרי ,10.2Iגומי 767174.0107.8 106.7104.7105.4
נפט20 ומוצרי כימיים 19.55,324273.296.2מוצרים 97.5110.8114.1
אלמתכתיים21 מינרליים 10.62,203207.8111.3מוצרים 104.1107.2100.9
מתכת22 של בסיסית 5.21,229235.391.1תעשייה 90.088.286.4

. מתכת23 .44.09,190209.1114.0111מוצרי 7115.1115.0
7.91,851232.473.8מכונות24 75.371.075.1
ואלקטרוני25 חשמלי 37.111,591312.7118.6ציוד 112.0123.9134.1
הובלה26 00)21.37,436348.4כלי .9 104.6100.9100.9
8.01,107138.682.8יהלומים27 101.574.572.2
6.51,299199.0106.0שונות28 112.5107.4110.0

ומיס3 11.74.123351.9103.9חשמל 104.8101.5104.0
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 72.510,338142.5122.1כינוי 119.2121.3110.8

לבניין4041 ומשנה כללית 63.48,890140.1124.0קבלנות 120.3122.7113.6
ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות. 9.11,448.159.5111.0עבודות 112.3113.694.4
והארחה5 אוכל שירותי 128.919.580151.9115.5מסחר, 108.6122.6121.9
סיטוני50 46.910,076214.7118.5מסחר 110.7123.3121.8

קמעוני5156 46.85,587119.2111.4מסחר 103.6118.8118.9
אוכל57 15.01,18879.1130.7שירותי 121.9140.4149.2
הארחה58 20.22,729135.6109.8שירותי 107.9119.5113.2

ותקשורת6 אחסנה 69.718,108259.8105.3תחבורה, 103.3105.3101.9
יבשתית6062 28.67,776212.1117.6תחבורה 113.4117.9111.4
תקשורת6367 ואוירית, ימית 41.110,332251.297.8תחבורה 97.197.796.2

לתחבורה אחרים ושירותים
עסקיים7 ושירותים 134.526,584197.7128.2פיננסים 121.2137.7138.4

ונדל"ן7072 ביטוח פיננסיים, 63.915,865248.2127.4מוסדות 122.3132.0126.5
ומשפטיים73 עסקיים 70.6שירותים .10,719151.9129.2 119.8143.9151.4

וקהילתיים8 ציבוריים שירותים
ממשלתיים מינהל שירותי

433.475.070173.2106.8 105.5108.3109.2
8089.121 ,790244.5102.9 103.1104.9104.4
מקומיות82 רשויות של מינהל 47.56,441135.7103.7שירותי 103.2103.1103.6
חינוך832 165.824,235146.2108.2שירותי 107.3109.8110.7
ומדע84 מחקר 6.91,463213.4102.4שירותי 96.8106.6104.6
בריאות85 78.315,362196.2108.1שירותי 105.3110.4114.8
תברואה86 9.91,372138.6102.8שירותי 103.if104.7102.8
וסעד87 רווחה 11.61,383118.8113.3שירותי 105.2112.5114.1

אחרים81,88,89 וקהילתיים ציבוריים 24.33,024124.6116.5שירותים 111.7115.1114.0

ואחרים93 אישיים .שירותים 44.15,046114.5113.4 111.1119.4117.9
וספורט90 בידור אמנות, תרבות, 11.81,847156.4115.0שירותי 111.2112.8109.6

אחרים9192 ותיקונים 16.82,211131.7109.2מוסכים 108.4120.0119.5
ובמוסדות93 בבתים 10.151751.0117.2שירותים U8.f125.4127.2

אחרים9498 אישיים 5.447188.0115.4שירותים 107.3130.6116.0

בית. עוזרות כולל לא 3 מקומיות. ברשויות חינוך שירותי כולל 2 עזה. וחבל שומרון מיהודה, עובדים כולל
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TABLEXII/38.EMPLOYEES' POSTS' , WAGES AND AVERAGE WAGES PER
EMPLOYEE'S POST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH

Monthly average
:IndicesBase1978 = 10 0

למשרת ממוצע שכירשכר
postAverage wages per employees's

Majorשכר economic branch
Wagesשוטפ קבועיםבמחיריםםבמחירים

At current pricesAt fixed prices

198419841981| .982| 19831984

31,575.72835.0116.7116.3123.4122.9GRAND TOTAL
26.187.426.447.8111.2113.5117.0116.5Agriculture, forestryand ifshing
30,433.726,558.7108.6108.0116.7115.5Agriculture (excl. fruit growing and

agricultural services(
22,374.328,203.5127.2124.8126.6127.9Citricullure and fruit growing
23,828.024,358.1111.4112.5111.0107.4Agircultural services
19,896.237,449.3102.3131.1141. 1173.1Forestry and ifshing
32.482.030,730.5121.6124.1131.0133.6Industry (mining andmanufacturing(
38,545.133,058.8136.0131.2144.1144.5Mining and quarrying
31,690.028,133.5114.7119.3120.5124.0Food, beverages and tobacco
22,592.024,626.4105.4110.3110.9108.3Textiles, clothing and leather
24,400.425,106.0112.6117.2120.2111.2Wood and wood products
29,592.527,110.9116.4118.2123.7120.0Paper and paper products
35,814.927,566.8112.1119.3125.5120.8Pirnting and publishing
26.768.325,396.6103.9107.5115.2111.3Rubber and plastic products
35,693.831,295.9136.4134.1132.7134.5Chemical and petroleum products
29,638229,371.7122.5120.7132.9129.4Nonmetallic mineral products
23,947.127,721.3119.6118.7120.4122.5Basic metal industry
35,635.030,981.0123.7125.3132.2134.6Metal products
21,580.128,753.9112.2120.9125.8126.0Machinery
44,361.233,074.0120.3124.4136.3143.0Electrical 81 electronic industry
37,586.037,264.4140.6139.3151.8157.6Transport equipment
19,852.427,481.2121.6127.2125.1120.9Diamond industry
37,331.233,923.3118.4126.5139.3148.5Miscellaneous

27.859.226.789.7119.2113.8122.6114.4Electricity and water
28.072.025.344.2113.7119.2118.9113.4Construction (building and public works(
29,800.426,238.2114.7119.4120.7117.0Contracting and subcontracting
20,702.121,926.3110.8121.6112.6100.1Public works and civil engineering
33.50S. 127.495.2113.2118.6121.0119.6Commerce, restaurants and hotels
35,008.428,737.8116.9124.5127.4123.9Wholesale trade
32,759.827,558.6111.5116.0123.2122.3Retail trade
33,651.722,557.799.7105.6101.798.1Restaurants
30,097.026,597.5108.9107.3105.8114.7Hotels
27.519.327.002.7114.0113.3115.6117.2Transport. storage and communication
30,089.227,010.3105.1109.6114.0117.0Land transport
25,857.226,872.5120.2115.5116.1116.8Air and sea transport, communication

and other services
36.645.526.469.8117.5116.4125.0116.3Financing and business services
33,856.326,765.2120.3117.9129.7118.6Financing, insurance and real estate services
41,734.127,565.2110.8114.2120.9119.6Business and legal services

31,140.028.516.0116.1110.6121.0122.6Public and community services
30,433.529,141.4118.0113.2120.8125.2Government administration
30,791.329,731.0111.2112.1119.8126.1Municipal administration
30,886.027,906.3111.2105.2126.2120.6Education services*
32,266.330,838.4128.8119.5135.5131.7Research and scientific institutes
32,891.628,639.6128.8118.7115.8123.4Health services
29,106.428,311.5106.2105.4112.8120.2Sanitary services
30,551.126,794.8109.8106.7111.7114.6Welfare services
31,464.827,607.9103.0104.6117.9118.9Other public and community 5^\\ז^
31.147.626.430.2106.2114.9123.2116.6Personal and other services'
30,582.127,894.9106.7111.5126.5121.8Cultural and recreational services and sport
31,926.426,723.9109.5121.1125.0119.0Garages and other services
32,709.125,721.2105.2115.3123.3111.8Services in houses and institutions
28,458.424,537.4100.6108.6117.3109.4Other personal services

1 Incl. workers from Judea. Samaria and Gaza Area. 2 Incl. municipal education services. 3 Excl. household help.
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למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות של מדדים  י"ב/39. לוח
כלכלי ענף לפי שכיר,

לחודש ממוצע

כלכלי ענף

משרות
שכיר

Employees'
posts

שכר

wages

ממוצע שכר
שכיר למשרת

Average wages
per employees'

post

שכיר משרות
Employees' posts

שכר

19841980198119821983198419811982

,= 100.0 : eroj7Base: לעומת1978 שינוי קודמתאחוז rug
מיהודה, עובדים כולל
עזה וחבל שומרון

הכל סך 
31,575.7 111.628,295.00.22.2 3.12.20.4146.7123.8

ודיג ייעור 26,187.4חקלאות, 99.026,447.8 1.5 1.5 3.24.00.4141.6121.9

וחרושת) (כרייה 32,482.0תעשייה 105.730,730.52.41.2 2.41.20.3148.0127.3

ומים 27,859.2חשמל 104.026,789.73.60.9 1.22.32.5159.6108.6

ציבוריות) ועבודות (בנייה 28,072.0בינוי 110.825,344.24.62.4 7.10.58.7154.1135.1

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה,

33,508.1 121.9

27,519.3 101.9

27,495.2

27,002.7

 1.2

2.6

6.4 5.7

1.9 2.2

6.1

0

0.6

3.2

157.5

141.7

143.4

122.2

עסקיים ושירותים 36,645.5פיננסים 138.426,469.85.75.8 6.77.40.5154.9128.9

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

31,140.6 109.2

31,147.6 117.9

28,516.0

26,430.2

0.1

0.8

1.2 1.0

1.9 6.9

1.3

5.3

0.9

 1.3

140.1

143.4

112.9

142.0

מיהודה, עובדים כולל לא
עזה וחבל שומרון

הכל סך 
31,725.4 112.528,193.70.42.3 3.22.30.3146.8123.8

ודיג ייעור 27,859.7חקלאות. 112.024,875.71.21.1 7.43.63.1143.1123.3

וחרושת) (כרייה 32,696.6תעשייה 106.530,696.61.21.0 2.71.00.6148.4127.0

ומים 27,859.2חשמל 104.026,789 .73.60.9 1.32.32.5159.6108.6

ועבודות (בנייה בינוי
ציבוריות)

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה.

28,897.1 116.4

35,046.7 122.3

27,524.8 101.8

24.832.7

28,657.3

27.044.1

5.8

1.1

2.6

4.5 7.4

6.5 5.;

2.2 1.8

1.9

6.2

0

9.8
0.4

3.1

156.1

157.5

141.3

137.6

143.7

122.5

עסקיים ושירותים 36,645.5פיננסים 138.426,469.85.75.8 6.7.40.5154.9128.9

וקהילתיים ציבוריים 31,111.3שירותים 109.028,543.401.2 0.9140.2112.7נ.1?.0

ואחרים אישיים 31,143.0שירותים 117.826,444.60.32.1 7.;5.C 1.9143.0143.3
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TABLEXII/39.INDICES OF EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES

PER EMPLOYEE'S POST, BY ECONOMIC BRANCH

Monthly average

ממוצע שכיושכר למשרת
WagesAverage wage per employee's post

שוטפים קבועיסבמחירי0 :מדוירים
At current pricesAt constant pricesEconomic branch

1984 1983198119821983198419771978197919801981198219831984

'ercent change on previous year
3823 161.3139.2155.8 1185384.310.61.59.53.210.40.46.10.4INCL. WORKERS FROM

JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

381.0 139.1134.0149.0 125.2379.34.63.35.81.77.62.03.20.5Agirculture, forestry and

393.4 158.8141.9155.7 124.6391.76.32.96.20.411.82.15.62.0
Fishing

Industry (mining and
manufacturing(

380:4 150.7156.4156.6 110.5368.927.66.71.72.020.84.67.86.7Electricity and

310.8 139.6136.9140.7 129.7350.0 1.10.56.70.98.94.84.7 0.4
water

Construction (building and

372.4 164.2143.4149.0 128.9375.26.53.54.93.811.44.72.11.1
public works)

Commerce, restaurants

380.6 145.2136.7145.2 118.0396.410.74.83.51.48.90.62.01.4
and hotels

Transport, storage and

346.8 179.5139.1160.2 116.3344.411.60.85.6.159.70.97.37.0
communication

Financing and business

406.0 165.1138.0161.6 110.1401.616.90.815.68.410.24.79.51.3
services

Public and community

346.6 172.4127.7158.7 137.5352.57.33.77.14.33.88.27.25.4
services

Personal and other services

383.2 161.4139.1155.7 118.7384.510.81.69.63.310.4036.00.4EXCL. WORKERS FROM
JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

391.3 138.7126.4147.5 120.9376.45.13.05.92.54.30.03.71.3Agriculture, forestry and

394.5 158.7141.9156.0 124.9391.56.93.29.30.511.82.35.71.9
fishing

Industry (mining and
manufactuirng(

380.4 150.7156.4156.6 110.5368.927.66.72.01.620.84.67.86.7Electricity and
water

311.3 141.1138.3136.6 127.7355.9 1.60.84.81.49.44.23.61.9Construction (building and

393.4 164.0144.0148.6 128.8395.06.93.95.73.811.74.91.9 1.2
public works)

Commerce, restaurants

381.0 145.2137.1145.3 117.6396.510.55.03.21.59.10.72.11.4
and hotels

Transport, storage and

346.8 179.9139.1160.6 116.3344.411.60.86.21.59.70.97.37.0
communication

Financing and business

406.1 165.0138.1161.7 110.2401.516.90.15.28.410.24.79.51.3
services

Public and communal

343.5 172.4126.8159.4 138.2352.37.93.6.94.23.48.67.55.7
services

Personal and other services
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registered unemployment רשומה אבטלה
התעסוקה, שירות של עבודה בלשכות עבודה דורשי י"ב/40. לוח

הלשכה סוג לפי
TABLEXII/40.WORK SEEKERS AT LABOUR EXCHANGE OF THE EMPLOYMENT

SERVICE, BY TYPE OF EXCHANGE
Monthly average חודשי ממוצע

1975197619771978197919801981198219831984

י '17,96619,66819,48719,13820,83632,56534,80033,70731,83437,591Adultsמבוגרים

4,5104,3824,0423,8123,6393,3593,1552,9172,6332,550Youthsנוער

לתעסוקת 3,5414,1845,3164,1163,5763,5933,971Bureauהמרכז for placement
ofאקדמאים professionals

.1,224981866סטודנטים 814742923874879763888Students

713769769627745396374436348489Seamenימאים

1 Incl. work seekers who applied to labour exchanges for
household help,

לעובדות ללשכות שפנו עבודה דורשות כולל 1

בית, במשק

הלשכה מקום לפי אקדמאים, לתעסוקת במרכז עבודה דורשי  י"ב/41. לוח
TABLEXII/41. WORK SEEKERS AT BUREAU FOR PLACEMENT OF.

PROFESSIONALS, BY PLACE OF EXCHANGE
Monthly average חורשי ממוצע

1978197919801981198219831984

כולל S3,5763,5934,137GRAND<4,11*1^34414,1845סך TOTAL

הכל סך  קליטה 2.1992,8683.1731.9711.4111.5271.509Absorptionמרכזי centers  total

1,1981,6461,7901,097750790800Professionalsאקדמאים

1,0011,2221,383874661738709NonProfessionalsלאאקדמאים

הגל סך  אחרים 1.3421,3192,1432.1452.1652.0662,628Otherמקומות places  total

1,1181,1341,8631,8891,9631,8922,435Israelisישראלים

154183280257200173193Immigrantsעולים
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מובטלים של יומי וממוצע עבודה דורשי רשומים,  י"ב/42. לוח
התעסוקה שירות של למבוגרים העבודה בלשכות

TABLEXI1/42.REGISTERED, WORKSEEKERS AND DAILY AVERAGE OF
UNEMPLOYED IN ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE

השנורשומים בלשכותבמשך
למבוגרים חודשיהעבודה ממוצע  עבודה מובטליםממוצ'ודורשי של יומי

Registered during the year at adult
labour exchanges

Workseekers  monthly averageDaily average of unemployed

הכל הכלנשיםגבריםסך הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

194918,91215,835. 3,0776,351795 5,556
195022,55118,8163,7355,908
195126,72321,9794,7446,3371,060 5,277
195229,43624,3955,0419,4131,491 . 7,922
195342,18036,0456,13517,6802,443 15,237
195436,10730,4075,70013,4552,133 11,322
195532,07726,2515,82610,7332,023 . 8,715
195637,60130,6486,95312.2902,436 9.854
195739,66731,9487,71912,5132,604 9,909
195832,80825,323' 7,4859,3282,323 7,005
'195929,02221,2427,7807,3772,309 5,284
1960134,58789,91644,67125,79218,2247,5686,0421,839 4,203
11961124,63279,82444,80829,15919,237, 9,922' 5,1432,008 3,135
1962138,15387,41350,74029,96419,34310,6214,6021,942 2,660
1963142,79588,71354,08229,18718,57010,6174,0321,788 2,244
1964137,82984,38653,443 .27,90317,61710,2863,3991,528 1,871
1965142,41285,91656,496 .27,98017,52510,4553,2001,417 , 1,783
1966166,879108,01158,868:37,87626,20011 ,6757,9302,388 5,542
'1967183,866126,31957,54755,78842,13313,65513,5253,491 10,034
1968174,250109,14565,10539,15926,94112,218 ■5,7091,825 3,884
1969155,70787,85167,85627,17416,21210,9622,3951,019 1,376
1970149,94780,89469,05323,88713,31110,5761,595751 844
1971136,47572,13864,33719,45110,5168,935938. 415 523

1972133,61668,74664,87018,5309,8448,686744330  414
.1973126,73266,78359,94916,903 .9,1667,737879381 498
1974128,82865,92762,90116,8758,8248,051844381 . 463
1975126,65965,72960,93017,1869,0568,1301,000449 551

1976134,27072,30861,96218,90810,5928,3161,396541 855
1977135,56573,43762,12818,79510,6108,1851,484550 964
1978138,11672,56365,5531842010,0568,4641,361574 787
1979151,6577940272,155203010,8349,4561,477648" . 829
1980177,226101,21076,01632,09719,42612,6719,0772,949 6,128
1981181,530103,27678,25434,56220,93413.62811,5773,850 7,727
1982179,596100,75478,84233,56720,34013,22710,9583,535 7,423
M983180,32199,43480,88731,83418,75813,0769,7283,385 . 6,343
1984194,453109,02585,42837,59122,39415,19713,1284,499 8,629

1 One should be cautious on comparing data for the previous
years; see introduction. 2 Incl. household help.

ראה קודמות; שניס עם בהשוואה להיזהר יש 1

בית. במשק עובדות כולל 2 מבוא.
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העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע י"ב/43. לוח
נפה מחוז, מדור, מין, לטי התעסוקה, שירות של למבוגרים

למובטל בחודש אבטלה ימי וממוצע
TABLEXII/43.DAILY AVERAGE OF UNEMPLOYED IN ADULT LABOUR

EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT,
SUBDISTRICT AND MONTHLY UNEMPLOYMENT DAYS PER UNEMPLOYED

1984 1983 1982 1981 1980 1975 1970 1965

Dajlyיומיממוצע average

כולל 3,2001,5951,0009,07711,57710,9589,72813,128GRANDסר TOTAL
1

1,7838445516,1287,7277,4236,3438,629Malesגברים

1,4177514492,9493,8503,5353,3854,499Femalesנשים

Section
מדור

חופשיים 593241633795653554711Liberalמקצועות professions

6983511651,4181,7571,2681,0361,578Clerksפקידים

24996561,2341,5811,3819561,144Industryתעשייה

1373516146154180116207Buildingבנייה

וקשר 1547651712851494270446Transportתחנורה and
communications

754118280354297229335Servicesשירותים

מקצועיים 1,8289646534,6546,085.6,6856,5678,707Unskilledבלתי workers

ונפה Districtמחוז and
subdistrict

288296152677975841633737Jerusalemירושלים

הכל סן  8532871302,1282.8772.6892,3133.362Northernהצפון  total

87379342252182162269Zefatצפת

ת 5122971448519334451Kinneretכנר

445151661.1871,6171,6291,5042,166Yizreelיזרעאל

2707746526560359313476Akkoעכו

הכל קך  5962941101.4462,2252,3672.0992,638Haifaחיפה  total

419200601,1551,8922,0021,6582,228Haifaחיפה

1779450291333365441410Haderaחדרה

הכל 6ך  5092692181,8222.0771.9761.9122,230Centralהערכז  total
1078440185189202187284Sharonהשרון

תקוה 1153653542565556477515Petahפתח Tiqwa

1263547486580589607668Ramlaרמלה
16111478609743629641763Rehovotרחובות

אניכ 4981821801.6981,8791.4081.0921,597Telתל Aviv

הכל סך  4562772/01.3071.5441,6771.6792,564Southernהדרוס  total

22015297470546490589879Ashqelonאשקלון
1 י 1 "י *

שבע 2361251138379981,1871,0901,685Beerבאר Sheva

TOTAL
Males
Females

למובטל בחודש אבטלה ימי ממוצע
Average monthly unemployment days per unemployed

4.02.61.77.58.98.88.39.2

3.72.61.88.39.99.89.210.1

4.42.71.66.17.57.27.07.8

הכל סך
גברים
נשים
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של ונוער למבוגרים עבודה בלשכות עבודה דורשי  י"ב/44. לוח
לחודש רשומים אבטלה וימי מדור,מחוז מין, לפי התעסוקה, שירות

TABLEXII/44.WORKSEEKERS IN ADULT AND YOUTH LABOUR EXCHANGES OF
THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT AND REGISTERED

UNEMPLOYMENT DAYS PER MONTH
Monthly average חודשי ממוצע

1984 1983 1982 1981 1980 1975 1970 1965

Adult labour exchanges למבוגרים עבודה לשכות

הכל 27,98023,88717,18632,09734,56233,56731,83437,591TOTALסך

17,52513.3119,05619.42620,93420.34018,75822,394Malesגברים
10,45510,5768,13012,67113,63813,22713,07615,197Femalesנשים

Sectionמדור
חופשיים 2952413601.2411.4281,2291,0901,305Liberalמקצועות professions

2,9712,3142,1283,9474,1053,1142,7023.253Clerksפקידים
2.1511,5191,0253,1903,5503.1632,4762,747Industryתעשייה
1,829755376472386393286441Buildingבנייה

וקשר 8667426761,7781,8331,167640928Transportתחבורה and
communication

587567283738786676567698Servicesשירותים
מקצועיים 19,28117,74912,33820,73022,47423,82524,07328,219Unskilledבלתי workers

Districtמחוז
1,9642,6941,9882,7773,1813,0362,7863,035Jerusalemירושלים
5,8224,0092,2935,6116,4156,2395,8997,356Northernהצפון
4,2913.5322,5564,3265,2735,4254,9025,551Haifaחיפה
5,1434,5553,7747,3077,4457,1276,9387,826Centralהמרכז

אביב 6.2745,2153,6426.6866,5675,8825.5826,798Telתל Aviv
4,4863,8822,9335,3905,6815,8585,7277,025Southernהדרום

אבטלה Registeredימי
unemploymentרשומים
daysלחודש per month
ימים 07,7848,7822,6951,3471,5371,6661.9301,858Odays

ימיס 6 עד 18,58320,1931§16,52713,77614.02519.90519,33118,904ו to 6 days
ימים 12 עד 72,1838312523,2243,3883,0682,6673,5157to 12 days

ימיס 18 עד 13885272902,2672,6602,3922,0802,82713 to 18 days
ומעלה ימיס 196012261245,3547.6467,5366,5749,19819 days and over

Youth labour exchanges לנוער עבודה לשכות

הכל 7,6006,2774,51033583,1562,9172,6332,550TOTALסך
3,9933,4072,6982,2902,1362,0101,8461,828Boysנערים

3,6072,8701,8121,0681,020907787722Girlsנעוות

Districtמחוז
711732623409386367327308Jerusalemירושלים
1,070926613499488410349364Northernהצפון
970843571382332331305282Haifaחיפה

1.9101,398637841791722632645Centralהמרכז
אביב 1.6781,327778549530471418408Telחל Aviv

1,2611,0511,288678629616602543Southernהדרום
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לשכות דרך נענו שלא והזמנות הזמנות, הפניות,  י"ב/45. לוח
מרור לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים עבודה

TABLEXII/45.REFERRALS, REQUESTS, AND UNFULFILLED REQUESTS, BY
ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SECTION

Monthly average חודשי ממוצע
תחבורה

בלתיוקשרמקצועות
הכל מקצועייםירותיםשTransportבנייהתעשייהפקידיםחופשייםסך
TotalLiberalClerksIndustryBuildingand comtnuServicesUnskilled

professionsnicationworkers

Requestsהומנית
196529,3912942.1953.2302.5074411,29419,430
197030,7194502.0823,2092.26048281922.173
197525,0833452.3742,8331.45937874916,945
197623,8643272.5742.5341.225299833■ 16,071
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
198319,0113062,0671,64855723055013,653
198416,2662831,5901,74147121765211,311

לשכותהזמנות באמצעות throughהעבודהשסופקו labour exchangesRequests fulfilled
עוהביהודה ובחבל Areainושומרון the Judea, Samaria and Gaza

19704,850969503,804
19754,630526796267523,835
19773,26011303734392.812
19783,72111474732163,181
19793,842242964293.489
19802,26615319331.926
19812,598130461342,099
19822.39823459311,912
19832,389232831142,068
19841,7402023081,605

נענוהומנית tsrequesUnfulfillecשלא
19653,82688348937438592541,702
19704,7622792091.4964131191272,120
19757,5541213681,9134621022384350
19766,575964281.450414632993,825
19775,9841423341,408347402493.464
19788,0652345122,076380732154.575
19797,7252204652,083443672624,185
19802,61859115668223221441,387
19812,4605612450315617971,507
19822,54262125446119271401,623
572104296550109501972,266,ג1983
19842,64885218521148241901,462

בישראלהפניות inמלשכות Israelrom labour exchangesReferrals
196528,4572062,3682,2842,03859576720,199
197024,4121862,0991,66085962758718,394
197516,7282802.03398139656632712,145
197617,8833192,2361,20242060733912,776
'197717,6553062.1971,13537661331812,710
) 97817,6712782,5071,08620255835412,686
197918,8772932,5661,26218862037813,570
198019,0833842,2251,84224970241013,271
198119,8184122,3181,83017866633914,075
198219,4823711,7991,61017045631614,760
198321,1794191,9461,60414828532716,450
198422,3234411,9061,71422034035517,347

1 Incl. referrals to counsellors. לייעוץ. הפניות כולל 1
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של למבוגרים העבודה בלשכות השנה במשך רשומים י"ב/46. לוח
ומין גיל קבוצת לפי התעסוקה, שירות

TABLEXII/46.PERSONS REGISTERED DURING THE YEAR AT THE ADULT
LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY AGE AND SEX

הכל Tmalסך
גיל Ageקבוצת gorup

1824253435444554556465+

אלפים
ThousandsאחוזיםPercentages

TOTAL

1.9

1.2

2.1

2.7

1.9

1.7

1.7

1.6

1.2

Males

3.0

2.0

3.5

4.6

2.9

2.5

2.6

2.5

1.9

Females

7.7

5.4

4.3

4.3

4.4

4.1

4.7

5.1

5.2

9.8

7.3

5.6

5.3

5.4

5.1

5.7

6.1

6.2

12.6

8.7

8.9

8.1

8.1

7.9

8.8

9.2

9.3

12.4

8.6

8.3

7.8

8.1

8.1

8.8

9.3

9.3

16.4

12.1

12.2

11.7

11.8

11.6

12.5

12.8

13.1

14.6

11. I

10.9

10.7

11.1

11.2

12.1

12.5

12.9

21.6

28.9

22.6

27.8

29.4

29.4

29.2

28.8

29.3

22.6

30.1

23.9

28.3

30.9

31.2

31.0

30.2

31.1

39.8

43.7

49.9

45.4

44.4

45.3

43.1

42.5

41.9

37.6

40.9

47.8

43.3

41.6

41.9

39.8

39.4

38.6

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

הכל סך
142,412

149,947

126,659

151,657

161,329

181.530

179,596

180,321

194,453

גברים

85,916

80,894

65,729

79,502

92,147

103.276

100,754

99,434

109,025

נשים

1965

1970

1975

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1965

1970

1975

1979

1980

1981

1982

1983

1984

196556,496100.043.320.219.012.74.40.4

197069,053100.046.927.613.18.93.10.4
197560,930100.052.221.313.59.53.00.5
197972,155100.047.827.112.88.53.10.7
198069,182100.048.227.312.68.23.10.6
198167.594100.049.927.112.27.62.70.5

198278,842100.047.427.013.08.83.30.5

198380,887100.046.027.213.39.23.80.5

198485,428100.046.027.013.59.23.90.4
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התעסוקה שירות של העבודה בלשכות שהוצאו אבטלה אישורי  י"ב/47. לוח
TABLEXII/47.UNEMPLOYMENT PROOFS ISSUED BY LABOUR EXCHANGES OF

THE EMPLOYMENT SERVICE
Monthly average חודשי ממוצע

ראשון אישור מזה:
כולל :Thereofנשיסגבריםסך First time

Grand totalMalesFemalesהכל נשיםגבריםסך
TotalMalesFemales

הכל TOTALסך
19798283091979
19808,5643,2791980
198)12,5948,4554,1392,275 3,3881,1ii1981
198211,0247,3993,6251,815 2,7429271982
19838,9785,7003,2781,481 2,2717901983
198411,9507,5114,4392,182 3,3981,2161984

למבוגרים עבודה Adultלשכות labour exchanges
19793831711979
19807,5863.0011980
198111,5397,8973,6422,240 3,1369961981
19829,9926,8803,1121,695 2,5078121982
19838,0275,2322,7951,366 2,0446781983
198410,>0>6,8463,7602,030 3,0911,0611984

אקדמאים לתעסוקת Bureauהמרכז for placement
of professionals

19794451381979
19809782781980
19811,055558497135 2521i71981
19821,032519513120 2351151982
1983951468S483115 2271121983
19841,344665679152 3071551984

strikes andlock outs והשבתות שכיתות
עבודה ימי ומושבתימ, שובתים והשבתות, שביתות  י"ב/48. לוח

ועיעומים שאבדו
TABLEXII/48.STRIKES AND LOCKOUTS, STRIKERS AND PERSONS

LOCKEDOUT, WORK DAYS LOST AND SLOWDOWNS

ענודהשובתיםשביתות משתתפיםימי
בעיצומיםעיצומיםשאבדו1ומושבתיםיוהשבתות1
Strikes andStirkers andWork daysSlowdownsParticipants
lockouts'personslost'in slowdowns

lockedout'
196013514,42049,3681960
196528890,210207,5611965
196628685,953147,8461966
196714225,05858,2861967
1970163114,941390,2601970
197116988,265178,6121971
197216887,309236,05819722
197396122,348375,0235432,0591973
19747127,14151,3334918,3631974
1975117114,091164,5096243,6881975
1976123114,970308,21476144,5671976
1977126194,297416,5265724,6591977
197885224,3541,071,9615534,4881978
1979117250,420539,16297150,1021979
19808491,451216,5165485,4491980
198190315,346782,30559252,4631981
1982112838,7001,814,94579237,0)61982
198393188,305977,69847104,5061983
1984149528,638995,4947466,4541984

1 Excluding slowdowns. 2 See introduction. מבוא. ראה 2 עיצומים. כולל לא
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שובתים מסטר השביתה, משך לפי והשבתות/ שביתות  י"ב/49. לוח
כלכלי וענף סיבה ומושבתימ,

TABLEXII/49.STRIKES AND LOCKOUTS', BY DURATION, NUMBER OF STRIKERS
AND PERSONS LOCKEDOUT, CAUSE AND ECONOMIC BRANCH

Percentages אחוזים

1983

עבודה ימי
שאבדו

Work days
lost

שכיחות
והשבתות

Strikes and
lockouts

1982

עבודה ימי
שאבדו

Work days
lost

שביתות
והשבתות

Strikes and
lockouts

TOTAL
Duration of strike or
2 to .6 hours
6 hours to one work day
2to 3 days
4 to 6 days
7to 9 days
10 to 14 days
15 to 24 days
25 to 49 days
50 days and over

100.0
lock  out

1.7
9.3
3.0
1.1
2.6
0.9
1.0
2.5
77.9

100.0

15.0
33.3
16.1
14.0
5.4
5.4
6.5
3.2
1.1

Number of strikers and persons locked  out

100.0 100.0 הכל סך
ההשבתה או השביתה משך

1.6 18.7 שעות 6 עד משנתיים
5.5 25.0 אחד עבודה יום עד שעות מ6
61.4 16.1 ימים 3 עד 2
10.1 18.8 ימים 6 עד 4
0.8 7.1 ימים 9 עד 7
0.7 4.5 ימים 14 עד 10
1.1 7.1 ימים 24 עד 15
0.9 1.8 ימים 49 עד 25
17.9 0.9 ויותר יום 50

ומושבתים שובתים מספר
1 H)2.70.02.20.0110
11 5014.30.221.50.211 50
51 UKI13.40.426.90.75111X1
10120(118.80.69.70.8101200
20150018.72.317.21.7201500
5011. (WO11.61.57.52.9501 l.(KK)

1,0012.0006.30.53.21.11,0012,000
2,001  5,0005.319.64.33.62.0015,000

5.001 +8.974.97.589.05,001 +

Causeסיבה
אחרים ותשלומים עבודה .65.2שכר 79.137.694.9Wages and other payments
הסכמי איחתימת או 2.70.015.10.6Workהפרה agreements broken or not

signedעבודה
שבר 5.40.517.21.4Withholdingהלנת of wages

ופיטוריהם עובדים 7.11.09.70.7Admissionקבלת and dismissal of workers
והשבתות אחרות 19.619.320.42.4Otherסיבות causes and lockouts

בלבלי Economicענף branch
ודיג ייעור ,0.80.01.10.0Agricultureחקלאות, forestry and fishing

וחרושת) (כרייה 24.12.127.96.3Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים 0.80.11.10.7Electricityחשמל and water

ציבוריות) ועבודות (בנייה 2.60.12.10.0Constructionבינוי (building and public
works)

והארחה אוכל שירותי ,2.60.51.10.1Commerceמסחר, restaurants and hotels
ותקשורת אחסנה ,25.018.823.63.4Transportתחבורה, storage and communica

tion
עסקיים ושירותים 1.70.02.20.0Financingפיננסים and business services

וקהילתיים ציבוריים 40.117.538.789.5Publicשירותים and community services
ואחרים אישיים 2.20.0Personalשירותים and other services
אחד מענף ביותר 1.760.6Stirkesשביתות in more than one branch

1 See introduction'. excl. slowdowns. כוללעיצומים. לא מבוא: ראה 1
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COST OF LIVING ALLOWANCE יוקר תוספת

המירבית היוקר ותוספת היוקר תוספת שיעור י"ב/50. לוח
TABLEXII/50.COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM ALLOWANCE

התקופה

Period

nnK
nsoin
היוקר

הכולל מהשכר
Percent COL.

(ש') שכר תקרת
Maximum amount
on which allowance

is paid (IS)

יוקר תוספת
(ש')' מירבית

Maximum C.O.L.
allowance (IS)1

allowance from
total salary

לחודש
Per month

ליום
Per day

לחודש
Per month

ליום
Per day

Asמ of 1 VII 1975212.9350.0014.0045.151.81

Asמ of 1 W 197610.1400.0016.0040.401.62

Asמ of 1 X 197612.2500.0020.0061.002.44

Asמ of 1 IV 197711.5561.0022.4464.512.58

Asמ of 1 X 19778.8■700.0028.0061.602.46

Asמ of 1 IV 1978'20.3761.6030.46154.616.18

Asמ of 1 X 197812.91,015.0040.60130.935.24

Asמ of 1 IV 1979419.31 ,460.0058.40281.7811.27

Asמ of 1 X 1979529.62,200.0088.00651.2026.05

Asמ of 1 IV 1980'46.43,400.00136.001,577.6063.10

Asמ of 1 VII 198017.95,351.00214.04957.8338.31

Asמ of 1 X 198016.96,309.00252.361,066.2242.65

Asמ of 1 I 198121.67,950.00318.00I, 717.2068.69

Note'. Fiqures are rounded to whole agorot. For unrounded
ifgures. See previous Abstracts.
1 Maximum allowance is computed by multiplying the rates in
the table by the maximum amount on which allowance is
payable. 2 Actually enforced in November 1975, the rate
being7 .595; in July 1975. 99'0 in AugustSeptember and lOfo in
October. 3 On account of the April 1978 allowance,
advance payments amounting to 1 290 were paid up to a monthly
maximum of IS 761.60 or a daily IS 30.46 maximum on which
allowance is due, amountong to a montly IS 91.39 or a daily IS
3. 66. 4 On account of the April 1979 allowance, a
maximum allowance of IS 50 per month or IS 2 perday were
paid,in Jannuary, February andMarchaccording to a maximum
salary of IS 600 per month or IS 24 a day, on which allowance is
due. 5. On account of the October 1979 allowance, adv
ance payments amounting to a maximum IS 1 30 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 59'0 was paid up to amonyhly maximum of IS 1,460 ora daily
58.40. amounting to IS 73 or 2.92 respectively. 6 On
account of the April 1980 allowance, a 25.995) advancewas paid
in January, February and March up to a monthly maximum of
IS 1 ,350 or a daily IS 54 on which allowance is due amounting
to IS 349.65 per month and IS 13.98 per day, respectively.

שלפני נתונים שלמות; לאגודות עוגלו הנתונים הערה:
קודמים. בשנתונים ראה העיגול

השיעורים הכפלת ידי על חושבה המירבית היוקר תוספת ו

התוספת. חושבה שעליו השכר תיקרת בגובה בלוח הנקובים
שיעור .1975 בנובמבר למעשה הופעל זה שיעור 2

ו באוגוסטספטמבר. 990 .1975 ביולי 7.59^, היה התוספת
תוספת חשבון על כמקדמה 3 באוקטובר. 0'09ו
12 של בשיעור תוספת בינואר שולמה .1978 מאפריל היוקר
30.46 או לחודש שקל 761.60 של השכר לתקרת עד אחוזים
ובסך חודשי שכר למקבלי שקל 91.39 של בסך ליום שקל
על כמקדמה 4 יומי. שכר למקבלי שקל 3.66
בינואר. שולמה ,1979 מאפריל היוקר תוספת חשבון
לחודש שקל 50 של מירבית תוספת ובמרס בפברואר
לחודש שקל 600 של שכר לתקרת עד ליום שקל 2 או
תוספת חשבון על כמקדמה 5 ליום. שקל 24 או
יולי. בחודשים שולמה .1979 מאוקטובר היוקר
לחודש שקל 130 של מירבית תוספת וספטמבר אוגוסט
שקל 1.085 של שכר לתקרת עד ליום שקל 5.20 או
שולם ספטמבר בחודש ליום. שקל 43.40 או לחודש
השכר לתקרת עד 59'0 של בשיעור חדפעמי פיצוי גם
בסך ליום שקל 58.40 או לחודש שקל 1.460 של
שקל 2.92 ובסך חודשי שכר למקבלי שקל 73 של
חשבון על כמקדמה 6 יומי. שכר למקבלי ליום
החודשים ב3 שולמה 1980 מאפריל היוקר תוספת
אחוזים 25.9 של בשיעור תוספת מרס פברואר, ינואר,
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(המשך) המירבית היוקר ותוספת היוקר תוספת שיעור  י"ב/50. לוח
TABLEXII/50.COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM ALLOWANCE

)cont.)

התקופה
Period

nnx

היוקר
הכולל מהשכר
Percent C.O.L.

(ש') שכר mpn
Maximum amount
on which allowance

is paid (IS)

יוקר תוספת
(ש')' מירבית

Maximum C.O.L.
allowance (IS)1

allowance from
total salary

לחודש
Per month

ליום
Per day

לחורש
Per month

ליום
Per day

As of 1 IV 1981 n19.3386.68 9,667.001,865.7374.63

As of 1 VII 1981 16.2484.36מ 12,109.001,961.6678.47

As of 1 X 1981 11.5562.84מ 14,071.001,618.1764.73

As of 1 11982 17.8627.56מ 15,689.002,792.64111.71

As of 1 1V1982 16.6739.28מ 18,482.003.068.01122.72

As of 1 VII 1982 ■n19.0917.28 22,932.004,357.08174.28

As of 1 X 1982 20.61,102.48מ 27,562.005,677.77227.11

As of 1 1 1983 ■a21.71,329.60 33,240.007,2)3.08288.52
As of 1 IV 1983 013.81 ,700.00 42,500.005,865.00234.60

As of 1 VII 1983 20.2J2.000.00מ , 50,000.0010,100.00 .404.00
As of 1 X 1983 20.52,572.28מ 64,307.0013,182.93527.32

As of 1 XII 1983 ■n'17.92,572.28 64,307.11,510.95462.23

As of 1 I 1984 24.33,654.44.מ 91,361.22,200.72888.03

As of 1 IV 1984 38.24,782.48מ 119,562.45,672.681,826.91

As of 1 V 1984 12.06,609.40'מ 165,235.19,828.20793.13

As of 1 VI 1984 15.97,402.52מ 185,063.29,425.021,177.00

As of 1 Vll 1984 10.79,351.68מ 233,792.25.015.741,000.63

As of 1 VIII 1984 ■a9.910,352.32 258,808. 25,621.991,024.88

As of 1 IX 1984 ■a13.211,377.20 284,430.37,544.761,501.79

As of 1 X 1984 017.112,879,00 321,975.55,057.732,202.31

As of 1 1א 1984 13.015,081.32מ 377,033.49,014.291,960.57

As of 1 ^1 1984 10.417,042.00מ 426,050.44,309.201,772.37
As of 1 III 1985 ■n13.220,295.64 507,391.66,975.612,679.02
As of 1 IV 1985 8.423.058.24מ 576,456.48,422.301 ,936.89

7In the December 1983 salary,the first partof the costof living
allowance, amounting to 17.9 percent of the November 1983
wages was paid, up to a maximum monthly salary of IS 64,307 
this amount to be deducted from the January 1984 salary, when
the full allowance would be paid. 8 In the January 1984
salary, the second part of the allowance was paid, which, as a
whole, amounted to 24.3 percent of the December 1983 salary up
to a maximum of IS 91,361 per month;of this payment, the above
said ifrst part of the allowance, which was paid in the December
1983 salary, was deducted. As of February 1984, the entire
allowance has been paid amounting to 24.3 percent of the
December 1983 salary or 46.5 percent of the November 1983
salary. 9 In the May, 1984 salary, the first patr of the
allowance, amounting to 12.0 percentoftheApril 1984 salarywas
paid  the remaining 4.5 percentof the Apirl 1984 salary to be
completed in the June 1984 salary.

שקל 54 או לחודש, שקל 1.350 של שכר לתקרת עד
חורשי שכר למקבלי שקל 349.65 של בסך ליום

יומי. שכר למקבלי שקל 13.98 ונסך
תוספת של הראשון החלק שולם ,1983 דצמבר במשכורת י
1983 נובמבר משכורת על אחוזים 17.9 של בשיעור היוקר
משכר שינוכה תשלום לחודש, שקל 64,307 של חקרה עד
היוקר. תוספת מלוא תשלום עס 1984 ינואר חודש
תוספת של השני החלק גם שולם ,1984 ינואר במשכורת 8

שכר על אחוזים 24.3 של בשיעור הכל בסך שהתבטא היוקר
מתשלום לחודש. שקל 91,361 של לתיקרה עד 1983 דצמבר
היוקר תוספת של הראשון החלק חשלום כאמור נוכה זה
חודש במשכורת החל .1983 דצמבר במשכורת שולם אשר
בשיעור היוקר תוספת מלוא איפוא משולמת 1984 פברואר
של בשיעור או 1983 דצמבר שכר על אחוזים 24.3 של
במשכורת 9 .1983 נובמבר שכר על אחוזיס 46.5
בשיעור היוקר תוספת של הראשון החלק שולם 1984 מאי
החלק כאשר .1984 אפריל משכורת על אחוזים 12.0 של
1984 אפריל משכורת על או1וזי0 4.5 של בשיעור השני

.1984 יוני במשכורת ישולם
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חקלאות י"ג. פרק

נכסי "ייצור כולל אינו זאת, לעומת ביניים. ותוצרת
השקעה".

י"ג/9) (לוח ייעוד
שהו החקלאית התוצרת מקומית: לצריכה
בישראל; האוכלוסייה ע"י ישירה לצריכה פנתה
ומשפחתו המשק בעל ידי על הנצרכת תוצרת כולל

עצמית"). ("צריכה
המסופקת תוצרת כל כולל מקומית: לתעשייה
עיבור 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). בעלי להזנת המשמשת מקומי
נתונים גם כוללים ביניים תוצרת נתוני זה, בלוח
באינוונטר שינוי ועל חקלאית תוצרת השמדת על

תי.

חישוב ושיטות מקורות
חלב, בקר, עופות, פירות, ייצור של האומדנים
מבוססים והגן השדה גידולי ומרבית דגים ביצים,
ייצור ממועצות מסיטונאים, חודשי דיווח על בעיקר
(רוכזה) שנתקבלה התוצרת על תעשייה וממפעלי
לנתונים ולתעשייה. ליצוא מקומי, לשוק מהמשקים
צריכה פרטיות, מכירות על אומדנים מוסיפים אלה

ביניים. ותוצרת עצמית
ע"י נאמד אחרים שדה גידולי מספר של הייצור

הזרוע. בשטח לדונם הממוצע היבול הכפלת
הוא החקלאי הייצור של הכספי הערך
שבאפריל הכללית המחירים לרמת שהותאם אומדן
הותאמה מוצר כל של הכספית התמורה שנה: כל
המחירים מדד פי על אפריל, לחודש השיווק מחודש

לצרכן.
על מתקבל קודמת שנה במחירי הייצור ערך
קודמת. שנה במחיר פריט כל של הכמות הכפלת ידי
בסיס על תשכ"ט ער 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 לספייח
על מתקבל והוא פשה מסוג הוא המחירים מדד

הכמות. במדד הערך מדד חלוקת ידי
פיסיים, נתונים אין שלגביהם מוצרים בעבור
את לקבל כדי מתאים מחירים במדד משתמשים
מדד לחישוב המשמש קבועים, במחירים הערך

הכמות.

החקל של השנתיים הנתונים מובאים זה בפרק
כישראל. אות

כפי ודיג, ייעור חקלאות, כולל; החקלאות ענף
הכלכלה. ענפי של האחיד כסיווג שהוגדרו

המתחילות חקלאיות, שנים הן בלוחות השנים
אחרת. צוין כן אם אלא באוקטובר, באחד

שטח
י"ג/6) עד י"ג/1 (לוחות

הגדרזת
(הפיסי) השטח הוא י"ג/1) (לוח מעובד שטח
שטחים גם בו נכללים חקלאיים. לגידולים המשמש

כלשהי. כשנה גידולים עליהם גידלו שלא
השטחים סיכום וירקות. שדה גידולי שטח
אם הנסקרת. בשנה ירקות או שדה גידולי בהם שהיו
חלקה אותה על גידולים שני הנסקרת בשנה גידלו

פעמיים. נרשם השטח מין), מאותו (אפילו

מקורות
הגידו שטחי ועל חקלאיים שטחים על הנתונים
באמצעות הנערך שנתי מפקד ע"י מתקבלים לים
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
משלי אלה ממפקדים המתקבלים אחרים גידולים
וממקורות ייצור ממועצות מידע סמך על מים

אחרים.
שטח על הנתונים רק התבססו תשל"ה לפני
מפקד, באמצעות ישיר איסוף על וגן שדה גידולי
בעיקר נאמר הדגים ובריכות המטעים שטח ואילו
מיצרפיים ונתונים החקלאות משרד רישומי סמך על

אחרים.
הקרן מאת מתקבלים הנתונים יער. שטח

לישראל. הקיימת

הייצור וערך ייעור
ו) י"ג/ו 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 במשק, עצמית צריכה משווקת,
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הקודמות כשנים הוא. אף שונה התשומה סעיף
מסקטורים הקנויה התשומה את הסעיף כלל
כיום ממנה. חלק מהווה הבלאי סעיף כאשר אחרים,
והוא הקנויה", ב"תשומה הבלאי את כוללים אין
הכוללת התשומה ממרכיבי באחד מופיע

(פחת)). וכלאי ביניים תוצרת קנויה, (תשומה
למספר מחדש הסדרה נבנתה השוואתיות לצרכי

קודמות. שנים

חישוב ושיטות מקורות
בייעור ההשקעה השקעה. נכסי ייצור
ההשקעה ואילו הקרקע פיתוח ממינהל מתקבלת
של נורמטיבי מחישוב מתקבלת צעירים במטעים

עיבוד. הוצאות
כולל כאומדן מתקבלות הקנויות התשומות
משמ לכך העיקריים. התשומה מסעיפי אחד לכל
לחקל תשומות יבוא הבאים: המקורות בעיקר שים
מקומי מייצור אספקה וזרעים); מספוא (כגון אות
שנאמרה כפי המים תפוקת ודשנים); כוספות (כגון
המשווקים של מסקרים נתונים המים; נציבות ע"י
וחומרי הדברה חומרי (כגון הייצור וממועצות
והרשויות הממשלה של כספיים דו"חות אריזה);
וארגונים משקים של המאזנים ניתוח המקומיות;

שונים.
אומדן הוא התשומות של הכספי הערך
של באפריל התשומות של המחירים לרמת שהותאם

שנה. כל
הקו שיטת לפי חידוש במחירי נאמד הפחת
בחקלאות ההשקעות סידרת על ומבוסס הישר

הלשכה. ע"י הנערכת
שמת כפי השכר סידרות על בעיקר מבוסס שכר
לביטוח למוסד המעבידים דיווחי מסיכומי קבלות
נוסף לזה ושכר); עבודה  י"ב פרק (ר' לאומי
שכרם את מקבלים שאינם העובדים שכר אומדן
התעסוקה. שירות של התשלומים מינהל באמצעות
מרכיבי של והמחיר הכמות שינויי מדדים.
באומדן שימוש ע"י חושבו י"ג/12) (לוח החשבון

הקודמת. השנה במחירי הערך
י"ג/13) (לוח הקנויות התשומות של כמות מדדי
השנ השינויים קישור ע"י תש"ל שנת מאז חושבו

תשכ"ח. בסיס על למדד תיים

הון מלאי
י"ג/14) (לוח

הגדרות
של כולל ערך החקלאי: כמשק ההון מלאי
לייצור המשמשים הקבועים הפיסיים הנכסים
מכונות מטעים, חיים, בעלי (כגון; חקלאית תוצרת
בהמות כאן נכללים לא חקלאים). ומבנים חקלאיות

הייצור של המחירים מרדי בין ההפרשים
של המחירים מרד לבין כאן המובאים החקלאי
מחי  י' בפרק שמובא כפי החקלאית, התפוקה
המחירים מדדי בהגדרה. משוני בעיקר נובעים רים,
החקלאי, הייצור לכל מתייחסים כאן המובאים
רק מתייחסים י', בפרק המחירים מדדי ואילו
הייצור מחירי מדד כך, על נוסף הנסחרת. לתוצרת
התפוקה מחירי שמדד בעוד הייצור, לשנת מתייחס

השיווק. לתקופת מתייחס
הנתונים מטכחיים. בבתי חיים בעלי שחיטת
המטב בתי כל של חודשיים דו"חות על מבוססים
מין סוג, לפי שנשחט ראש כל המפרטים חיים,
החי המשקל את לאמוד כדי משקל. וקבוצת
בכל שנשחטו הראשים מספר את מכפילים שנשחט,
החיים בעלי של הממוצע במשקל משקל קבוצת

בקבוצה.

החקלאות ענף חשבון
וי"ג/3ו) י"ג/12 (לוחות

הגדרות
החקלאי הייצור ערך היא הכוללת התפוקה
נכסי "ייצור כתוספת ביניים) תוצרת (כולל

השקעה".
במטעים ההשקעה היא השקעה נכסי ייצור
בזה כלול לא החקלאות. ענף ע"י ובייעור, צעירים
החקלאי". ב"ייצור הנכלל החי באינוונטר השינוי
והשירו החומרים סך היא הכוללת התשומה
אחרים מענפים החקלאות ענף ירי על שנקנו תים
הביניים תוצרת הקנויה), (התשומה ומיבוא בישראל

חידוש. במחירי והפחת
של הכנסתם היא מחקלאות הנובעת ההכנסה
המועס והון) (עבודה "הראשוניים" הייצור גורמי
ערך סיכום ידי על נאמרת ההכנסה בחקלאות. קים
סובסידיות (בתוספת הכוללת החקלאית התפוקה

הכוללת. התשומה ערך פחות ופיצויים)
לעבודה התשלומים את רק כולל עבודה שכר
בעלי לעבודת שכר זקיפת כולל אינו אך שכירה

המשקים.
שינויים מספר נעשו (1985) זה בשנתון החל
(לוח החקלאות ענף כחשבון הנתונים הצגת באופן

י"ג/12).
החקלאית התפוקה חושבה קודמות בשנים
ביניים תוצרת בניכוי החקלאי הייצור כערך
במטעים, (השקעה השקעה נכסי ייצור ערך בתוספת

קרקע). ובהכשרת בניקוז בייעור,
לערך שווה הכוללת החקלאית התפוקה כיום
ערך בתוספת ביניים תוצרת כולל החקלאי הייצור
ובייעור במטעים (השקעה השקעה נכסי של הייצור

בלבד).
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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

תשמ"א והכפר החקלאות מפקד
1981

י"ג/21) עד י"ג/9ו (לוחות

תשמ"א1981, 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
ביי המתגוררים הבית משקי וכל מעובדת בקרקע

כפריים. שובים
בעבור שמולא שאלון באמצעות נערך המפקד
היו העיקריים החקירה נושאי במפקד. יחידה כל
הצמחיים הגידולים החקלאיים, ושימושיה הקרקע
המב שבמשק, החיים בעלי ויבולם, תשמ"א בשנת
הנפקדים נתבקשו כן כמו החקלאי. והציוד נים
התעסוקה ועל דמוגרפיות תכונות על פרטים למלא

משפחה. בן כל של

והגדרות מושגים
15 בן של עבודה ימי 250 כל עבודה. שנות
במשקו, עבד אס בין עבורה, כשנת נחשבו ומעלה
לאחקלאי או חקלאי  אחר במקום עבד אם ובין

בשניהם. או
חושבו (שאלון) משק לכל מחושבים. ערכים
כל של השטח הכפלת ע"י כלכליים ערכים מספר
וסיכום גידול, לאותו מתאים במקדם במשק גידול
המקדמים רבים בגידולים המשק. לכל המכפלות

היישוב. צורת עפ"י או האזור עפ"י היו
שנדרשה אדם עבודת של אומדן אדם: שנות
של אם בין המשק, של החקלאית העבודה לביצוע
עובדים של אם ובין משפחותיהם ובני המשק כעלי
עבודה כשנת נחשבים עבודה ימי 250 כל שכירים.

אחד. אדם של
ב"הכפר הופיעו ומפורטים נוספים הסברים
.2 מס' תשמ"א, החקלאות מפקד פרסומי בישראל",

מגורים, מבני מים, מפעלי יערות, קרקע, עבודה,
הנכסים גם נכללים לא וכד'. חשמל רשתות כבישים,
קרקע. והכשרת ריסוס מטוסי לא ואף הדיג בענף
לפני הנכסים, של כולל ערך גולמי: הון מלאי

מצטבר. פחת ניכוי
כניכוי הגולמי ההון מלאי נקי: הון מלאי

שנה. אותה עד המצטבר השנתי הפחת

חישוב שיטות

המתמי ה"מלאי שיטת לפי מחושב הון מלאי
שנה של ההון במלאי כוללים זו שיטה ד".לפי
שבוצעו הגולמיות ההשקעות סכום את מסוימת
מנכים עדיין חייהם" "אורך שלפי נכסים בעבור

פחת. בעבורם
ההשקעות לניכוי המשמשים המחירים מדדי
סוג לכל ספציפיים מחירים מרדי הינם השנתיות
התפוקה מדדי מתוך נגזרים המדדים מרבית נכס,

החקלאות. ענף של והתשומה

מקורות
מאומדני מתקבלות הגולמיות ההשקעות
הלאומית החשבונאות עבור הנערכים ההשקעות
 ו' לפרק מבוא גם ראה חיים); לבעלי (פרט

'הגדרות'. לאומיים", "חשבונות
ע"י מתקבלים הקבוע הערך נתוני חיים. כעלי
במחירים שנה כל בסוף חיים בעלי מצבת מכפלת
גם ראה תשכ"ח; בשנת יחידה לכל המתאימים

להלן. ייצור", "אמצעי

ייצור אמצעי
י"ג/3ו) עד י"ג/5ו (לוחות

חישוב ושיטות מקורות
אינ מבוסס תשל"ג מאז חיים. כעלי מספר
המפקד ממצאי על בעיקר והצאן הבקר וונטר
השטח לסדרות בהקשר לעיל הנזכר השנתי
רישו ע"י האלה הממצאים את משלימים המעובד.

צאן. לגבי בעיקר שונים, מים
עידכון על לרוב מבוססים ההיסטוריים הנתונים
של רישומים ועל מפקדיות מוצא נקודות של שנתי

החקלאות. משרר ושל מקצועיים ארגונים
סטטיסטי סמך על בעיקר נאמד הלול אינוונטר
החקלאות. משרד עם ובהתייעצות דגירה, של קות
למצבת העיקריים המקורות חקלאיות. מכונות
ורי החקלאות מפקדי של מימצאים הם המכונות

החקלאות. משרד שומי
 ט"ו פרק ראה כחקלאות: מים צריכת

ומים". "אנרגיה
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נבחרים פרסומים

תשל"א החקלאות מפקד פרסומי מיוחדים פרסומים
פרסומים 7 הופיעו

1949/50 תש"י החקלאות מפקד 19 .8
תשמ"א, והכפר, החקלאות מפקד פרסומי 1954  1952 מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 48

1981 כרכים)* (שני
תש"ך הירקות שטחי מפקד 108

בעלי גידולים, של מפורטים נתונים החקלאות: ענפי ו בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 155
יישוב. וצורת אזור לפי ואוכלוסייה. חיים 1963 עד 1952 המוסף) והערך התפוקה (התשומה,

בישראל. הכפר 2 1962/631967/68 ההדרים ענף חשבונות 284
***1969 בישראל ההדרים מטעי 316

טכניים פרסומים סטטיסטיות סדרות בישראל. חקלאות 327 .326
תש"טתשכ"ט

(1964) (מתודולוגיה)** כישראל חקלאית סטטיסטיקה 21
(מתודולוגיה)*** ההדרים יבול תחזית 35

הדר. פרי לשיווק המועצה עם בשיתוף *♦♦ בלבד. אנגלית .* בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף *
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מפתח נתוני  חקלאות י"ג/ו. לוח
אחרת צוץ כן אם אלא חקלאית, שנה

מועסקים
בחקלאות

דתם) (אלפי Areaשטח (thousand dunams)(אלפים)
Employed in
agriculture
(thousands)

ירקות
פרחיםתפוחי

וצמחיאדמהמטעים.
נויומקשהללאגידוליםהשטח
מזה:יערבריכותVegetFlowersגידוליהדריםהדריםבהשקייההמעובד
CultiIrrigCitrusPlantשדהables,andהכלנטועדגים שכיריםסך
vatedatedplantationsFieldpotatosornaFishPlantedTotalThereof:
areacropsationsexc.cropsandmentalpondsforestemployees

citrusmelonsplants

300תש"ט 1 ,6501252309551061553
375תש"י 2,4801322451,6401902269

470תשי"א 3,3501332591,95518927107
"ב שי 540ת 3,4751352752,17324830133
650תשי"ג 3,5501392942,46830835148
760תשי"ד 3,5601643112,39527935163
890תשט"ו 3,5901953202.3702633719538.0 102.2
956תשט"ז 3,6852133232,1432814022236.7 100.8
100,תשי"ז 3,8202463522,1612794123141.6 104.2
185,תשי"ח 3,9402753702,1602794325241.3 115.1
ט 240,השי" 4,1103003852.7102824627944.8 110.4
305,תש"ך 4,0753283942,45126449301M6.2 4121.1
360,תשכ"א 4,1503404132,7542675332653.0 127.6
426,תשכ"ב 4,0403704172,5482875634746.5 125.9
472,תשכ"ג 3,9703854222,42230458367M5.44I 12.6
462,תשכ"ד 4,1074024292,6643035939446.8 109.9
510,תשכ"ה 4,1304104252,6333016141745.6 114.4
542,תשכ"ו 4,0324164262,4393086044040.4 107.4
588,תשכ"ז 4,1384184312,2033075946239.3 104.1
616,תשכ"ח 4,1364184342,60532157496'32.5 494.3
662,תשכ"ט 4,1324204332,6113425552230.9 91.3
720,תש"ל 4,1054204202,51834654536531.3 *89.8
720,תשל"א 4,1404204152,52437056 4.754834.3 92.0
765,תשל"ב 4,1654264192,5663965655938.0 95.6
760,תשל"ג 4,1704214252,5043545657336.5 93.1
755,תשל"ד 4,2704204302,4683765658432.6 83.9
800,תשל"ה 4,3254254362,6953685159627.1 80.4
1,835תשל"ו 4,2054303922,5953)951 9.160826.3 82.4
2,034תשל"ז 4,2784204352,66236749 12.263029.6 82.6
1,998תשל"דו 4,2784084472,54940244 17.364530.4 85.3
2,069תשל"ט 4,4024104712,53635741 19.465829.7 83.8
2,003תש"ם 4,386§412§4642,59335539 17.367829.5 87.7
2,033תשמ"א 4,2454114942,53033538 14.769131.5 86.7
2,238תשמ"ב 4,3704005402,42034040 14.770831.8 82.5
2,200תשמ"ג§ 4,3703705492,49635137 14.372930.6 84.2
י 2,200*תשמ"ד .4,3703615542,293345*37 14.774933.9 85.6
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TABLE XIII/1 .AGRICULTURE  KEY DATA
statedunless otherwiseAgricultural year.

מחירים בחקלאותמדדי הון החקלאותמלאי ענף חשבון
כמות)בחקלאות3 כמות)(מדד (מדד

בעל£? Priceאינוונטר indices inCapital stockAgircultural account
Livestock inventory1agriculture'in agriculture(quantity index)

?£
a>"

(quantity index)
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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
4.173.011.124.53.2 .0.230.740.03337311954/55
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
7.9135.857.44157.80.917.753.8 13.969.96664681960/61
8.9143.259.440.07.6.018.757.4 15.074.07168741961/62
9.8121.967.926.07.1.021.660.3 16.476.37571801962/63
10.8125.865.326.07.1.120.062.8 16.977.68273911963/64
11.1120.356.825.07.0.121.566.1 18.080.18483851964/65
12.1129.155.325.06.8.322.469.0 19.481.38792821965/66
13.2141.857.025.96.9.422.171.9 20.082.899971011966/67
14.4146.659.026.86.5.523.374.5 21.583.51001001001967/68
15.7152.760.427.36.5.624.777.3 22.184.11031011051968/69
16.3144.261.527.87.0.824.680.6 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
19.0190.190.919.07.84.049.392.8 48.393.61421391431973/74
19.3189.197.319.08.04.576.296.8 76.396.91521441581974/75
21.1189.998.319.68.55.3100.0100.0 100.0100.01601521661975/76
22.9191.497.819.79.55.5130.8103.3 130.4103.41681551811976/77
24.3185.997.119.59.25.5181.9103.9 193.1102.7176§161§1921977/78
25.6184.998.121.29.06.0304.1104.9 314.9102.3§179§163§1951978/79
26.8178.5§91.5§21.18.56.0675.2§103.3 740.4§98.7183§162§2051979/80
26.5181.2§92.8§24.37.66.9§1,586.0§103.1 1,737.5§97.4§193163§2301980/81
26.8§184.4§95.6§25.98.67.0§3,157.1§102.9 3.761.596.7206167§2621981/82
27.5185.893.229.59.28.37,799.8103.0 8.489.797.1219175284§1982/83
26.9186.093.230.09.25.830,078.699.7 35,470.094.72131742661983/84
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות י"ג/1. לוח
אלא חקלאית, צוישנה כן dk

חקלא /ייצווrייצור מוצרים (של כניקריים אם אלא טונות, אחרת)אלפי צוין
כמות ומדד

Agircultural production
(quantity index)
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14תש"ט 131321.220.2_40.6 0.380.026.013.0272.7
18תש"י 181827.036.953.2 0.8125.535.346.2270.0

18תשי"א 182013.527.50.555.3 2.6142.037.013.7352.6
26תשי"ב 232130.893.20.04.5120.1 3.1178.746.341.0349.6
28תשי"ג 252229.564.00.08.2110.1 8.1203.055.459.5352.0
35תשי''ד 292534.089.90.36.7126.1 15.1205.079.041.6470.5
34תשט"ו 323236.042.12.221.091.1 19.2209.082.038.0392.0

42תשט"ז 383674.085.03.228.0109.3 14.2231.092.558.0452.0
47תש"'ז 424083.074.24.156.0123.0 17.9242.093.069.0439.0
47תשי"ח 495362.553.34.994.0110.8 12.7265.098.061.2435.5
54תשי"ט 576273.765.07.3122.1123.1 15.3270.588.083.3587.6
54תש"ך 596641.326.610.7§169.078.5 17.0296.281.852.0609.6

61תשכ"א 667365.962.514.5221.0109.4 14.5277.185.070.3515.7
64תשכ"כ 718151.748.216.1221.0103.6 12.4280.5111.088.3532.5
71תשכ"ג 758154.736.313.4249.9109.1 13.0296.9108.993.3736.4
82תשכי'ד 8488126.5116.615.7256.0122.7 9.5317.3106.892.3838.9
84תשכ"ה 8587150.067.421.5294.6109.1 13.5306.7108.7101.7878.3

84תשכ"ו 8790100.621.224.9282.0110.2 13.4344.0103.883.8906.5
99תשכ"ו 99too221.656.028.5289.3137.1 12.9342.493.492.01,082.0
100תשכ"ח 100100175.024.533.0247.9113.1 10.6381.5109.694.11,265.4
106תשכי'ט 104102155.820.539.2214.7139.9 12.4443.0114.6119.91,178.1
110תש"ל 109109125.013.635.3237.0137.3 18.7472.3137.1131.51,261.9

123תשל"א 121120199.517.636.7258.6141.2 21.2490.4142.0132.91,513.5
136תשל"ב 131127301.432.840.3248.5132.5 19.8502.0143.1161.71,552.8
131תשל"ג 131132241.517.937.4217.3126.8 14.6532.7165.1127.01,688.6
140תשל'יד 140141274.030.249.8116.7138.0 18.0496.2152.4124.01,698.0
150תשלי'ה 149148243.320.648.8259.0148.4 18.8609.2163.0134.81,506.0

155תשל"ו 157161205.518.253.7323.6140.1 23.5581.1174.7134.81,531.2
164תשלי'ז 164165220.016.664.0320.0111.1 22.5584.1214.0130.01,528.1
176תשל'ח §172§167167.08.079.2116.7118.5 21.5673.8221.1144.81,473.8
179§תשל'ט §174168$133.26.075.2146.787.0 20.5598.8211.0123.31,568.7
"ס 187§תש §177§164253.228.978.1110.0 19.5607.0171.7117.11,542.8

201תשמ"א§ 187167215.020.494.898.1112.0 25.5676.5218.1132.61,416.6
215תשמ"ב§ 200178147.013.087.7115.0 25.9756.5200.0117.21,795.9
231תשמ"ג§ 213187335.038.092.7120.0 23.1764.5199.3120.51,522.8
211תשמייד 207198130.08.587.595.0 21.5778.3198.2130.51,547.3
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TABLE XIII/1 .AGRICULTURE  KEY DATA (cont.)
Agircultural year. unless otherwise stated

Production of main products (thousand tons, unless otherwise stated(
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2510.67.23.510.75.02.00.578.8242.53.51948/49
6.49.57.42.03.87.41.90.592.2330.06.61949/50

537.16.35.72.77.22.20.6103.3391.58.91950/51
8611.58.08.214.57.02.40.9119.3366.57.91951/52

6.012.79.510.913.58.12.81.2128.1369.27.61952/53
01117.512.611.321.59.34.01.6146.6414.09.01953/54
7614.011.017.02.816.36.24.5159.0503.511.01954/55

81118.514.223.525.023.27.95.3171.5510.010.91955/56
10.616.622.920.620.37.022.29.46.3184.0630.011.41956/57
19.519.526.321.627.517.934.210.28.3216.5886.012.41957/58
30.030.031.726.131.68.040.718.910.5259.51,027.013.21958/59
26.910.631.121.634.36.80.245.725.110.6277.31,114.013.91959/60

34.817.136.626.744.120.80.854.622.711.1283.51,290.014.71960/61
49.921.742.130.449.24.81.266.422.511.7316.01,273.016.41961/62
52.315.633.625.650.613.01.667.031.111.9297.01,113.016.41962/63
72.831.849.334.049.821.01.674.535.510.9304.81,278.518.91963/64
73.227.546.134.244.010.51.474.030.911.8322.61,296.019.31964/65

86.030.542.733.353.910.92.381.928.212.3348.61,233.022.61965/66
95.543.342.239.850.524.53.589.030.513.8380.21 ,402.022.91966/67
83.845.834.637.344.09.54.889.235.215.2393.81,224.024.51967/68
92.036.435.644.853.021.15.293.534.315.2408.31,218.621.91968/69
98.640.724.736.061.16.64.1101.735.615.5440.51,320.021.81969/70

103.447.029.637.056.312.57.6124.236.515.7452.01,423.326.11970/71
116.560.033.148.341.527.011.7142.133.717.4476.01,404.727.11971/72
123.247.331.046.938.14.012.3144.535.718.0523.51 "389.826.51972/73
106.251.830.244.433.730.215.0162.538.918.8545.11,468.722.71973/74
124.052.632.243.352.24.917.1172.937.120.2582.21,569.922.21974/75

124.254.331.645.957.419.518.5187.544.120.3655.71,676.524.21975/76
136.545.029.440.661.78.121.8192.147.022.7671.41,704.324.51976/77
123.350.633.642.753.735.024.2196.5§47.022.6669.91,789.924.51977/78
150.753.533.738.560.98.232.9202.7§50.021.7691.41,728.624.21978/79
113.050.839.237.275.045.032.0200.0§55.021.2670.31,614.924.71979/80

152.474.543.939.865.819.78.0209.855.621.1682.01,530.523.1§1980/81
135.159.942.044.473.237.240.1228.856.021.3720.91,740.024.3§1981/82
150.978.548.045.766.537.261.6250.357.821.0753.31,777.721.5§1982/83
126.754.347.544.367.717.352.5269.058.320.4797.42,025.923.41983/84

391 חקלאות



(המשך) מפתח נתוני  חקלאות י"ג/ו. לוח
אחרת צוין כן אס אלא חקלאית, שנה

(אלפי עיקריים מוצרים של אחרת)6יצוא צוין כן אם אלא טון,
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161.7תשי"א 

146.6תשי"ב 0.1

0.10תשי"ג 0.2206.1 000.6

4.10.2תשי"ד 0304.9 0.101.1
3.0תשט"ו 0.2264.2 0.300.9



3.104.30תשט"ז 0293.2 0.501.3

26.803.90תשי"ז 0.1307.4 0.301.0

00.25.61.3תשי"ח 2.3308.0 LI01.9

21.104.81.3תשי"ט 1.8376.5 3.30.12.0

8.00.36.43.7תש"ך 4.4398.0 3.70.76.1

20.306.84.0תשכ"א 2.7331.1 2.90.413.8

4.4013.7תשכ"ב 6.4349.2 1.712.3
1.74.511.7תשכ"ג 1.9504.8 1 .614.8
1.83.03.0תשכ"ד 1.0454.3 2,10.117.6
8.04.18.2תשכ"ה 1.3526.6 0.80.116.8

8.55.89.2תשכ"ו 4.4581.9 0.921.2
1.510.55.24.3תשכ"ז 6.3664.6 1.30.115.9
8.05.88.2תשכ"ח 15.2737.9 1.91.57.9

21.06.55.0תשכ"ט 24.5697.5 18.80.913.13.4

12.014.09.89.9תש"ל 43.5815.7 28.01.416.62.5

10.015.011.612.3תשל"א 48.6858.5 37.62.515.74.4

15.017.511.013.2תשל"ב 51.8859.0 48.24.911.07.5

6.511.48.229.3תשל"ג 60.9776.9 36.54.83.97.8

6.026.610.711.2תשל"ד 51.7818.5 42.110.04.810.6
6.025.810.711.2תשל"ה 65.9926.9 53.28.58.713.4

5.532.212.823.0תשל"ו 78.5955.8 50.59.711515.0

5.039.012.719.4תשל"ז 103.7921.6 47.410.210.118.7

10.652.011.720.8תשל"ח 118.7898.0 62.611.010.019.7
11.960.210.122.9תשל"ט 97.2964.6 52.412.213.328.2
15.859.110.17.7תש"ם 78.7854.7 43.313.818.426.1

12.381.710.718.7תשמ"א 106.4821.0 54.216.416.46.3
67.216.931.3§3.0תשמ"ב 111.6760.7 45.219.716.233.0
7.582.711.616.6תשמ"ג§ 75.7700.7 42.616.114.049.7

7.080.512.346.6תשמ"ד 101.3611.1 63.623.020.042.6

החקלאות: ענף מחשבונות נגזר איננו זה מדד 3 לבשר. בכקר כלולים החלב מעדר "לפיטום עגלים 2 שנה. סוף 1

מאז 5 ואמירה. שקלול שיטת או הגדרה שינוי 4 בחקלאות. ותשומה תפוקה מחירי י'מדוירים, לפרק מבוא ראה
וערך חקלאיות שנים לפי כמויות מתשכ"ב, לוח; שנוח לפי תשכ"א עד 6 עזה. ומחבל ושומרון מיהודה מועסקים כולל תש"ל,

קומפוסט. כולל ;i.vn^ המתחילות דשנים שנות לפי 7 לוח. שנות לפי
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TABLEXIII/1.AGRICULTUREKEY DATA (cont.(

:u]tural year, unless otherwise stated

Selected inputs נבחרות niawnr
xports of mainproducts (thousand tons

unless otherwise stated)'

I£ q

r o
*I cf

Idll
b?| 2cg^c a

z ■s

P Eם c
_ 0
0 
^ 1
נ1 2

יי 11
.s .s

f o
a =:

F 2

r u.

1948/49
1949/50

1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55

1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60

1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65

1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70

1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75

1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80

1980/81
1981/82
§1982/83
1983/84

2.2
2.6

2.8
2.5
2.0
2.0
2.2

2.2
2.2
2.4
2.5
3.0

4.4
4.7
6.4
6.8
9.4

10.8
12.2
13.6
11.5
15.2

17.9
18.5
21.9
22.0
21.7

21.9
22.9
19.4
22.1

7.4
9.2

12.5
13.8
14.7
14.6
14.6

12.3
13.0
11.9
10.2
11.2

12.0
10.6
11.8
12.3
14.1

14.5
16.2
16.3
15.1
17.0

19.4
18.7
19.8
18.6
15.1

14.7
14.5
14.7
16.0

10.7
9.8

12.0
11.3
14.5
15.4
16.9

18.1
20.5
18.8
21.1
22.8

24.0
27.4
28.3
28.0
29.6

32.0
33.2
34.0
30.5
32.7

36.7
37.5
38.8
37.9
36.9

39.2
§37.7
44.4
43.4

257
332

413
468
563
660
760

830
830

1,000
990

1,060

1,025
1,125
1,140
1,025
1,095

1.265
1,115
1,265
1,235
1,340

1,245
1.275
1,295
1.160
1,230

1,325
1,300
1.270
1,325
1,220

1,212
1,260

37.2
36.5
41.8
64.1

123.5
184.0
150.2
215.2

144.6
157.5
160.6
186.8
183.9

192.6
214.2
187.2
198.4
212.0

223.6
240.1
259.8
278.1
271.0

323.4
321.8
315.7
312.3
304.0

324.7
335.6
383.4
348.9

497.8
496.4
492.0
553.7
571.2

610.8
660.0
617.0
648.0
721.4

807.5
845.3
945.8

1,030.6
1.102.4

1,122.9
1,120.3
1,086.3
1,163.6
1,197.4

§1.139.9
§1.151.2
1,187.7
1.277.7

20.6
20.3
23.9
20.2
22.9

17.0
31.4
19.6
19.2
20.1

12.7
11.8
14.5
22.2
13.4

29.5
24.9
19.8
16.3
28.2

23.8
21.8
12.6
12.7

1.4

0.3
5.4
4.1

17.0232.368.1
17.3297.677.7
179.30.4238.9106.8
280.20.8412.2127.4
397.64.3473.6123.5
358.7
310.0
103.8
189.4
198.6

27.4
163.3
151.9
17.2
19.3

53.9
88.6
22.0
15.0
36.4

99.6
163.5
213.0
148.0
51.8

39.0
43.8
36.1
166.1

0.1

0

0

0
0.1

0.1

0
0

0.1
0.1
0.2

0.8
0.7
0.9
2.1
5.2

7.3
8.7
10.8
10.6
16.8

18.8
31.0
60.6
72.5
90.0

87.0
86.6
83.9
78.9

1At endof year 2 Bull calves for meat from dairy herd are included withbeef cattle. 3This indexisnot denved
frOm agircultural branch accounts; see introduction to chapter X Pirces. P"ces of outPut andlnp"t '"
agricu|ture 4 Changeofdeifnition or weighting method. 5 Since 1969/70. includes employed persons from Judea
and Samaria andtheGaza Area. 6 Through 1960/61accordingtocalendaryear.and since 1961/62quantumaccording
,0 agircultural year and value according to calendar year. ך Fertilizer year. 1*Binning on ' VI1: 1ncludes COmpOS'.
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השדה גידולי שטח י"ג/2. לוח
TABLEXIII/2.AREA OF FIELD CROPS

דונם Thousandאלפי dunams

תשמ"דתשמ"ג§

§1982/83*1983/84

מזה:מזה:תשמ"בתשמ"אתש"םתשל"טתש"ל

הכל1969/701978/791979/801980/811981/82 הכלבהשקייהסך בהשקייהסך

TotalThereof:TotalThereof:

IrrigatedIrrigated

הכל 2,517.82,536.02,592.62,529.42,420.72,496.51,025.02,29231,143.7TOTALסך

חורף: Winterגידולי crops:

111.0100.970.5191.3312.2265.4265.4349.3349.3Irirgatedהשקייה

1,716.91,532.31,579.51,422.11,225.31,351.11,106.1Unirirgatedבעל

קיץ: Summerגידולי crops:

526.3652.1697.1758.4762.1759.6759.6794.4794.4Irirgatedהשקייה

163.6250.7245.5157.6121.1120.442.7Unirrigatedבעל

CROPגידול

1,074.2855.8976.31,038.9895.91,026.1148.8904.1208.0Wheatחיטה

174.4322.5267.0222.0250.4213.312.9159.97.7Barleyשעורה

לגרעינים 42.64.131.539.429.446.116.512.42.1Sorghumסורגום for grain

לגרעינים 57.468.370.036.049.256.67.367.511.1Pulsesקטניות for grain

8.426.528.032.942.953.351.743.243.0Maizeתירס

349.3628.8621.9607.1556.8572.5557.6619.4614.3Cottonכותנה

53.351.045.950.865.149.449.442.442.4Groundnutsבוטנים

32.482.8103.097.892.468.711.830.614.5Sunflowersחמניות

28.611.78.87.79.710.5טבק
9.0Tobacco

לשימורים 9.518.613.312.713.615.114.518.111.0Peasאפונה for canning

סוכר 46.029.714.6Sugarbeetסלק

0.311.66.74.70.3חריע
Safflower

9.21.94.13.84.83.50.12.0Sesameשומשומין

■ 321.5196.7188.4159.4176.0135.620.8135.441.4Hayשחת .

לתחמיץ 55.6134.2136.9138.4160.3151.969.6154.270.2Silageירק

ירוק 210.081.871.641.168.976.7מספוא 57.667.967.9Green fodder

10.1Other'45.110.019.222.15.017.26.426.4אחר
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ומקשה אדמה תפוחי הירקות, שטח י"ג/3. לוח
TABLEXIII/3.AREA OF VEGETABLES, POTATOES AND MELONS

Thousand dunams דונמים אלפי

תש"ל
1969/70

תשל"ט
1978/79

"ם תש
1979/80

תשמ"א
1980/81

השמ"ב
1981/82

תשמ"ג§
51982/83

תשמ"ד*
*1983/84

כולל 345.7356.7355.2334.7340.3351.3345.3GRANDסך TOTAL

הכל 199.3212.7222.8189.9209.9217.8203.7Vegetablestotalירקותסך

43.549.356.448.357.563.756.8Tomatoesעגבניות

28.523.226.121.722.217.017.9Cucumbersמלפפונים

12.39.310.49.910.110.811.8Carrotsגזר

וגמבה 11.916.118.014.214.115.614.8Peppersפלפל and gamba

יכש 20.327.924.230.231.028.126.8Dryבצל onions

5.97.38.96.66.05.86.5Eggplantsחצילים

8.56.38.45.55.85.45.4Vegetableקישואים marrows

6.78.911.511.415.716.49.3Cabbageכרוב

5.25.86.72.85.56.85.0Cauliflowerכרובית

5.24.95.42.74.96.55.7Lettuceחסה

3.93.52.81.71.51.61.8Beetסלק

3.63.73.31.31.42.12.3Radishesצנון

,2.43.33.12.32.52.02.2Radishesצנונית red

ירוק 4.31.82.40.91.00.70.6Greenכצל onions

(סלרי) 2.34.04.84.55.94.76.0Celeryכרפס

2.71.52.50.40.70.60.5Horseפולים beans

(ארטישוק) 9.73.12.52.52.73.12.7Artichokesקנרס

3.52.53.82.93.12.63.0Garlicשום

6.55.55.94.74.54.14.0Beansשעועית

שדה 1.43.23.43.52.82.82.6Strawberriesתות

11.021.612.311.911.117.418.0Miscellaneousשונות

אדמה 1547.244.053.2Potatoes*48.359.550.25תפוחי

הכל סך 98.184.582.290.283.289.588.4Melonsמקשה  total

בבעל 54.924.631.236.226.430.5אבטיחים
( 60.2

Watermelons, unirrigated

בהשקיית ,21.031.221.318.530.831.4Watermelonsאבטיחים irrigated

בבעל מלונים

בהשקיית מלונים

15.8

6.4

10.2

18.5

11.2

18.6

7.0

28.5

8.5

17.5

9.9

17.7
/ 28.2

Sugarmelons, unirirgated

Sugarmelons, irrigated
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יישוב עורת לפי ופרחים, ירקות שדה, גידולי שטח י"ג/4. לוח
TABLEXIII/4.AREA OF FIELD CROPS, VEGETABLES AND FLOWERS, BY TYPE OF

LOCALITY
Thousand dunams דונמים אלפי

1983/84."ד*תשמ1982/83§תשמ"ג5

הכלסר.
Total

p 3
?£ao

כ/ £

ם 3 2

משקים
יהודיים
אחדים2
Other
Jewish
farms2

משקים
לא

יהודיים
Non
Jewish
farms

הכל"7
Total

^€PS
PS

£

g
_f> o

משקים
יהודיים
ריס2 אדו
Other
Jewish
farms2

משקים
לא

ודיים יה
Non
Jewish
farms

שדה cropsFieldגידולי

הכל 2,496.51,241.1636.6142.1476.72,292.51,178.6567.4142.5404.0TOTALסך

1,026.1408.9275.262.1279.9904.1356.5244.061.8241.8Wheatדויטה
213.332.843.411.6125.5159.925.914.111.5108.4Barleyשעורה

לגרעינים 46.125.118.41.70.912.45.44.81.60.6Sorghumסורגום for grain
לגרעינים 56.628.111.53.313.767.533.613.73.916.3Pulsesקטניות for grain
לשימורים 15.113.10.81.00.218.19.41.01.06.7Peasאפונה for canning

53.342.59.21.50.143.232.39.01.50.4Maizeתירס
572.5456.294.521.10.7619.4474.5123.719.61.6Cottonכותנה
49.422.915.47.23.942.417.614.37.23.3Groundnutsבוטנים
68.720.626.32.819.030.616.88.52.82.5Sunflowersחמניות

135.659.940.317.018.4135.468.046.617.83.0Hayשחת
ירוק 76.726.943.75.80.367.941.322.24.00.4Greenמספוא fodder

לתחמיץ 151.993.952.55.20.3154.285.159.07.62.5Silageמספוא

31.210.25.41.813.837.412.26.52.216.5Otherאחר

. תפו"א melonspotatoesומקשהירקות. ancVegetables,

הכל 351.359.3159.252.680.2345.355.3156.252.681.2TOTALסך
63.73.943.76.79.456.81.941.35.97.7Tomatoesעגבניות

17.00.16.22.08.717.90.36.32.09.3Cucumbersמלפפונים
10.89.40.70.40.311.89.61.30.60.3Carrotsגזר

יבש 28.14.712.92.77.826.82.912.42.78.8Dryבצל onions

44.026.98.28.30.653.231.310.610.60.7Potatoesתפו"א
89.59.033.414.532.688.45.332.814.136.2Melonsמקשה
98.25.354.118.020.890.44.051.516.718.2Miscellaneousשונות

Flowersפרחים

הכל 14.30.911.61.60.214.70.812.01.70.2TOTALסך
2.11.80.20.12.11.80.20.1Rosesורדים
3.73.40.20.13.93.60.20.1Carnationsצפורן

1.61.50.11.71.60.1גיפסנית
Gypsophila

6.90.94.91.1אחר


7.0as5.01.2


Other

I incl. collective moshavim (96.7 thousand dunams).
2 Incl. institutions for education, research and crop and
livestock improvemen! (49.2 thousand dunams).

דונמים). אלף 96.7) שיתופיים מושבים כולל 1

אלף 49.2) והשבחה מחקר חינוך, מוסדוח כולל 2
דונמים).
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המטעים שטח י"ג/5. לוח
TABLEXIII/5.AREA OF FRUIT PLANTATIONS

דונמים Thousandאלפי dunams

♦1983/84■ד*חשמ

משקיםמשקים
לאיהודייםתשמ"ג§תש"0§תש"ל
הכל1982/83§1979/80§1969/70 יהודייםאחרים2מושבים'קיבוציםסך

TotalQibbuMoshOtherNon
zimavim1JewishJewish

farms'farms

כולל 840876.0919.4915.6164.0357.0231.8162.8GRANDסך TOTAL
הכל 420412.0370.0361.343.2172.8143.22.1Citrusהדדיםסך total

158.0145.0145.07.355.281.60.9Shamoutiשמוטי
70.062.560.83.633.523.10.6Latesאפילים

92.075.370.319.931.918.30.2Grapefruitאשכוליות
92.087.285.212.452.220.20.4Otherאחר  הדרים ללא ,420464.0549.4554.3120.8184.288.6160.7Plantationsמטעים, excl. citrus הנל 0totalך

36.4תפוחים J
8.1
23.9 )
8.81
12.2)

44.342.012.116.15.68.2Apples
7.88.12.53.71.70.2Pearsאגסים

9124.823.50.719.32.70.8Peachesאפוסקיס
10.110.20.23.16.30.6Apricotsמשמש

חבושים, ,14.816.02.38.02.63.1Plumsשזיפים. quinces, cherries
ודובדבנים
מאכל 4131.633.734.50.714.66.912.3Tableענבי grapes

יין 5234.029.730.12.79.416.51.5Wineענבי grapes
1919.420.719.812.37.00.30.2Bananasבננות
106115.8144.8145.22.918.59.0114.8Olivesזיתים 4039.439.139.78.46.49.715.2Almondsשקדים

(פקן) 1418.516.416.92.29.74.90.1Pecanאגוזים nuts
86.4115.0115.056.741.814.91.6Avocadoאבוקדו

ללא ,5713.524.728.36.916.15.00.3Subtropical'סובטרופיים. excl.
avocadoאבוקדו

7.511.913.09.23.40.4Datesתמרים
8.511.612.01.07.12.11.8Otherאחר

נושאי מטעים :730.1782.9795.7120.1314.1213.8147.7THEREOFמזה: FRUIT BEA
הכל סך  RINGפרי PLANTA

TIONS  TOTAL
הכל סך 382.0348.0343.038.0164.0139.11.9Citrusהררים total

156.0143.8143.66.855.280.70.9Shamoutiשמוטי
68.360.859.33.532.223.00.6Latesאפילים

87.071.566.918.031.017.70.2Grapefruitאשכוליות
70.771.973.29.745.617.70.2Otherאחר  הדרים ללא ,348.1434.9452.782.1150.174.7145.8Plantationsמטעים, excl. citrus

הכל totalסך
29.038.435.210.514.54.95.3Applesתפוחים
7.86.76.82.43.01.30.1Pearsאגסים 16.520.420.10.616.82.10.6Peachesאפרסקים
6.48.78.90.22.85.40.5Apricotsמשמש

חבושים, ,8.611.313.11.86.42.02.9Plumsשזיפים, quinces, cherries
ודובדבנים
מאכל 27.829.630.40.712.06.011.7Tableענבי grapes

יין 29.024.525.81.97.814.61.5Wineענבי grapes
17.318.117.911.06.40.30.2Bananasבננות
95.0128.6129.92.714.37.9105.0Olivesזיתים
36.632.334.75.66.18.314.7Almondsשקדים

(פקן) 16.615.415.61.79.34.50.1Pecanאגוזים nuts
41.073.182.235.033.712.01.5Avocadoאבוקדו

ללא ,7.014.216.42.49.74.10.2Subtropicalסובטרופייס, excl.
avocadoאבוקדו

4.06.66.25.10.80.3Datesתמרים
5.57.09.50.56.51.01.5Otherאחר

1 Incl. collective moshavim (18.0 thousand dunams).
2 Incl. institutions for education, research and crop and
livestock improvement (8.9 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 מושבים כולל
דונמים). אלף 8.9) והשבחה מחקר חינוך, מוסדות כולל 2
כלול אינו זה שטח עזר; במשקי דונם אלף כ30 כולל 3

השנים. יתר בנתוני
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מינים לפי היער, שטח י"ג/6. לוח
TABLEXIII/6.THE FOREST AREA, BY SPECIES

Thousand dunams; end of agricultural year ית חקלא שנה סוף אלפי_דונמ_ים;

תשמ"דתשמ"גתשמ"בתש"סתש"לתשכ"התש"ךתש"יתש"ט
1948/491949/501959/601964/651969/701979/801981/821982/831983/84

כולל 4034196517678861,0281,0581,0791,099GRANDסך TOTAL
טבעי 50350350350350350550350Natural.?.350יעי forest

 נטוע 5369301417536678708729749Afforestedיער area
הגל1 'totalסך
141218321426444458470Coniferousמחטניים
93118122135138142144Eucalyptusאקליפטוס

10131519191919Tamariskאשל
23512141416Acaciaשיטה
14181825313337Mixedמעורב
19212020202020Carobsחרובים
23811121313Pathsדרכים
אש 691316161616Firebreaksקוי

14141414141414Otherאחר
1 Including roadside plantations (according to scale1. I km
plantations  7 dunams).

1 מורי: (לפי והדרכים הכבישים בצירי נטיעות כילל 1

דונם). 7 שוה נטיעות ק"מ

employed persons מועסקים
בעבודה ומעמד אוכלוסייה קבועת לטי החקלאות, בענף מועסקים  י"ג/7. לוח
TABLEXIII/7.EMPLOYED PERSONS IN AGRICULTURE, BY POPULATION GROUP

AND EMPLOYMENT STATUS
Thousands; annual average שנתי ממוצע אלפים;

תשמ"דתשמ"גר!שמ"בתש"ם'תש"לתש"ך
1959/601969/70'1979/801981/821982/831983/84

כולל 121.189.887.782.584.285.6GRANDסך TOTAL
וחברי עצמאים ,32.528.526.323.528.024.8Employersמעבידים, selfemployed and

membersקואופרטיבים of cooperatives
קיבוצים 21.015.519.920.119.620.9Qibbuzחברי members

תשלום ללא משפחה 21.414.512.07.16.06.0Unpaidבני family members
329.531.830.633.9Employees.(46.23שכיריס

הכל סך  97.864.559.859.359.050.6Jewsיהודים total
חברי עצמאים, ,61.746.546.043.244.643.5Employersמעבידים. selfemployed. members
וקיבוצים ofקואופרטיבים cooperatives and qibbuzirn and

תשלום ללא משפחה unpaidובני family members
36.118.013.816.114.417.1Employeesשכירים

הכל סך  23.325.327.923.225.225.0NonJewsלאיהודים  total
חברי עצמאים. ,13.212.012.27.59.08.2Employersמעבידים. self employed, members

משפחה בני ofקואופרטיבים, cooperatives, unpaid family
וכוי תשלוט membersללא etc.

10.113.315.715.716.216.8Employeesשבירים
10.18.35.16.05.74.5Fromמישראל Israel

ומחבל ושומרון 5.010.69.710.512.3Fromמיהודה Judea and Samaira and
Gazaעזה Area

1 Population estimates are based on revised estimates: therefore
one should be careful on compairsons 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 כהשוואה להיזהר יש
י"ב. לפרק במבוא ראה והגדרות
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production and marketing ושיווק ייצור
קבוצה ומחיר,לפי 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 תשמ"ד
1983/84

תשמ"ג§
§1982/83

תשמ"ב§
§1981/82

י תש"ס
'1979/80

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תשייט
1948/49 ראשית קבוצה

(מיליוני Valueשי)ערך (IS million)
כולל 4.475.0199.49,134.044,506112,682385,859GRANDסך TOTAL

2.338.1113.86.007.326.10165.516197.265Cropsגידולים
שדה 0.611.727.92,021.57,30821,91365,541Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,0.66.823.3913.54,87612,67937,834Vegetablesירקות. potatoes.
melonsומקשה and pumpkins
הדר 0.711.138.31,164.26,27812,24335,465Citrusפרי

הדרים) (להוציא 6.37.920.71,454.05,45513.83343,281Fruitפירות (excl. citrus)
0.10.63.6454.12,1854,84815,144Otherאחר

ותוצרתם חיים 2.236.985.63.126.718.40547.166188.594Livestockכעלי <Sc livesl. products
לבשר חיים 0.515.239.31,431.48,52723,08789,072Livestockבעלי for meat

0.78.521.5882.44,97811,73649.045Milkחלב
וחומרי מאכל 0.79.417.1562.33,5838,93638,134Tableביצי eggs 81 breeding

materialsרבייה
0.21.94.6160.47541,9406,801Fishדגים
0.12.03.190.25621,4685,542Otherאחר

כמות2 =Quantityindex2base1970/71:בסיס:מדד 100
כולל 145163174169GRAND§114990סך TOTAL

4489153176189173Crops//גידוליט
שדה 115388139143174138Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,155793124148149154Vegetablesירקות, potatoes.
melonsומקשה and pumpkins
הדר 17438910911210199Citrusפוי

הדרים) (להוציא 83589200283331284Fruitפירות (excl. citrus)
וחוצרתם חיים 115591S137149156165Livestockבעלי 8l livest. products
לבשר חיים 150162175185Livestock§64488בעלי for meat

176098142153160168Milkחלב
וחומרי מאכל 157393118129132144Tableביצי eggs £ breeding

materialsרבייה
14548590897886Fishדגים

מח =ריס2בסיסמדר 100 :1970/71index2 base:Price
כולל 2,517108256902GRAND§166187סך TOTAL

1360872.624117273902Cropsגידולים
שדה 1764884,1172285592,119Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,1446982,842125322930Vegetablesירקות. potatoes.
melonsומקשה and pumpkins
הדר 745761,94388191564Citrusפרי

הדרים) (להוציא 1691952,84192199724Fruitפירות (excl. citrus)
ווווצרתס חיים 19639052.2491182891.092Livestockבעלי A livest. products
לבשר חיים 1867872,092108271989Livestockבעלי for meat

1860912,6481333011,194Milkחלב
וחומרי מאכל 2061882,0931182871,123Tableביצי eggs 81 breeding

materialsרבייה
1853832,6031173411,086Fishדגים

1 Till 1979/80  at current prices and as of 1980/81  pirces
have been adjusted to April of each year (see
introduction). 2 Indices are a result of chaining annual
percents of change; consequently, current value may differ from
the value obtained from multiplying the base year value by the
indices of quantity and price. As of 1981/82, price indices are
presented in less digits. To be comparable with previons years,
they must be multiplied by 100.

 תשמ"א ומשנת שוטפים במחירים  תש"ם שנת עד 1

(ראה שנה כל של לאפריל הותאמו המוצרים מחירי
שינוי אחוזי שרשור של תוצאה הס המדדים 2 מבוא).
הערך לבין השוטף הערך בין הבדלים ייתכנו ולכן שנתיים,
ובמדדי כמות במדדי הבסיס בשנת הערך הכפלת ע"י המתקבל
מוצגים המחירים מדדי ואילך, (1981/82) תשמ"ב משנת מחיר.
עם המחירים מדדי את להשוות רוצים אם ספרות. בפחות

ב100. להכפילם יש קודמים. מדדים
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ייעוד לפי החקלאי, הייעור י"ג/9. לוח
1982/83§תשמ יג§

 תוצרתלתעשייהלצריכהייצור
ביניים2ליצואמקומיתמקומית'סךתשמ"כ§תש''םתש"לתש"ךתש"ט
ישירForהכל1981/82§1948/491959/601969/701979/80

ProduclocalForDirectInter
tion consumlocalexpotrsmediate
totalption'industryproduce2

אחרתאלפי צויז כן אם אלא טונות,
כולל סך

הכל סך  גידולים
שדה גידולי

לגרעינים וקטניות 309.58.5108.9*.54.996.3/62.15314.0203.2436.79רגניס
25.0253.2147.0335.06.0282.07.539.5)21.141.3חיטה

20.026.613.628.913.038.00.337.7שעורה
25.3_3.015.610.97.215.225.3סורגום
10.812.813.124.728.038.43.827.21.06.4אחרים

ושמן תעשייה 2.6223.7358.8244.9281.7293.317.099.495.381.1צמחי
סיביס 10.735.378.187.792.710.082.7כותנה.

גרעינים 16.958.6129.0144.3153.174.079.1כותנה,
סוכר __169.0237.00.0_סלק

(בוטנים) אדמה 0.317.018.719.525.923.18.71.311.61.5אגוזי
_0.61.71.60.50.50.60.6טבק

0.42.63.19.89.39.67.91.50.2חמניות
לשימוריס אפונה

[ 1.31.513.65.47.16.56.20.3
_4.30.92.66.97.70.47.3אחר

40.678.6137.3110.0115.0120.0120.0שחת
ותחמיציס4 ירוק 373.01,696.11.573.91.060.01,030.01,035.01.035.0מססוא

48.362.0127.9191.3127.6189.0189.0קש
דונם) (אלפי ירוק 15.386.810.51.00.50.2זבל


0.2

תפו"א, 119.0430.0740.9895.81,073.71,084.3535.5368.3134.9.4S6ירקות,

ומקשה
80.6297.7474.1607.0756.5764.5325.1354.275.79.5ירקות

22.2110.0157.0255.2309.7369.960.5294.812.52.1עגבניות
14.227.844.850.530.955.743.010.21.80.7מלפפונים

6.935.558.746.749.152.229.815.46.70.3גור
וגמבה 3.210.929.853.944.044.320.613.69.01.1פלפל

יבש 1.718.947.231.457.346.822.39.115.10.3בצל
4.813.622.925.020.621.017.90.41.21.5חציליס
2.99.513.815.112.317.216.50.20.5קישואים

5.213.916.826.235.134.522.11.210.40.8כרוב
אדום 2.46.28.48.34.49.36.72.40.2סלק

(סלרי) 0.21.25.515.218.916.35.42.08.90כרפס
שדה ד//תות O

0.63.17.58.08.45.90.52.00
אחר

10.149.666.172.0166.488.974.44.67.92.0
אדמה 26.081.8137.1171.7200.0199.3140.112.516.630.1תפוחי

11.029.7102.075.176.278.245.530.72.0אבטידוימ
1.420.827.742.041.042.324.81.611.94.0מלוניס

הדר 272.7609.61,261.91,542.81,795.91,522.8117.0679.9700.725.2פרי
399.7677.9608.2771.1528.329.2223.2275.80.1שמוטי
85.5207.6277.0293.0315.420.7134.0160.7אפיליס

74.6284.3508.8532.2457.716.9250.1179.311.4אשכוליות
19.739.859.168.972.012.618.631.49.4לימונים

H37.654.053.54.3.30.152.389.7130.7149אחר
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TABLEXIII/9.AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL

1983/84 תשמ"ד

 תוצרתלתעשייהלצריכהייצור
תשמ"דתשמ"ג§תשמ"ב§ביניים2ליצואמקומיתמקומית1סך
1982/831983/84§51981/82ישירForהכל

ProduclocalForDirectlnter
tionconsumlocalexportsmediate
totalption1industryproduce*

Thousand tons. unless otherwise stated' ש'3 ISמיליוני million
112,682 44,506385,859GRAND TOTAL
65,516 26,101197,265CROPSTOTAL
21,913 730865,541FIELD CROPS

173.17.9119.27.838.25.992 1,44713.975Cerealsandpulsesfor grain
130.05.598.47.019.13,814 8207,987Wheat
8.50.28.3351 60365Barley
6.76.7267 90270Sorghum
27.92.420.60.84.11,560 4775,353Other
275.012.4121.292.848.612.174 4.04841,239Industrial and oil crops
87.57.080.58,408 2,66827,396Cotton lint
145.097.947.11,679 5806,933Cotton seed

_Sugarbeet
21.57.01.012.31.21,388 5544,744Groundnuts
0.30.3106 35165Tobacco
5.15.00.1385 1121,070Sunflower
6.56.30.2116 62496Canning peas
9.10.48.792 37435Other
95.095.01.110 6281.771Hay

1,050.01,050.02,018 1.0447.665Green /adder <£ si/age*
109.9109.9619 141890Straw

0.2


0.20 01Green manure (1,000 dunams(

1,107.0517.1341.0211.537.412,679 4,87637,834VEGETABLES, POTATOES
£ MELONS

.77S3334.8330.6101.311.68.772 3.13224.975Vegetables
350.664.0265.220.01.42,352 9436,007Tomatoes
53.744.06.92.40.41,120 3702,690Cucumbers
55.725.119.68.12.9626 2051,656Carrots
48.522.8J5.69.60.5761 2992,227Peppers and gamba
57.72549.922.30.1515 1862,246Dry onions
23.119.30.22.21.4263 88646Eggplants
18.617.70.10.50.3326 88693Vegetable marrows
37.321.81.612.01.9421 1051,058Cabbage
11.27.03.90.10.2III 17157Beets
17.54.62.410.40.1198 73850Celery
9.16.00.13.0479 2192,035Strawberries

95.377.15.110.72.41.600 5394,710Other
198.2122.08.546.621.12,885 1.2189.032Potatoes
90.136.651.52.0553 2502,253Watermelons
40.423.71.912.12.7469 2761.574Melons

1347.3133.5802.7611.1_12043 6,27735,465CITRUS
620.135.7293.7290.74,656 2,72413,719Shamouli
306.620.9188.697.12.498 1,0015,653Lates
401.718.4237.0146.32,752 1,5108,461Grapefruit
58.813.820.025.0752 3432,559Lemons
160.144.763.452.0


1,585 6995,073Other .
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי, הייצור י"ג/9. לוח
1982/83§תשמ 'ג§

 תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
הכל ביניים2ישירמקומיתמקומית'סך

Forתשמ"ב§n'12"0תש"לתש"ךתש"ט
1948/491959/601969/701979/80981/82ProduclocalForInter

tion consumlocalDirectmediate
totalption1industryexportsproduce1

צוין כן אס אלא טונות. אתרתאלפי הדרים ללא 39.2410.4פירות, 289.0 145.6459.9521.1318.793.688.720.1
100.8תפוחים 61.8 23.2117.9132.191.826.412.11.8
7.9אגסים 35.8 2.216.317.414.80.81.20.6

5.226.2אפרסקים 18.0 2.430.241.135.70.11.63.7
9.2משמש 14.6 0.610.914.310.02.11.01.2
15.2שזיפים 8.0 7.618.522.719.12.30.21.1

מאכל 10.639.2ענבי 24.7 31.142.048.036.44.03.64.0
יין 7.237.2ענבי 36.0 21.644.445.70.645.1
3.575.0בננות 61.2 34.373.266.547.414.05.1
3.0שקדים 1.82.42.02.0
1.5פקן 0.5 1.81.71.6_0.1

10.745.0זיתים 6.6 6.837.237.224.712.5.

אבוקדו

}"
0.232.0 4.40.161.611.70.249.7

4.9תמרים 2.35.05.33.32.0
|5^אפרסמון 13.6 15.>8.112.79.41.91.4

11.912.810.20.11.31.2אחר
שונים גידולים
(מיליונים) פרחים

142.0>ורדים
288.4!צפורנים
8.3>סייפנים

אחר
נוי וצמחי מטעים שתילי

ירקות זרעי
אתרוגים

יער 166.9תפוקת 70.5/7.3.5176.681.295.4
ותוצרתם חיים בעלי
לבשר חיים 1בעלי 7.5261.4 152.8 81.'306.1329.1103.4207.718.0_

יעופות 5.0200.0 101.7 45.228.6250.370.3170.49.6
פטימים 140.5161.9173.546.1124.43.0תרנגולות

הודו .48.654.364.121.542.6תרנגולי

ואחרים 10.912.612.72.73.46.6מטילות
!בלוי 2.040.2 35.6 25.56.057.t23.128.06.7

5.8כבשים 5.1 2.6 0.55.96.23.01.51.7
2.7עזים 3.3 2.3) 2.63.13.0

אחרים חיים 12.7בעלי 7.1 5.7 1י 12.61114.07.8

ליטר) (מיליון 712.2חלב 487.7 317.8 86.0766.5800.297.6485.817.3
בקר 670.3חלב 440.5 277.3 78.8720.5753.:269.7478.45.2

כבשים 18.8חלב 18.9 16.41 (רר 21.22.C8.94.98.2
עזים 23.1/חלב 28.3 24.24.:25.^19.02.53.9

(מיליונים) ואפרוחים 1ביצים 231.61,577.4 §1,213.3 1,108.< 1,664.!1,725.>1,552.50.964.2108.0
מאכל 1ביצי 231.61,451.0 1,193.2 1,108.1,522.1,589.:1,552.50.936.1

יצוא דגירה. 28.2ביצי 20.112.621. f12.6
!אפרוחים 98.2 . . . .) 120..123..15.5108.0

>דגים 24.3 24.7 21.8 13.9 3.521..19.31.11.1
(מדגה) בריכות (דגי 12.7 12.0 3.9i 12..11.11.50.10.2

אגמים Sדגי 2.3 1.6 1.32.2 l.f1.50.6
ים 7.6דגי 10.0 9.7 8.2 8.76.30.40.9
שונות

החי באינוונטר 22.022.0שינוי
וצאן בקר 1.1יצוא י. .י י.

אורגני 3.0זבל 2.9 2.3 2.2 0.43.3.1
2.2דבש 2.0 1.7 1.7 0.8 0.52.20
0.6צמר 0.6 0.7 0.40.40.20

1שונות 0.40.


0.1


מרעה כולל 4 מבוא. ראה שנה; כל של לאפריל הותאמו המוצרים מחירי 3 השמדה. כולל 2 עצמית. צריכה כולל 1

החקלאי. בייצור נכלל לא 6 בלבד. ליצוא 5 זרוע.

AGRICULTURE 402



TABLEXIII/9.AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL (cont.(

1983/84§תשמ §T

 תוצרתלתעשייהלצריכהייצור
תשמ"דתשמ"נ§תשמ"ב§ביניים2ליצואמקומיתמקומית'סר
1981/8281982/83198384§ישירForהכל

ProduclocalForDirectInter
tionconsumlocalexportsmediate
totalption1industry<roduce2

unless otherwise statedThousand tons.ש ISמיליוני million1 י3
441.0261.082.295.62.25,45543,281 13,833FRUIT, EXCL. CITRUS
107.468.720.018.50.21,37010,342 2,436Apples
17.914.61.51.70.12001,551 457Pears
29.427.00.11.90.43342,701 869Peaches
8.47.30.50.6076702 271Apricots

16.113.32.40.30.11651,481 420Plums
47.538.64.54.20.23954,114 1,039Table grapes
44.30.543.82351,438 562Wine grapes
67.747.10.120.00.55235,457 1,299Bananas
3.22.90.3178611 195Almonds
2.32.00.3114742 237Pecan nuts
17.38.39.04811,899 1,233Olives
52.59.70.242.69488,050 3,598Avocado
5.43.12.31911 ,966 566Dates
8.16.81.20.189737 182Persimmons
13.511.10.11.70.61561,490 469Other

2,18515,144 4,848MISCELLANEOUS CROPS
826.11.54610,199 3,271Flowers (millions(
118.8Roses
385.0Carnations
3.2Gladioli
319.1Other
2342.673 536Seedlings and garden plants

2791.257 782Vegetable seeds
21245 36Citron

164.477.187.3105770 223Forest output
18,405188,594 47,166LIVESTOCK AND PRODUCTS

347.7102.7226.318.78,52889,072 23,086LIVESTOCK FOR MEAT
269.069.9188.810.36.07366.537 16.278Poultry
187.444.0138.74.74,13647,008 11,117Broilers
70.023.246.8l,67i15,966 4,587Turkeys
11.62.73.35.62663,563 574Layers and others
58.322.629.16.61.59815.643 4.605Cattle
6.33.11.41.82992,613 777Sheep
2.92.91561,294 398Goats
11.24.27.0


4022.985 1.028Other

844.3302.0524.917.44,97849,045 11,736MILK (million litres(
797.4275.6516.55.34,53144,768 10,740Cow's milk
21.68.05.48.22652,834 626Sheep's milk
25.318.43.03.91821,443 370Goat's milk

1,976.71,667.215.6185.9108.03^8338,134 8,936EGGS AND CHICKS (millions(
1,848.91,667.215.6166.12,37527,475 5,990Table eggs

12.712.791601 131Hatching eggs, exports
115.17.1108.01,11710,058 2,815Chicks
23.421 J1.11.07546,801 1,940FISH
12.412.00.20.24093,487 1,023Pond culture
1.61.00.637261 129Lake fisheries
9.48.30.30.83083,053 788Marine catch

5625,542 1.468MISCELLANEOUS
1.51.5147235 236Changes in livestock inventory
309 Exports of cattle, sheep £ goats
3.13.12682,509 620Organic manure
2.01.90.11292,340 585Honey
0.60.40.214116 26Wool
0.10.1433 1Miscellaneous

1 Incl. home consumption 2 Incl. disposal of surplus.
introduction. 4 Incl. sown pastures. 5 For exports only.

3 Prices were adjusted to Apirl of each year; see
6 Not included in agircultural production.
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המקומית1 התעשייה למפעלי וטירות ירקות אסטקת י"ג/0ו. לוח
TABLEXIII/10. SUPPLY OF VEGETABLES AND FRUIT TO LOCAL FACTORIES'

Tonsטונות

1983/84תשמ 7'

ל מתוכננת תוצרת
"לתשכ"א plannedתשמ"גתש"םתש forProduce
הכל1960/611969/701979/801982/83 סך

Totalמקומי שיווק
local

marketing
יצוא

exports

כולל *156,565491,562907,3481,32סך ,886 1,246.962GRAND TOTAL

הגל ©ך  27.90098,368264.041436.307397.45591,326306,129Vegetablesירקות  total
13,89649,078166,224294,602265,17741,707223,470Tomatoesעגבניות
3,7703,74110,18711,5487,3276,739588Cucumbersמלפפונים

1,59116,76013,74715,43019,5177,02412,493Carrotsגזר
וגמכה 4534,24413,61712,52015,5323,99911,533Peppersקלפל and gamba

יבש 1,1204,7553,6069,0939,9391,4228,517Dryבצל onions
1,5622,2601,3041,0371,6311,631Cabbageכרוב

1101211,2811,2312,2161,0631,153Cauliflowerכרובית
898451,7682,4213,9027923,110Beetsסלק

בתרמילים2 3,9708,28212,50014,04015,17013,9201,250Peasאפונה in pod2
קלחים2 3274,91331,46667,56051,1539,79841,355Maize2תירס

.לפח 171,171 1,253555555Turnipsי
(סלרי) 002,7871,9752,4194002,019Celeryכרפס

5441,7852,7701,6992,0592,01049Beansשעועית
4681,5671,6131,89885882137Miscellaneousשונות

אדמה 2,2578,45120.60212.5028,6477,3/71.330Potatoesתפוחי
9901.2793.1322.1101,8823711.511Sugarמלונים melons

הכל סך  הדד 83,390324,966558,135699.833829.37114,921814,450Citrusפרי  total
,64,114148,862182,312234,554282,5064שמוטי 741277,765Shamouti
1,14377,88392,323143,720205,0954,650200,445Latesאפילים

12,98883,564252,271249,715241,4753,422238,053Grapefruitאשכוליות
15518,50421,12541420,711Lemons;5,0577,50916לימונים

ומנדרינות 3389511,57436,69060,3111,53458,777Clementinesקלמנטינות and
mandarins

אחרים 556,2533,50016,65018,85916018,699Otherונים vaireties
 הדרים ללא ,42.02858,49861,43896.21089.531Fruitפירוח, excl. citrus 

הגל totalסך
עץ 1,6463,84911,78224,29323,8466,54117,305Applesתפוחי

92601227421,5001211,379Pearsאגסים
65,1398011,911467276191Apricotsמשמש
1,1037811,2112,0701,9101,90010Plumsשזיפים
35,10040,40040,72151,15247,423Grapes3ענבים3

לכבישה 2,3406,3794,98915,22113,711Olivesזיתים for pickling
1,8241,6901,812821674Otherאחר

I Incl. produce from Judea, Samaria and Gaza Area. 2 In
other tables in this chapter, these varieties are included in ifeld
crops. 3 Includes grapes for wine, alcohol and raisins.

בלוחות 2 עזה. וחבל שומרון מיהודה, תוצרת כולל 1

השדה. מגידולי כחלק אלד, מינים מופיעים זה בפרק אחרים
ולצימוקים. לכוהל ליין, ענבים בולל 3
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מטבחיימ בבתי חיים בעלי שחיטת י"ג/ו1. לוח
TABLEXIII/11.SLAUGHTERING OF LIVESTOCK IN SLAUGHTERHOUSES

תשמ"ד
1983/84

תשמ"ג
1982/83

תשמ"ב
1981/82

"ם תש
1979/80

תש'ל1
1969/70'

תש"ךי
1959/60'

תשי''חי
1957/58'

GRAND TOTAL

CATTLE  TOTAL

SHEEP £GOATSTOTAL

OTHER

Heads ראשים
159,290 168,757 177,688 176,910 185,878 144309 90,722

60,421 58,941 65,083 70,486 79,740 73,708 28,040

74.545 57.499 21.56470,07549.59445.00344.061Thereof: purebred and
mixed  total

31,57325,78023.37122,917Cows and heifers
31,85420,39918,50118,488Calves and bulls
4,4322,271.2,0672,047Young stock, male
2,2161,1441,064609Young stock. female

19,247 14,238

42,235 19,596

3,193 14,9191
9,870 8,746 י

3,165
8,856

9,543

28,777 32,053 27,651 21335 63,338 35,464 41,148

70,092 77,763 84,954 84,589 42,800 35,637 21,534

Estimated live weight (tons) (טונות) משוער חי משקל

כולל 0ך

הכל סך  בקר

ומעורב גזעי מזה:
הכל סך 
ומבכירות פרות

ופרים עגליס
זכרים בקר, בני
נקכות בקר, בני

הכל סך  צאן

אחר

כולל 12,97126,97037,8944232040,79237,33837,475GRANDסך TOTAL

הכל סך  4131,0533332631,00228,07229,104CATTLE^842421בקר  TOTAL

ומעורג גזעי :7.00519.02S30.22633.20424.12721.SS321.532Thereofמזה: purebred and mixed
הכל סך  total

ומבכירות 1,3806,0858,30017,36514.17912,85412,604Cowsפרות and heifers
ו0רים 3,6408,24120,11614,3359,1808.3258,320Calvesעגלים and bulls

זכרים בקר. (3,262בני
1,440$

7021,061539491486Young stock. male
נקבות בקר. 1,108443229213122Youngבני stock. female

הכל סך 1,3211,0972,5321,0341,2941,4891,360SHEEPצאן £ GOATS^TOTAL

3,1264,0324,3098,4608,4967,7777,011OTHERאחר

1 Data of heads  for calendar years. לווו. ראשיםלשנת נתוני 1
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agriculture branch account החקלאות ענף חשבון
בחקלאות ותשומה תפוקה מוסף), (ערך נקי מקומי תוצר י"ג/2ו.

TABLEXIII/12.NET DOMESTIC PRODUCT (VALUE ADD.ED), OUTPUT AND INPUT
IN AGRICULTURE

הגידול אחת
ש''מיל ISוני million'לתשמ"ד מתשמ"ג

Percentage growth from
1982/83 to 1983/84

ערךמחירנמותתשמ"דתשס"ג5תש"סתש"ל
1969/701979/80§1982/831983/84QuantityPriceValue

חקלאית תפוקה .1204.19,384.8593,851.6 115,376.72.7250.8241.41. GENERAL AGRICULTURAL
(1.1 + 1.2) OUTPUT)1.1כוללת + 1.2 )

חקלאי ייצור .1.1199.49,134.0112,681.8585,858.92.7251.8242.3LI Agricultural production
תוצרת .incl)(כולל intermediate

2(produceביניים)2

113.86,007.365,515.6197,264.58.8230.2201.1Cropגידולים products
חיים 85.63,126.747,166.3188,594.45.9277,6299.8Livestockבעלי and livestock
productsותוצרתס

השקעה3 נכסי ייצור .1.24.7250.82,694.97,992.74.2209.5196.51.2 Production for investment3

כוללת תשומה .2110.55,284.1*9,502.8257,980.50.4272.6271.12. GENERAL INPUT

קנויה תשומה 2.178.83,968.149,347.2195,059.24.9276.9295.42.1 Purchased input (from
אחרים)' other(מסקטורים sectors)*
מתוצרת תשומה 2.216.5666.112,025.634,755.819.6259.3189.02.2 Input from

intermediateביניים produce

בלאי 2.315.2649.98,130.028,165.53.9260.5246.42.3 Depreciation

נקי5 מקומי תוצר .45,873.9135.871.14.2215.7196.13י.393.64,100. NET DOMESTIC
(12)PRODUCT' (12)

פגעי על פיצויים .42.424.2450.51,545.44. COMPENSATION FOR
DAMAGEטבע BY NATURE

נובעת הכנסה .596.04,124.946,324.4137,416.55. INCOME ORIGINATING
6(3+4) INמחקלאות AGRICULTURE (3+4)'

עבודה שגר .. :24.0898.812,269.641,227.3Thereofמזה Wages

I Till 1979/80  at current prices; asof 1980/81  at pirces of
April of each year (see introduction). 2 Details are given in
Ta£>le XIII/9. (see introduction). 3 Incl. only investment in
plantations and forestry (see introduction). 4 Details of
purchased input are given in Table XIII/13. 5 At factor
cost. 6 The estimatesof income originating appearing here
differ from those given in Table VI/9. This is due to the fact that
the figures in the latter table include also the incomes originating
in nonproift institutions serving agirculture. In addition. the
data for the agricultural years have been adjusted to a calendar
years basis.

במחירי  מתשמ"א שוטפים; במחירים  תש"ם עד 1

וה נתון של פירוט 2 מבוא). (ראה שנה כל של אפריל
השקעות עולל 3 מבוא). (ראה י"ג/9. בלוח נמצא
פירוט 4 מבוא). (ראה בלבד. ובייעור במטעים
גורמי במחירי 5 י"ג/13. בלות נמצא הקנויה התשומה
כאן המופיעים הנובעת ההכנסה אומדני 6 ייצור.
שבלוח היא לגך הסיבה ו/9. בלוח המופיעים מאלה שונים
למטרות שלא ממוסדות הנובעות ההכנסות נוספו הנזכר
הנתונים הותאמו כן כמו החקלאות. ענף את המשרתים רווח,

לוח. לשנות החקלאיות השנים של
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אחרים מסקטורים החקלאות ידי על קנויות תשומות י"ג/3ו. לוח
כמות) ומדד (ערך

TABLEXIIV13.INPUTS PURCHASED BY AGRICULTURE FROM OTHER SECTORS
)value and quantity index)

1952
תשמ"ג§תש"0יתשל"אתשכ"התש"ך

1959/601964/651970/711979/80'§1 982/831983/84

ISש'מיליוני million

הכל 6.133.857.9119.34,618.057,477.2223,224.7TOTALסך

1.114.119.644.41,695.119,577.583,837.0Feedingstuffsמספוא

0.73.44.97.5368.23,607.412,973.9Waterמיס

אריזה 0.52.55.511.3259.53,604.713,598.1Packingחומרי mateiral

0.51.72.84.3133.82,182.28,237.8Fertilizersדשנים

0.41.74.28.5269.63,787.412,253.1Transportהובלה

וכלים תיקונים 0.41.43.36.4133.21,986.77,493.4Spareחלפים. parts, repairs and tools

וחשמל סיכה שמני ,0.30.91.82.5272.04,141.114,848.0Fuelדלק, lubricants and electricity

הצומח להגנת 0.21.12.58.2411.14,173.521,494.9Plantחו&ריס and animal protection

materialsוהחי

וממשל 0.41.72.85.3246.23,607.411,484.1Servicesשירותים and government

פלסטיק מיבוא. 0.30.71.02.6179.42,679.38,838.9Importedזרעים seeds. plastic and
שונות miscellaneousוהוצאות expenses

1.34.69.518.3649.98,130.028,165.5Depreciationבלאי

מדד 00במות2 Quantityindex2base:סיס; : 1970/71 = 1

הכל 205470100136144149TOTALסך

115669100141156160Feedingstuffsמ0>!וא

4086901009199109Waterמיס

אריזה 256083100125124121Packingחומרי material

357281100130146150Fertilizersדשנים

60100127137134Transportהובלה
וכלים תיקונים 29457910088118121Spareחלפים, parts. repairs and tools

וחשמל סיכה שסני ,334982100150157158Fuelדלק, lubricants and electricity

והחי הצומח להגנת 52139100165168223Plantחומרים and animal protection
materials

וממשל 234965100136158168Servicesשירותים and government

פלסטיק מיבוא, 375554100221241233Importedזרעים seeds. plastic and
שונות miscellaneousוהוצאות expenses

335074100140130125Depreciationבלאי

1 Till 1979/80 at current pirces; as of1980/8 Iat pircesof Apirl של אפריל במחירי ומתשמ"א שוטפים במחירים תש"ם עד ו

/ofeachyear(see introduction), 2See note 1 toTable XIII8. י"ג/8. ללוח 1 הערה ראה 2 מבוא). (ראה שנה כל

407 חקלאות



הנכס סוג לפי החקלאי, במשק הון1 מלאי י"ג/4ו. לוח
TABLEXIII/14.CAPITAL STOCK1 IN AGRICULTURE, BY TYPE OF ASSET

is million, at 1967/68 prices תשכ"ח במחירי ש', מיליוני

Type of asset תשמ"ד
1983/84

תשמ"ג§
§1982/83

תשמ"ב8
§1981/82

תש"ם§
§1979/80

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60 הנכס סוג

TOTAL

Fruit plantations

Livestock

Agricultural equipment and
machinery

Agricultural structures

Irrigation system

Greenhouses

Fish ponds

Drainage systems

GROSS CAPITAL STOCK

346.7 358.0 357.4

101.4 97.7 95.6

70.1 76.9 71.3

68.6 76.3 82.6

גולמי הון מלאי

359.1 280.0 175.9

90.8 90.2 50.9

66.8 48.2 42.2

8.1 45.6 20.7

45.358.770.167.867.265.8

14.930.829,927.727.828.4

2.88.87.97.88.2

1.32.11.41.21.11.1

0.61.63.23.33.23.1

הכל סך

מטעים

חייס בעלי

חקלאיות ומכונות ציוד

חקלאיים מבנים

השקייה רשת

חממות

רגיס בריכות

ניקוו מפעלי

NET CAPITAL STOCK נקי הון מלאי

הכל 139.7180.7208.8204.3205.0200.0TOTALסך

45.362.353.754.453.954.9Fruitמטעים plantations

חיים 42.248.266.871.376.970.1Livestockבעלי

חקלאיות ומכונות 9.822.336.929.325.624.8Agriculturalציוד equipment and

machinery

חקלאיים 29.729.531.732.432.233.0Agriculturalמבנים structures

השקייה 11.515.212.611.511.812.7Irrigationרשת system

חממות


1.64.83.22.62.6Greenhouses

דגים 0.80.70.50.50.50.5Fishבריכות ponds

ניקוז 0.40.91.81.71.51.4Drainageמפעלי systems

I See introduction. מבוא. ראה 1
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MEANS OF PRODUCTION

Units; end of year

חיים בעלי  י"ג/5ו. לוח
TABLEXIII/15.LIVESTOCK

ייצור אמצעי

שנד, סיף יהירות.

תשמ"ד
1983/84

תשמ"ג§
§1982/83

תשמ"ב§
§1981/82

"ם תש
1979/80

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"י
1949/50

תש"ח
1947/48

33,58047,735185,450205,650270,000280,000279,000279,200CATTLEבקי
לחלב Dairyבקו cattle
19,06525.64563,10082.000101.500103,000103,000104,000Cowsפרות

'14,15521.30063,70062,00076,80081.15082,55081,750Heifersמבכירות'
andועגלות calves

360380200150200250250250Bullsפרים
לבשר 91,50095,60093,20093.200Beef§41058,45061,500בקר cattle

(אלפים) POULTRYעופות
(thousands)

מטילות 1.4262.9127.5006.8008.5008.6009,2009,200Layingתרנגולות hens
15,30017.90018,40019,200Broilersתו1גולים(ות)

אווזים הודו, .21158001,8006.0006,8008.1005,600Turkeysתרנגולי geese
אחרים 200200200Otherעופות poultry

ואלפים) SHEEPצאן AND
GOATS (thousands)

22.037.0117.0113.575.090.093.097.0Sheepכבשים
4.915.032.022.012.016.019.019.0Goatsעזים

ואלפים) 23.029.047.052.063.065.065.065.0BEEHIVESדבוריות (thousands)

NonJewishילאיהודמשק farms

44,00027,80021,10025,90029,50030,000Cattleבקר
(אלפים) 200.0250.0250.0250.0250.0250.0Poultryעופות (thousands)
(אלפים) 77.075.0160.0150.0180.0150.0Sheepכבשים (thousands)
(אלפים) 132.5111.5112.0112.0120.0109.0Goalsעיזים (thousands)

(אלפים) 1.00.80.80.80.80.8Beehivesדנוויות (thousands)

1 Heifersincalf. הרות. עגלות 1

עיקריות חקלאיות מכונות י"ג/6ו. לוח
TABLEXIII/16.MAIN AGRICULTURAL MACHINERY

שנה סוף ;Unitsיחידות; end of year

194819501960197019751980198219831984

6802,6007,42516,36019,25026,80026.80027,47526,870Tractorsטרקטורים
4001.1151,8251,480750500500515470Crawlerזחליים

2801,4855,60014,88018,50026.30026,30026,96026,400Wheel1אופניים1

לגרעינים 260610975575520320350360335Grainקומביינים combines

כותנה קטפות


50353380430500515535Cotton pickers

I Up to 1970 incl. 760 oneaxle tractors. דודסרניים. טרקטורים 760 כולל 1970 שנת עד 1
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סוג לטי דויימ, לבעלי מרוכז1 מספוא תערובות מכירת י"ג/17. לוח
TABLEXIII/17.SALES OF CONCENTRATED FEED MIX1, BY TYPE

Thousand tons טונות אלפי

תשמ"דתשמ"גתשמ''בתש"םתשל"ה
1974/751979/801981/821982/831983/84

כולל 1,572.31,579.01,651.91,696.81,668.2GRANDסך TOTAL
541.4459.7500.8482.9449.3Forלבקר cattle

הכל 956.01.018.11.047.91.119.91.121.1Forלעופותסך poultrytotal
364.3411.8453.6465.6458.0Broilersלפטימים

מאגל ביצי 315.0310.6306.3319.4339.4Layersלהטלת
רבייה ביצי 31.836.139.543.838.6Breedingלהטלת

הודו 195.3189.0198.4235.8225.9Turkeyלתרנגולי
49.670.650.155.359.2Otherלאחר

ואחרים 74.9101.2103.294.097.8Forלצאן sheep, goats and other livestock

1 About 290  39?> is exported toJudea and Samaria, the Gaza
Area and abroad.

ושומרון. ליהודה מיוצאות מהתערובות %2 %3d 1

ולחו"ל. עזה לחבל

החקלאי במשק דשנלם צריכת י"ג/18. לוח
TABLEXIII/18. CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN AGRICULTURE

Tons; fertilizeryears 1vn30 vi. ביוני 30 עד ביולי ו דשנים שנות טונות;

נטו תכולה
Net content1953/541959/601969/701979/80§1981/821982/83SI 983/84

tnutrientsPlantמזינייסודות

N10,70016,90029,65036,90037,70044,37043,400Nitrogenחנקן
P2O57,45014.60014,10015,10014,50014,70015,950Phosphateזרחניים

K2O2,2502,1509,40021,70022,90019,39022,100Potashאשלגניים

FertilizersVitrogenousדשניםN>'9חנקן
גפרתי 20.542,06070,83065,07558,60046,70046,00038,700Ammoniumאמון sulphate

חנקתי 218,8405,00011,75039.00051,90059,50053,200Ammoniumאמון nitrate
4650062011,48513.00011,40016,04012,300Ureaשתנה

"אוראך 288,00020,10028,500Oranתמיסת solution
מימית 20אמוניה


2,87019,14038,80036,40034,77033,000Aqua ammonia

90P2זרחניים O5Phosphate
182030,19023.6704,935Superphosphateסופרפוספט
21סופרפוספט +5,00031.00054,10073,00071,00060,20063,950Superphosphate

0K2OPotash'9אשלגניים
גפרתי 48501.1301,150160100160180Potassiumאשלגן sulphate
כלורי 60623.7102.62013.78031,80033.40027.10026,200Muriateאשלגן

Othersאחרים
מורכבים


10012,70018.10030.30033,90041.800Complex
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AGRICULTURAL AND RURAL CENSUS 1981 תשמ"א והכפר החקלאות מפקד

NT
V*
3

נבחרים כלכלה ענפי לפי הכפרית, האוכלוסייה של התעסוקה י"ג/19. לוח
TABLEXIII/19.THE EMPLOYMENT OF THE RURAL POPULATION, BY SELECTED ECONOMIC BRANCHES

הכל סך
Total

חקלאות
Agriculture

תעשייה
מסחר,
שירותיםשירותים

אחר
Otherהכל סך

Total

חקלאות
Agriculture

תעשייה
ובניין

Building
and

industry

מסחר.
שירווזים
ציבוריים
Public
services

אחר
Other

במשק
העצמי
On
own
farm

במשק
אחר
On
other
farm

ובניין
Building
and

industry

אישיים
Commerce
8l personal
services

ציבוריים
Public
services

שירותים
אישיים

Commerce
£ personal
services

במשק
העצמי
On
own
farm

במשק
אחר
On
other
farm

עבודה Workשנות yearsאחוזDPercentages
הכל 38,552סך 133,6883,02425,32531,56927,3337386100.028.842.2618.9423.6120.455,90TOTAL

יישוב Typeצורת of locality
12,181קיבוצים 58,7481,53113,72423,5907,7185100.020.732.6123.3640.1613.14.01Qibbuzim

שיתופיים 1,059מושבים 3,130657378164521100.033.832.0823.5426.0914.45.02Collective moshavim
21,494מושכים 48,5629145,0564,61612,0904,392100.044.261.8810.419.5124.909.05Moshavim

יהודיים 1,110כפרים 11,9752011,7861,3875,2162,274100.09.271.6814.9211.5843.5618.99Jewish villages
לאיהודיים 2,709כפרים 11,2743134,0221,1601,8571,213100.024.032.7835.6710.2916.4710.76NonJewish villages

היסוד תקופת
היישוב של

יהודיים Period(יישוביט of settling
Jewishבלבד) localities only)

1935 6,605עד 25,0615294,7156,8894,4031,921100.026.352.1118.8127.4917.577.67Till 1935
1936 19476,637 28,4067106,00810,3514,151550100.023.362.5021.1536.4414.611.9419361947
1948 19497,920 25,1535044,0096,9415,075703100.031.492.0015.9427.6020.182.8019481949
1950 195610,389 29,1607414,3304,0767,0362,588100.035.632.5414.8513.9824.138.8819501956
1957 19712,350 6,6491479381,2201,604389100.035.342.2214.1218.3624.125.8519571971
1972 19811,942 7,984801,3039323,207520100.024.331.0016.3211.6740.176.5219721981

מינהלי Administrativeאזור area of the
החקלאות משרד Ministryשל of Agriculture

עכו 7,986צפת. 31,6428797,4387,9135,9741,452100.025.242.7823.5125.0118.884.59Zefat. Akko
עפולה שאן. 6,606בית 26,0956345,0278,4034,497928100.025.322.4319.2632.2017.233.56Bet Shean. Afula

5,171חדרה 17,5384313,6053,6233,0571,651100.029.492.4620.5620.6617.439.41Hadera
3,430רעננה 10,6111421.6341,6682,6181,119100.032.321.3415.4015.7224.6710.55Raan'ana

5,368רחובות 16,2932152,7452,6673,8711,428100.032.951.3216.8516.3723.768.76Rehovol
2.532ירושלים 9.7431451,6691.6533,059686100.025.991.4917.1316.9631.407.04Jerusalem

שבע 7,459באר 21.7655783.2075,6424,257622100.034.272.6614.7325.9219.562.86Beer Shcva



לתשמ"א מתשל"א שינוי מדדי  מוסף וערך מגדלים  י"ג/20. לוח

100.0 = תשל"א הבסיס,

מגדלים
Growers

המוסף תשל"א)ערך (במחירי

הכל סך
חקלאות

Agriculture
total

מטעיס
Plantations

גידולי
שדד.
Field
crops

ירקות
Vegetables

הכל 102.0186.8151.0179.4סך 362.2

יישוב צורת
יהודים

110.0223.8128.2243.7קיבוצים 454.1
שיתופיים 169.2262.5175.3193.8מושבים 525.3

105.6172.0197.4154.7מושבים 224.8
קטנים 127.6179.8174.2210.5כפרים 172.9

גדולים 75.5101.788.9146.5יישובים 143.5
השבחה / מחקר / חינוכי מוסד


755.5664.4327.1 836.7

הכל סך  לאיהודייס 104.0170.3233.0160.9יישוכיס 157.6

קטן 152.9159.0297.8182.9כפר 81.3
גדול 77.6174.5221.6166.8יישוב 160.3

בנגב בדוי 164.6459.7201.6שבט

היישוב של היסוד תקופת
בלבד) יהודיים (יישובים

1935 85.3161.6109.4161.1עד 408.8
1936 1947113.0198.8124.2200.5 414.9
1948194999.3188.6169.6205.9 365.0
1950 195697.0168.4190.5131.4 250.6
1957 1971140.0304.7439.3212.2 438.8
1972 1981316.7743.9314.81,076.0 2,263.0
ידוע 164.7191.8148.7425:5לא 404.0

החקלאות משרד של מינהלי אזור

נצרת עכו, 95.0214.9202.0165.9צפת, 394.6
עפולה שאן. 117.0213.7146.8196.0בית 438.6

94.3172.1143.0129.5חדרה 426.3
84,5139.0109.3139.8רעננה 313.8

89.6140.2113.0172.1רחובות 271.6
117.8211.2235.8205.1ירושלים 467.0
שכע 162.2215.9193.2224.4באד 288.5
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TABLEXIII/20.GROWERS AND VALUE ADDED  CHANGE INDICES FROM 1971

TO 1981

Base: 1971 = 100.0

it 1971 pirces)Value added )

חיים בעלי
אדוריסבקרעופותפרדויס
FlowersPoultryCattleOther

livestock

289.3108.6138.9156.6TOTAL

Type of locality
Jewish

85.5119.0162.875.6Qibbuzim
116.2125.4220.8255.6Collective Moshavim
354.7109.0118.9383.6Moshavim
214.380.2124.8607.4Small villages
193.650.378.3407.9Large localities
357.0200.4280.7611.5Educational / Research / Crop and

livestock improvement institutions

1,168.053.6125.9153.4NonJewish localities  total

751.3115.8142.4Small village
350.5134.8141.2Large locality

138.0174.3Bedouin in the Negev

Period of settling
)Jewish localities(

289.983.5159.0251.2Till 1935
236.9113.1158.985.419361947
287.5103.0111.6121.119481949
252.8119.3106.8190.619501956
295.7156.9349.0264.219571971

1,926.0692.62,891.01,876.019721981
826.0109.6132.3510.5Not known

Administrative area of the Ministry of Agriculture

169.2169.7154.4118.3Zefat, Akko, Nazareth
189.481.4172.6123.7Bet Shean, Afula
562.0115.6127.3158.5Hadera
285.593.9103.8525.1Raanana
182.293.3108.3681.7Rehovot
552.2116.2129.1110.7Jerusalem
358.694.0135.5179.2Beer Sheva
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נבחרים נתונים  בחקלאות ותפוקה י"ג/21.תשומה לוח
מ"א תש מחושבים ערכים

input גולמיתשומה מוסף ערך

ייצורהוןמגדלים
GrowersמיםעבודהCapitalProductionהכל מטעיםסך

LabourWaterTotalPlantations

אדםמספר מ"קשנות שקליםמיליונאלפי י
No.ManyearsM3 1000

הכל 43,0081,315,094סך 78,73734,39412,553 24,3723,745

יישוב צורת
יהודים

263604,943קיבוצים 17,0989,2435,267 9,5241,014
שיתופיים 4441,629מושבים 1,9701,164458 85574

22,426424,828מושבים 37,75316,1874,428 9,3741,479
קטן 1,93183,103כפר 5,4543,057668 1,050455

גדול 4,178107,745יישוב 6,8702,400772 1,276484
השבחה / מחקר / חינוכי 16,969מוסד 1,065330168 28939

הגל סך  לאיהודיים 14,16635,877יישובים *,52152.013792 2.004201

קטן 3,0744,630כפר 1,419315115 26930
גדול 8,99430,334יישוב 5,7241,495540 1,472166

בנגב בדוי 2,098913שבט 1,383203137 2634

היישוב של היסוד תקופת
בלבד) יהודיים (יישובים

1935 7,344323,469עד 16,7918,4782,894 5,280995
1936 19471,879293,575 10,4444,7612,452 4,602504
1948  19495,269236,354 12,4726,5852,397 4,695695
1950 195610,540224,750 18,9177,7122,365 4,858698
195719711,46979,413 4,3822,264714 1,371213
197219811,25148,955 2,854969436 761117

ידוע 1,09072,701לא 4,3511,612503 801322

החקלאות משרד של מינהלי אזור

נצרת עכו, 11,313234,347צפת, !3,6477,3072,589 5,1731,006
עפולה שאן. 3,053328,336בית 10,5815,5972,517 4,707474

8,041157,816חדרה 11,5214,4091,644 3.177617
4,805132,293רעננה 9,9843,6481.169 2,244461

6,420169,637רחובות 12,2005,2691,548 3,125566
2,17947,930ירושלים 4,3031,874632 1,377181

שבע 7,197244,735באר 16,5006,2902.454 4,569440
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TABLEXIII/21.INPUT AND OUTPUT IN AGRICULTURE  SELECTED DATA

Calculated ifgures 1981

Gross value added

בע"חגידולי
אחריםבקרעופותפרחיםירקוו!שדה
FieldVegetablesFlowersPoultryCattleOther
cropslive stock

IS million

4,0761,4865771,0341,105529TOTAL

Type of locality
Jewish

2,91636125345493114Qibbuzim
22852836519Collective Moshavim
629622482610499107Moshavim
617521101531Small villages
6110532291150Large localities
644143107Educational / Research / Crop and

livestock improvement institutions

1172315/26211NonJewish localities  total

11321229Small village
63198511295Large locality
43


287Bedouin in the Negev

Period of settling
)Jewish localities only(

951212126200305106Till 1935

1,156202681982477519361947
879198912302574619481949
5683661993051904019501956
2001223981471219571971
117113371726919721981
8842122730Not known

Administrative area of the Ministry of Agriculture

84214016232181172Zefat, Akko, Nazareth
1,1712186912336693Bet Shean, Afula
40518810014413753Hadera
2091621201295236Raanana
3521687413919456Rehovot
2005323152186Jerusalem
897557175115157113Beer Sheva
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תעשייה י"ד. פרק

התעשייה, מדדי נתוני הנחקרת. התקופה
נתוני לוח. לשנת מתייחסים וחשמל, תעשייה מוצרי
תקציב. לשנת מתייחסים והמלאכה התעשייה סקרי
השעות את גם כוללים למעשה עבורה ימי
במספר חלוקתן ידי על לימים שתורגמו הנוספות
;(8 כלל בדרך (שהן במפעל הנהוגות העבודה שעות
ימי (כגון בתשלום היעדרות ימי כוללים אינם
בעלים של עבודה ימי לא ואף וכד') מחלה חופשה,

משפחותיהם. ובני
במס החייבים הסכומים כל עבודה. שכר
בגיליונות המופיעים מסים), ניכוי (לפני הכנסה
יוקר. תוספות: יסור, 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:
שלום "מלוה כלול 1983 אפריל ועד 1982 מיולי

הגליל".
המפעל הוצאות הן נוספות עבודה הוצאות
בגיל מופיעות שאינן השכירים, בהעסקת הקשורות
לביטוח למוסד תשלומים כגון: התשלום, יונות
ופיצ פנסיה (השוואה, לקרנות למבטחים, לאומי,
פיצויים תשלומי מעסיקים, מס מקביל, מס ויים),
הוצאות חשבונו, על המעביד ע"י שולמו אם ופנסיה
וכד'. המסעדה ולהחזקת עובדים הסעת לשירות

את כוללת שוטפים, במחירים חומרים, צריכת
עזר, חומרי אריזה, חומרי גלם, חומרי של העלות
קבל עבודה של עלות וחשמל), (דלק אנרגיה מים,
ע"י הוא בחומריו המפעל בעבור שנעשתה נית
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
הסחו וערך שנמכרה התוצרת ערך כולל: פדיון
הכנסות המפעל; מתוצרת לעוברים שניתנו רות
מפעלים בעבור שבוצעו תיקונים) (כולל מעבודות
ערך את כולל (לא בחומריהם אחרים אנשים או
העבו את שהזמינו למפעלים השייכים החומרים
מס הוא; לצרכיו ייצר שהמפעל המוצרים ערך ; דות)
סובסי כולל: אינו המפעל. ע"י ששולמו ובלו קנייה

הגדרות

7 עד י"ד/1 בלוחות הנתונים האוכלוסייה.
המעסיקים ומלאכה תעשייה למפעלי מתייחסים

אחד. שכיר לפחות
בלו המופיעים והמלאכה, התעשייה סקר נתוני
5 המעסיקים למפעלים מתייחסים 12 עד י"ד/8 חות
של הכלכלי (החשבון י"ד/13 בלוח ויותר. מועסקים
התע מפעלי לכל מתייחסים הנתונים התעשייה)
ועצמאים שכירים המעסיקים מעבידים  שייה
תעשיית למעט  שכירים מעסיקים שאינם

היהלומים.
י"ד/14) (לוח תעשייה מוצרי ייצור על הנתונים
מתייח י"ד/15) (לוח בתעשייה חשמל צריכת ועל
שאינם עצמאים לרכות התעשייה, מפעלי לכל סים

שכירים. מעסיקים
במסגרת שנתקבלו הנתונים ענפים. לפי סיווג
ענפים לפי סווגו להלן) (ראה התעשייה מדדי
בתקופת המפעלים של העיקרית לפעילות בהתאם
של האחיד הסיווג לפי ,(1978) המדדים של הבסיס

.'(1970) הכלכלה ענפי
יחידת גם (שהיא הליווח יחידת מפעלים.
כלכלית כיחידה המוגדר "המפעל" היא החקירה)
תעשייתית פעולה מבצעת אחד, במקום הנמצאת
פירמה, של מחלקה נפרדים. חשבונות ומנהלת אחת
כמפעל נחשבת עצמה, בפני יצרנית יחידה שהיא

נפרד.
קבו לשש מסווגים המפעלים הבעלות. צורת
מפעלים המשפטית. הבעלות לצורת בהתאם צות
משפטית כיחידה רשומים שאינם קיבוצים בבעלות
הקיבוץ של הבעלות לצורת בהתאם סווגו נפרדת

שיתופית. אגודה  דהיינו עצמו,
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
עצמ נכללים לא כבעלים. נחשבים שכר, מקבלים
בסקרי למפעל. בקבלנות עבודות המבצעים אים
חושב ,(12 עד י"ד/8 (לוחות והמלאכה התעשייה
נבחרים חודשים בארבעה כממוצע השכירים מספר

הנחקרת. השנה במשך
המשפחה ובני הבעלים השכירים, הם מועסקים

שכר. ללא העובדים

.1981 .46 מסי טכני פרסום ראה 1
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חדשה סידרה מתפרסמת ב1979 החל המדגם.
ענף תעשייה. מפעלי של חדש מדגם על המבוססת
בלוח החדשה. בסידרה נכלל לא היהלומים תעשיית
על 1983 עד קודם שחושבו המדדים, מוצגים י"ד/5
החדש: הבסיס לפי .100=1978 ממוצע כסיס

.100.0=1983 ממוצע
המעסיקים המפעלים כל כלולים המדדים במדגם
ל5 חולקו המפעלים יתר ויותר. מועסקים 50
ענף בכל במפעל) מועסקים מספר (לפי גורל שכבות
לשכ כאשר ,'/32 עד מ2/' דגימה מנות עם משנה.
כלל, בדרך ניתנו, יותר גדולים מפעלים של בות
שנכללו המפעלים יותר. גבוהות דגימה מנות
כאוכלוסייה. המועסקים מכלל 090ר העסיקו במדגם
מפע הוספת ידי על חודש מדי מעודכן המדגם
כה שיטה, באותה נערכת ההוספה חדשים. לים

המקורי. המדגם הוצא
אין שלמעשה מאחר התעשייתי. הייצור מדד
השינ על חודשי דיווח המפעלים מן לקבל אפשרות
הייצור של המדד חישוב לצורכי המוסף כערך ויים
אינדיק באמצעות השינויים את מודדים התעשייתי,
במחירים פדיון מוצרים, ייצור כגון: שונים טורים
את משקפים בהם שהשינויים בהנחה, ועוד, קבועים
ב"היר ראה נוספים פרטים המוסף. בערך השינויים
,1985 ,1 מס' מוסף",  לישראל הסטטיסטי חון

ואילך. 121 עמ'
משנה ענפי של באינדיקטורים החלים השינויים
הענף. בתוך שלהם המוסף הערך לפי משוקללים
משו התעשייה הכל ולסך ראשי ענף לפי המדדים
בתוך משנה ענפי של המוסף לערך בהתאם קללים
ענפי עכור למשקלים כמקור הכל. וסך ראשי ענף
המוסף הערך משמש ראשיים וענפים משנה
מסיכו שנתקבל כפי הייצור, גורמי במחירי הגולמי,
מותאמים 1981 והמלאכה התעשייה סקר של מים

.1983 המדדים, כסיס לשנת
לפי 1975 בשנת החל שחושבו השכר מדדי
במס הרפורמה הנהגת לאחד החדשה, ההגדרה
השרשור שיטת קודמות. לשנים שורשרו הכנסה,
לישראל הסטטיסטי ב"הירחון פורסמו קשר ומקדמי
שכר מדד ואילך. 3 עמ' ,1976 .3 מס' מוסף'', 
שכר מרד מחלוקת מתקבל לשכיר נקוב יומי עבורה
שכר והפרשי חדפעמיים תשלומים (למעט עבודה
ימי במרד השכירים של קודמות) תקופות בעבור
עבודה ימי הם (אלה השכירים של כתשלום עבודה

בתשלום). היעדרות וימי למעשה
ושכר השכר הפדיון. נתוני של הכספי הערך
(לוחות בתעשייה לשכיר הנקוב היומי העבודה
לרמת ו1984, 1983 עבור הותאם, י"ד/ו.4,3)
התאמת שנה. כל יוני שבחודש הכללית המחירים
יוני לעומת השנה מחודשי אחד כל של הכספי הערך
לצרכן. המחירים מדד על מבוססת השנה אותה של
הנקוב היומי העבודה ושכר השכר. הפדיון, מדדי

נתוני ,7 ,5 .4 י"ר/1, בלוחות יצוא. ותמריצי דיות
מוסף. ערך מס כוללים ואילך 1976 לשנים הפדיון

המפע של הפדיון כסך מוגדרת גולמית תפוקה
הגמורים, המוצרים במלאי השינוי ערך כתוספת לים
כולל ולא עקיפים מסים כולל דהיינו שוק, במחירי

יצוא. ותמריצי סובסידיות
התפוקה בין כהפרש מוגדר מפקדי מוסף עדך
כולל זו הגדרה לפי חומרים. צריכת לבין הגולמית
מסים עבודה, לשכר הוצאות המפקדי המוסף הערך
פרסומת, כגון כלליות הוצאות פחת, נטו, עקיפים
הרווח ואת אחרים עסקיים ושירותים ריבית ביטוח,

המפעלים. של
(לוח התעשייה של הכלכלי החשבון
ייצור גורמי במחירי חושבו הנתונים י"ד/13).
ליצוא. והטבות סובסידיות וכולל מסים ללא 
ערך, מניירות רווחים כוללות אחרות הכנסות
במספר וכוי. וציוד מבנים מהשכרת רכוש, ממכירת
מהשכרת הכנסות זה סעיף כולל יותר קטן מקרים
עמלות, מבנייה, הכנסות וציוד, מכונות מבנים.
חכירת ביטול הנהלה, דמי ידע. מכירת תמלוגים,

מסופקים. לחובות הפרשה וביטול קרקע
כוללות (לאעיקריות) כלליות הוצאות
הוצאות טלפון, דואר, שירותי ביטוח, פרסומת,

וכו'. משפטיות
לאחר מפקדי מוסף ערך גולמי. מוסף ערך
וכו'). ביטוח פרסומת, (כגון כלליות הוצאות ניכוי
כהפרש והפסד רווח מדו"ח מתקבל נקי רווח

ההוצאות. לכלל ההכנסות כלל בין
התייש על חשבונאי פחת (פחת): להון תמורה

ההון. נות
ייצור, להוצאות בנוסף נטו. מימון הוצאות
מימון מימון. של הוצאות למפעל יש והנהלה מכירה
למפע אשראי) או (כספים קנייה כוח כמתן מוגדר
ידי על הן ניתן המימון במשק. הפועלים לים
הריבית סכום מסחריים. בנקים ידי על והן הממשלה
רווח בדו"ח נרשם הדו"ח בשנת המפעל ששילם
המימון מופיע המאזנים בכל מימון. בסעיף הפסד

נטו. כמימון
מוגדר התעשייה במדדי התעשייתי הייצור
בתעשייה. המיוצר קבועים במחירים המוסף, כערך

ואומדן חישוב שיטות

מדדי .(7  י''ד/1 (לוחות התעשייה מדדי
חודש מדי החלים השינויים את מודדים התעשייה
שוטפים), (במחירים כפדיון התעשייתי, בייצור
לתקופת בהשוואה העכורה, ובשכר בתעסוקה

הבסיס.
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ואומדן"). חישוב "שיטות לעיל: (ראה המדדים
הייצור מדד חישוב לצורכי הדרושים מהנתונים חלק
(ראה אחרים ממקורות גם מתקבל התעשייתי
.13 עד י"ד/8 בלוחות המובאים הנתונים להלן).
על. מבוססים והם התעשייה סקרי במסגרת נתקבלו
שנכללו מהמפעלים שנתקבלו שנתיים דו"חות
הייצור כמויות על הנתונים התעשייה. סקרי במדגם
דו"חות על מבוססים י"ד/14) (לוח המוצרים של
מזון, הבאים: מהמקורות המתקבלים חודשיים
התעשייה ממשרד  גולמי ונפט כותנה חוטי
החיי אחרות וסחורות משכרים משקאות והמסחר;
הדו"חות והבלו. המכס מאגף  בלו בתשלום בות
מתקכ התעשייתי הייצור של הסעיפים יתר כל לגבי

מהמפעלים. ישר לים
(לוח התעשייה במפעלי חשמל צריכת נתוני
וממ לישראל החשמל מחברת מתקבלים י"ד/15)
בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים פעלים

ומעלה. "ט קו 300 של רשום הספק

ו1984 ג198 לשנת י"ד/6,5) (לוחות לשכיר
שנה, כל יוני, חודש של המחירים לרמת הותאמו

שיטה. אותה לפי
עד י"ד/8 (לוחות והמלאכה התעשייה סקרי
מדגמיים. סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי .(13
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,

מקורות

נתקבלו 7  י"ד/1 בלוחות המובאים הנתונים
רו"חות על מבוססים והם התעשייה מדדי במסגרת
במדגם שנכללו מהמפעלים שנתקבלו חודשיים

נבחרים פרסומים

בי חלק  1977 והמלאכה התעשייה סקר 679
1976/77 1979/80 בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 704

1981 והמלאכה התעשייה סקר 739

(965ו) והמלאכה התעשייה מפקד
פרסומים 13 הופיעו

טכניים פרסומים
(1960) בתעשייה והתעסוקה הייצור מדדי 10

מיוחדים פרסומים

א' חלק ,1952 החרושת מפקד 26
בי חלק 1952 והתעשייה החרושת מפקדי 41

1961 היהלומים בתעשיית והציוד התעשייה סקר 119
המקומית התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר 198

1963/64
1966 העבודה עלות סקר 280

1968 בתעשייה הקבוע ההון מלאי סקר 413
1970 בתעשיה מקצועי אדם כוח 448

אי חלק  1977 והמלאכה התעשייה סקר 656
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physical and financial data וכספיים פיסיים נתונים
של עבורה שכר ס"ה שכירים, מועסקים, י"ר/ו. לוח

שכירים)1 המעסיקים (מפעלים ופדיון השכירים,
TABLEXIV/1.EMPLOYEDPERSONS. EMPLOYEES, TOTAL WAGES OF

EMPLOYEES AND REVENUE1
)Establishments engaging employees)

עבודה שכר ס"ה
השכיריםשכיריםמועסקים פדיון2של
EmployedEmployeesTotal wagesRevenue2
personsof employees

(אלפים) חודשיים שי3ממוצעים ISמיליוני million'
Monthly averages (thousands)

שוטפים במחירים
At current prices

1968 קודמת 203190131780Formerסידרה series 1968
19692232101519231969
19702352231781,0661970
19712472312111,3141971
19722582442551,6811972
19732622473152,1421973
19742682544463,2491974
19752692556674,7101975
19762782639316,4181976
19772842701,3639,5731977
19782902752,25716,7931978
1978 חדשה 2772632,20015,123Newסידרה series 1978
19792872724,29927,3341979
19802782639,70861,6011980
198128626923,964151,4431981
198229527955,004345,5111982

300284143,743868,8551983§
יוני שנהבמחירי כל

At pricesof June each year
1983126,387735.5641983
1984303287574,4853,582,7331984

1 Exl, the diamond industry  see introduction
2 Incl. V.A.T.since 1976.

מבוא). (ראה יהלומים תעשיית כולל לא
.1976 מאז מוסף ערך מס כולל

וסקטור גודל קבוצת לכי ומועסקים, מפעלים י"ד/2. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/2.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE GROUP
AND SECTOR

)Establishments engaging employees)
Monthly averages חודשיים ממוצעים

אחוזיםמוחלטיםמספרים
Absolute numbersPercentages

מועסקים
מועסקיםמפעלים(אלפיט)מפעלים
EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)

גודלסרהכל קבוצת
נ 0,784303,0100.0100.0TOTAL

Size group
כמפעל) המועסקים number(0ספר of employed persons in

establishmenl)
1 44,25812.039.54.014
5  92,83119.326.36.359
10 191,58420.814.76.91019
202969516.66.45.52029
304954720.75.16.83049
50  9942529.53.99.75099
10029928446.92.615.5100299

300+160137.21.545.3300+

Typeסקטור of ownership (sector)
10,269200.995.266.3Privateפרטי

47554.24.417.9Histadrutהסתדרותי
4047.90.415.8Publicציבורי

419 תעשייה



עבודה שכר וס"ה שכירים מועסקים, מפעלים,  י"ד/3. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים ראשי ענן! לפי שבירים, של

עבודה) לשכר (פרט חודשי ממוצע

ראשיסמל ענף
מפעלים

Establishments
(אלפים) מועסקים

Employed persons (thousands)
שכירים
(אלפים)

198419801982198319841980

הכל12 10,784278300סך 295303263

וחציבה10 6955כרייה 555

11  וטבק12 משקאות 1,0273943מזון, 414538

3941618טקסטיל13 181716

1,2823031הלבשה14 303029

ומוצריו15 28144עור 543

ומוצריו16 1,5341516עץ 171412

ומוצריו17 20966נייר 665

לאור18 והוצאה 9711113דפוס 121410

ופלסטיק19 גומי 5241213מוצרי 131310

נפט20 ומוצרי כימיים 2391718מוצרים 171817

אלמתכתיים21 מינרלים 4861112מוצרי 121110

בסיסית22 15866מתכת 666

מתכת23 2,3344244מוצרי 444639

299810מכונות24 10118

ואלקטרוני25 חשמלי 4972934ציוד 323628

הובלה26 882120כלי 212021

ר3926שונות28 675

מבוא). (ראה שנה כל יוני במחירי 1983 בשנת והחל שוטפים במחירים 1982 שנת עד
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TABLEXIV/3.ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, AND

TOTAL WAGES OF EMPLOYEES, BY MAJOR BRANCH

(Establishments engaging employees)

Monthly avearge (except wages(

Employees (thousands)
ומש עבודה שכר n"D
(מיליוני שכירים של
1 wages and salaires
iployees (IS million)

כורת
ש',)
Tota
of enMajor branchCode

19821983198419801982'1983'1984

27928428755,004 9,70812637574,485TOTAL12

5551.618 2863,42015,537Mining and quarrying10

4042445.899 1,01713.62661,500Food, beverages and tobacco11  12

1818172.668 4605.63422,504Textiles13

3030292,869 5106.00824,476Clothing and madeup textiles14

333495 781.0364,122Leather and its products15

1414122,068 3134,61518,338Wood and its products
.

16

6661,078 1782.45710.544Paper and its products17

1112131,947 3334,91722,984Printing and publishing18

1010101,758 3143,97416,153Rubber and plastic products19

1718184,788 88411,19449,304Chemical and oil products20

1111112,291 3924,84520,348Nonmetallic mineral products21

6661,216 2463,13112.300Basic metal22

4041428,422 1.52319,47789,422Metal products23

99102,008 3324,57521,071Machinery24

3233358,751 1.48021.130105,385Electrical and electronic equipment25

2120206,094 1,18513,73368.555Transport equipment26

6661,034 1772,61511 .942Miscellaneous28

1 Till 1982  at current prices and as of 1983  at pirces of June each year.
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ראשי ענ^ לפי פדיון1,  י"ר/4. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/4.REVENUE', BY MAJOR BRANCH
)Establishments engaging employees)

ש ISמיליוני million

ראשיסמל 19831984Major§19801982ענף branchCode

ישוטפיםבמחירים שנהבמחירי כל וני
At current pricesAt pricesof June

each year

הכל12 61,601345,511735,5643,582,733TOTAL12סך

וחציבה10 1,9109,73320,823113,871Miningנרייה and quarrying10

וטבק1112 משקאות ,13,18368,433155,702742,092Foodמזון, beverages Si tobacco11  12

3,14218,73437,245189,167Textiles13טקסטיל13

3,38517,66932,473130,589Clothingהלבשה14 and madeup14

textiles

ומוצריו15 5423,2465,30525,703Leatherעור and its products15

ומוצריו16 1,99612,59725,787102,820Woodעץ and its products16

ומוצריו17 1,6629,40219,518104,455Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 1,79711,58127,014115,193Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 3,19716,41335,703176,078Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 6,47035,35774,183389,847Chemicalמוצרים and oil products20

אל21 מינרלים 2,76515,60235,122148,855Nonmetallicמוצרי mineral21

productsמתכתיים

בסיסית22 2,0159,45220,511101,013Basicמתכת metal22

מתכת23 7,33244,60587,769426,325Metalמוצרי products23

1,94310,57824,505103,688Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 5,53437,19382,846450,571Electricalציוד and electronic25

equipment

הובלה26 3,67918,62036,569190,206Transportכלי equipment26

1,0496,29614,48972,260Miscellaneous28שונות28

1 Incl. V.A.T. מוסף. ערך מס כולל 1
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indices of industry התעשייה מדדי
(Establishments engaging employees) שכירים) המעסיקיס (מפעלים

עבודה ושכר תעסוקה פריון, תעשייתי, ייצור  י"ד/5, לוח
(מדדים)

TABLEXIV/5.INDUSTRIAL PRODUTCION, REVENUE, EMPLOYMENT AND WAGES
)Indices)

תעשייתי ייצור
Industrial
production

2JVtD
Revenue1

שכירים
Employees

עכורה שכר
שכירים2 של
Wages of
employees2

עבודה שכר
נקוב יומי
לשכיר2

Daily nominal
wage per
employee2

ממוצע :Baseהבסיס: Average1978 = 100.0=198 7

195815.71.01.5 39.54.01958

195918.01.7 42.74.21959

196020.31.9 45.44.41960

196123.52.3 51.24.71961

196226.62.02.8 56.55.21962

196330.42.53.5 61.35.81963

196434.63.04.1 64.46.41964

196538.13.44.7 65.47.31965

196638.73,55.3 64.18.51966
196737.43.65.1 60.79.01967

196848.14.76.2 69.89.31968

196955.85.57.2 77.09.61969

197061.06.48.4 81.910.81970

197167.57.810.0 85.012.01971

197275.510.012.0 89.713.61972

197379.612.814.9 90.616.81973

197483.119.421.1 93.223.01974

197585.228.329.6 93.932.51975

197688.938.641.4 96.342.91976

197794.657.361.1 98.163.01977

1978100.0100.0100.0 100.0100.01978

1979105.2180.9195.3 103.3186.51979
1980102.0405.2440.2 99.4430.01980

1981108.4996.41,090.6 101.91,055.31981

1982109.42,253.72,476.3 103.92,381.31982

1983113.25,666.16,450.5 105.76,083.71983

Base: Average 1983 = 100.0=1983 ממוצע ד,ב0יק:
198385.487.988.21983
1984105.1410.9396.4 101.0387.21984

1 Incl. V.A.T. as of 1976.
2 Till 1982  at current prices,asof 1983 at pricesof June each
year.

מוסף. ערך מס כולל ב1976 החל 1

במחירי  1983 ומאז שוטפים במחירים  1982 עד 2
שנה. כל יוני
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ראשי ענף לפי עבודה, ושכר תעשייתי ייצור  י"ד/6. לוח
(מרדים)

100.0=1983 ממוצע הבסיס:

ראשיסמל ענף

תעשייתי ייצור
Industrial production

עבודה שכר
שכירים של

משקל2
weight21980198119821984198019811982

הכל12 100.090.195.796.6105.16.838.4סך 16.9

וחציבה10 3.741011061071057.138.7ברייה 18.4

וטבק1112 משקאות 11.368290931046.537.9מזון, 16.3

4.4697971031048.241.7טקסטיל13 23.0

3.7899108108917.242.3הלבשה14 18.5

ומוצריו15 0.80991021101076.642.1עיר 17.0

ומוצריו16 3.208898104956.640.6עץ 17.1

ומוצריו17 2.039397981036.438.7נייר 16.9

לאור18 והוצאה 2.989198951006.134.7דפוס 14.6

ופלסטיק19 גומי 5.768388901096.338.5מוצרי 16.3

נפט20 ומוצרי כימיים 9.878588901096.938.1מוצרים 17.5

אלמתכתייס21 מינרלים 3.43104111103977,141.7מוצרי 18.3

בסיסית22 1.831151181011148.640.9מתכת 20.1

מתכת23 18.858991951067.138.4מוצרי 17.1

3.628188911036.938.6טכונוח24 16.6

ואלקטרוני25 חשמלי 13.628492971096.236.0ציוד 15.1

הובלה26 8.41105105991037.238.7כלי 17.6

2.2685SS861195.834.5שונות28 15.0

י"ד/5. ללוח 2 הערה ראה 1

מבוא. ראה  1983 משקלי בדבר 2
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TABLEXIV/6.INDUSTRIAL PRODUCTION AND WAGES, BY MAJOR BRANCH
(Indices)

Base: Average1983 = 100. 0

Wages of
employees

עבורו שכר
per employee

לשכיר נקוב יומי ;
Daily nominal wage

Major branchCode

'1983'1984198019811982'1983'1984

87.9396.47.117.339.188.2387.2TOTAL12

88.2379.06.416.538.488.5397.3Mining and quarrying10

87.6394.07.518.440.588.4374.0Food, beverages and tobacco1112

88.4350.17.919.040.788.4378.3Textiles13

88.6362.57.518.741.488.5365.4Clothing and madeup textiles14

88.7350.17.216.439.188.0367.7Leather and its products15

88.9352.16.716.938.888.0374.8Wood and its products16

88.3374.97.317.438.687.8368.8Paper and its products17

87.8409.27.317.539.788.3379.1Printing and publishing18

87.8357.46.917.139.987.9346.6Rubber and plastic products19

88.4386.26.817.539.388.2399.0Chemical and oil products20

88.4371.27.317.841.688.3388.0Nonmetallic mineral products21

88.4379.67.518.240.588.3380.9Basic metal22

88.6403.37.217.239.088.6379.4Metal products23

87.7403.97.017.138.888.2377.5Machinery24

87.1430.26.516.237.587.8393.1Electrical £ electronic equipment25

87.6419.56.716.738.087.6407.1Transport equipment26

87.5405.47.116.438.488.4389.2Miscellaneous28

1 See note 2 to table 5.
2 For 1983 weights  see introduction.
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(מדדים) מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, תעשייתי ייצור  י"ד/7. לוח
TABLEXIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES, BY AGGREGATED

MINOR BRANCH (Indices)
Base: Average 1983=100.0=1983 ממוצע .■0VJ.7

יצור
שכיריםתעשייתי
Industiralfees£ו10קחו

productionBranchענףסמל
Code

1980198419801984

כולל12 90.1105.194.0101.0GRANDסך TOTAL

הכל10 0ך  וחציבה 100.9104.797.193.5Miningכרייה and quarrying  total

אבן101.102 טחינת גריסה, ,88.285.995.793.2Quarryingחציבה, crushing. grinding of
חול stoneובריית and sand pits

גולמי,100,103,104 נפט מלחים. מתכות, הפקת (
אחרים ומחצבים טבעי גז (

106.3110.797.897.4Salt pan operation. crude oil and
108natural gas wells, mining of

metals and other minerals

הכל1112 סך  וטנק משקאות ,5Food*81.5104.187.9/0מזון, beverages and tobacco
 total

ועופות110 בשר 75.4108.283.6133.3Preparationעיבוד and preserving of
מטבחייס meatובתי and poultry and

slaughterhouses
וגלידה112 חלב 79.3101.487.998.2Dairyמוצרי products and ice cream

וקירות111,113 ירקות דגים, 82.1112.490.6107.4Canningשימורי and preserving ifsh,
vegetables and fruit

ומרגרינה114,115 שמן מוצרי ,81.195.897.9101.8Oilשמן, oil products and margarine
וגריסתה116 תבואה 88.796,896.798.4Grainmillטחינת products

ובצק117120 מאפה 73.896.883.9100.2Bakeryמוצרי and noodle products
וממתקים122 88.0108.487.3103.9Chocolateשוקולד and sweets

סוכר)121,128 (כולל ל.נ.מ.א. מזון 98.096.482.0102.0Foodתעשיית industry. n.e.s. (incl. sugar)
חריפימ123,124 ומשקאות ,99.597.387.182.4Beerבירה wine and spirits
קלים125 84.2118.882.4100.0Softמשקאות drinks
טבק126 82.6105.490.5102.6Tobaccoמוצרי products

הכל13 סך  96.6104.2104.193.1Textilesטקסטיל  total

חוטים130,131 של ושזירה סלילה ,102.897.3106.292.9Spinningטוייה, winding and inter
כותנה) ניפוט weaving(כולל (incl. cotton gins)

ובדים132,133 חוטים וייצור בדים 90.6106.2105.792.4Weavingאריגת of fabrics and
manufactureסינתטיים of synthetic

yarn and fabrics
ואשפרה134 הדפסה ליבון, ,118.386.9110589.2Dyeingצביעה. bleaching. printing

ובדים חוטים andשל finishing of yarns
and fabrics

בדים135 905123.493.0101.6Knittingסריגת mills
ל.נ.מ.א.136,138 טקסטיל 99.7108.897.896.4Textileתעשיית industry. n.es.
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מקובץ משנה ענף לטי ושכירים, תעשייתי ייצור  י"ד/7. לוח
(המשך) (מדדים)

TABLEXIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES, BY AGGREGATED
MINOR BRANCH (Indices) (cont.)

Base: Avearge 1983=100.0=1983 ממוצע : CVJ.7

יצור
שכיריםתעשייתי

Industrialענףסמל
production

EmployeesBranch
Code

1980198419801984

הכל14 סך  98.791.090.496.8Clothingהלבשה and madeup textiles 
total

בגדים140 ומתפרות עליונה ,101.189.689.597.7Outerwearהלבשה incl. tailors and
dressmakers

תחתונה141 92.891.480.996.1Underwearהלבשה
הלבשה142,148 ומוצרי טקסטיל 89.397.2121.691.3Finishedמוצרי textile goods and

wearingל.נ.מ.א. apparel, n.e.s.

הכל15 סך  ומוצריו 98.9107.494.194.5Leatherעור and its products  total

147.792.2138.079.9Tanneriesבורסקאות150
נעליים151 97.1113.486.697.2Manufactureייצור of footwear
ל.נ.מא.158 ותחליפיו, עור 74.385.899.092.0Leatherמוצרי products, n.e.s.

הכל16 סך  ומוצריו 88.594.996.992.1Woodעץ and its products  total

עץ160 של בסיסית 98.5104.0114.799.8Basicתעשייה manufacture of wood
ושעם161 עץ 88.384.8116.673.8Woodמוצרי and cork products

162165 ובניין (רהיטים 85.592.890.891.4Carpentriesנגרות for furniture and
מרפדיות) buildingכולל (incl. upholstery)

הכל17 סך  ומוצריו 93.3103.396.9102.0Paperנייר and its products  total

וקרטון170 נייר של בסיסית 94.0106.3109.8104.2Basicתעשייה manufacture of paper
and cardboard

וקרטון171 נייר מוצרי 93.0101.691.1101.0Paperתעשיית and cardboard products

הכל*/ סך  לאור והוצאה 90.6100.486.0109.2Printingדפוס andpublishing  total

עיתונים180,181 ספרים. של לאור 72.597.777.5116.1Publishingהוצאה of books. newspapers
עת andוכתבי periodicals

ליתוגרפיה182 דפוס. ,108.1102.789.6105.6Printingבתי lithography and
zincographyוצינקוגרפיה

114.497.1124.589.8Bookbindingכריכיות183
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מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, תעשייתי ייצור  י"ד/7. לוח
(המשך) (מדדים)

TABLEXIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES, BY AGGREGATED
MINOR BRANCH (Indices) (cont.)

Base: Average 1983=100.0=1983 ממוצע : 0VJS7

צור
שכיריםתעשייתי
IndustrialEmployeestfra nch

productionענףסמל
U 1 uII \* 11

Code
1980198419801984

הכל19 סך  ופלסטיק גומי 82.9108.595.497.4Rubberמוצרי andplastic products 
total

לצמיגים190 (פרט גומי 90.0105.995.7103.8Rubberמוצרי products (excl. tyres
andואבובים) tubes)

צמיגים191,192 וחידוש 107.899.6103.596.6Manufactureייצור and retreading
ofואבובים tyres and tubes

פלסטיים193 74.5112.392.495.9Plasticמוצרים products

20 נפט ומוצרי כימיים 84.6109.396.1102.2Chemicalמוצרים and oil products  total
הכל סך

בסיסית200 כימית 83.8124.0104.9101.9Basicתעשייה chemical industry
תרופות201 71.9129.495.1101.3Pharmaceuticalתעשיית industry

סינתטיים202,203 ניקוי חומרי .104.998.470.910Iסבון, 8Soaps, synthetic detergents and
cosmeticsותמרוקים

ולכות204 84.788.7100.0101.4Varnishesצבעים and lacquers

וחיטוי205 הדברה חומרי ,101.4102.8112.5105.3Insecticidesתעשיית fungicides and
disinfectants

(כולל206,208 ל.נ.מ.א. כימיים 85.097.192.3102.0Chemicalמוצרים products. n.e.s. (incl.
נפט oilזיקוק reifning)

21 אלמתכחיים מינרלים 104.197.492.495.5Nonmetallicמוצרי mineral products 
הכל totalסך

וסיד210,214 חימר מלט. ,100.1101.183.096.0Cementמוצרי clay and lime products
זכוכית211 ומוצרי 139.1113.3126.3106.9Glassזכוכית and glass products
קרמיקה212 90.7105.6104.791.3Ceramicמוצרי products

מתכתיים213,218 אל מינרלים 102.086.098.492.3Nonmetallicמוצרי mineral products,
מלט) ייצור (כולל .n.e.sל.נ.מ.א. (incl. manufacture

of cement)

הכל22 סך  בסיסית 115.0114.1106.994.5Basicמתכת metal  total

ופלדד220 ברזל של בסיסית 95.1113.8100.395.7Ironתעשייה and steel basic industries
ולפלדה221 לברזל יציקה 126.0104.4106.593.7Ironבתי and steel foundries

אלברזיליות222 מתכות 123.6111.7114.397.8Nonferrousתעשיית metal industry
מתכת223 137.1128.9104.288.6Metalצינורות pipes
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(המשך) (מדדים) מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, תעשייתי ייצור י"ד/7. לוח
TABLEXIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES, BY AGGREGATED

MINOR BRANCH (Iirdices) (cont.)
Base: Average 1983=100.0=1983 ממוצע : 0'OJ,7

יצור1
שכיריםתעשייתי

IndustrialEmployeesסמל
CodeענףproductionBranch

1980198419801984

הכל23 סך  מתכת 89.0105.597.7104.1Metalמוצרי products  total
ארמטורה230 95.3111.397.8104.4Plumbingמוצרי fixtures
פח231 84.4107.192.7103.2Tinwareמוצרי products
ומוצריו232 113.086.1112.290.9Wireתיל and wire products
233

234

ולחימום לבישול ומכשירים כלים
לדושמליים) (פרט

ואביזריהם עבודה כלי סכי"ם.

113.6

98.7

102.5

112.6

110.0

108.2

102.2

103.2

Heating and cooking
equipment (nonelectrical)
Cutlery, tools and accessories

ומסגריות235,236 מבניים מתכת 82.8106.395.8106.5Structuralמוצרי metal products and
למתכת237 אחרים וציפויים 71.7104.189.9103.0גילוון

metal workshops
Galvanizing and other metal

מתכת238 86.786.795.694.4רהיטי
coating
Metal furniture

ל.נ.מ.א.239 מתכת 90.3112.298.6103.8Metalמוצרי products n.e.s

הכל24 סך  81.1103.094.4105.4Machineryמכונות  total 240
241

חקלאיות מכונות
ולבניין לתעשייה מכונות

81.9
76.9

96.6
104.2

77.7
100.7

104.7
112.8

Agricultural machinery
Industrial and building machinery

242

243

למסחר לשירותים, מכונות
בית ולמשק

שאיבה ציוד מיחסים, משאבות,

79.7

96.2

102.6

107.5

88.7

100.7

100.2

102.9

Commercial and domestic
machinery
Pumps; compressors. pumping התפלה equipmentומיתקני and water
desalination

הכל25 סך  ואלקטרוני חשמלי 84.0109.187.8106.8Electricalציוד and electronic equipment

חשמליים250 140.0104.1132.4103.6מנועים
 total
Electrical motors and transformers 251,252

253

ולמאור חשמלית להתקנה ציוד
ומצברים) סוללות (כולל

חשמליים בישול וכלי בית כלי

91.5

129.8

98.9

85.2

83.9

143.7

104.2

82.0

Electrical supplies (incl. batteries
and accumulators)
Domestic electrical appliances

קשר254,256 מכשירי רדיו, מכשירי
אלקטרוניים ומכשירים

79.6111.382.9108.6Radios, gramohones. communi
cation and electronic טלויויה) equipment(כולל (incl. television)

הכל26 סך  הובלה 104.6103.394.098.7Transportכלי equipment  total
קטנועים260 אופנועים. מכוניות, 103.290.7107.9100.1Manufactureייצור of cars, motorcycles motorוחלקיהם scooters and their

שיט262,263 כלי של ותיקון 104.8105.4102.096.4ייצור
parts
Manufacture and repair of

268
ואוירונים

ל.נ.מא. הובלה 81.760.4163.085.2בלי
seacraft and aircraft
Transport equipment. n.es.

הכל28 סך  84.9119.285.3103.8Miscellaneousשונות  total ומכשירי280.281 מדויקים ,81.3129.369.1109.6Precisionמכשירים optical and photo

282,283
וצילום אופטיקה
חן וחפצי 95.3104.0100.1103.4צורפות

graphic instruments
Manufactureof jewellery and

ל.נ.מ.א.284,288 שונות 86.995.696.993.4תעשיות
objects d'art
Miscellaneous manufactuirng

ומוצרי משרד כלי .n.e.s(כולל (incl. ofifce equipment ודומיהם) מקש basketקליעה work, straw plaiting
and the like)
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surveys of industry and crafts והמלאכה התעשייה סקרי

בעלות וצורת גודל קבועת לטי ומועסקים, י"ד/8.מפעלים 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)

ויםאחומוחלטיםמספרים
numbersAbsolutePercentages

מועסקים
מועסקיםמפעלים(אלפים)מפעלים
EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmenlspersons

(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
1980/816,079267.41980/81
1981/826,392275.21981/82

הכל סך 1982/836,463283.8100.0100.01982/83 TOTAL

גודל Sizeקבוצת group
במפעל) מועסקים number)(מספר of employed

persons in establishment)
592,73818.142.36.459
10141,14813.317.84.71014
15195689.48.83.31519
20243868.56.03.02024
25292667.24.12.52529
304949018.47.66.53049
509943429.76.710.55099
10029927445.74.216.1100299
300 +159133.52.547.0300+

בעלות Typeצורת of legal organization
אחד אדם 1,45313.722.54.8Singleבבעלות owner

שותפים מספר 8337.712.92.7Partnershipבבעלות
פרטית מניות 3,678147.356.951.9Privateחברת limited company
ציבורית מניות 17778.62.727.7Publicחכרת limited company

שיתופית2 30116.24.75.7Cooperativeאגודה society2
ידוע) לא (כולל 2120.40.37.2Otherאחר (incl. not known)

1 Excl. diamonds industry as of 1975/76.
2 Incl. establishments owned by qibbuzim which are not
registered as separate legal units.

ב1975/76. החל יהלומים תעשיית כולל לא 1

רשומים ושאינם קיבוצים בבעלות מפעלים כולל 2
נפרדות. משפטיות כיחידות
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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)

שוטפים במחירים ש', מיליוני שוק; pricesAtבמחירי market prices; IS million. at current

ראשיסמל .1975/761980/811981/821982/83Majorענף bra nebCode

הכל121 81,731.7195,487TOTAL'12§36,158.0§1,954.0סך

והציבה10 69.81,621.03,537.28,042Miningגרייה and quarrying10

וטבק1112 משקאות ,240.44,353.87,986.018,746Foodסזון. bevearges £ tobacco1112

132.42,069.04,173.69,239Textiles13טקסטיל13

80.41,598.53,802.89,917Clothingהלבשה14 and madeup textiles14

ומוצריו15 15.7288.0784.21,922Leatherעור and its products15

ומוצריו16 74.11,161.82,616.25,760Woodעץ and its products16

ומוצריו17 53.4812.61,818.04,151Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 64.3938.62,331.26,152Pirntingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 86.71,687.83,851.58,497Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 194.83,651.18,197.619,284Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתיים21 מינרלים 128.91,603.53,510.77,808Nonmetallicמוצרי mineral products21

בסיסית22 69.01מתכת ,230.02,409.55,482Basic metal22

מתכת23 235.05,460.513,045.229,760Metalמוצרי products23

102.01,395.73,163.97,202Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 198.84,496.011,576.533,699Electricalציוד and electronic25

equipment

הובלה26 177.23,123.47,294.816,159Transportכלי equipment26

31.1666.21,632.53,667Miscellaneous28שונות28

1 Excl. diamond industry. יהלומים. תעשיית כולל לא 1
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טבעי ואזור נפה מחוז, לטי ומועסקים, מפעלים י"ד/0ו. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/10.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY
DISTRICT, SUBDISTRICT AND NATURAL REGION
)Establishments with 5 and more employed persons)

1982/83

טבעי ואזור נפה מחוז,

מספרים
lumbers

מוחלטים
Absolute

אחוזים
Percentages

District, subdistrict

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
(אלפים)
Employed
persons

)thousands)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

and natural region

כוללי 6,463283.8100.0100.0GRANDסך TOTAL'

ירושלים 49715.87.75.6מחוז .JERUSALEM DISTRICT

יהודה 47813.27.44.7Judeanהרי Mountains

יהודה 19שפלת ,2.50.30.9Judean Foothills

הצפון 74538.111.513.4NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 843.71.31.3Zefatנפת SubDistrict

חולה 502.20.80.8Hulaעמק Basin

מזרחי עליון 70.50.10.2Easternגליל Upper Galilee

חצור 271.00.40.4Ha2orאזור Region

כנרת 0.60.6Kimeret*./39נפת SubDistrict

281.60.40.6Kinerotבנרות

מזרחי תחתון Easternגליל Lower Galilee

יזרעאל 25414.43.95.1Yizreelנפת SubDistrict

שאן בית 401.80.60.6Betעמק Shean Basin

חרוד 141.10.20.4Harodעמק Valley

כוכב Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 664.81.01.7Yizreelעמק Basin

מנשה 90.40.10.1Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 1206.01.92.1NazaerthTiranהרי Mountains

ענו 36818.25.76.4Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון 1274.52.01.6Westernגליל Lower Galilee

יחיעם 251.80.40.6Yehiamאזור Region

אילון Elonאזור Region

נהריה 1124.61.71.6Nahariyyaאזור Region

עכו 796.11.22.1Akkoאזור Region

גולן Golanנפת SubDistrict
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(המשך) טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים י"ד/0ו. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/10.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY
DISTRICT, SUBDISTRICT AND NATURAL REGION (cont.)

)Establishments with 5 and more employed persons)
1982/83

טבעי ואזור נפה מחוז,

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute

אחוזים
Percentages

District, subdistrict

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
(אלפים)

Employed
persons

)thousands)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

and natural region

חיפה 96649.614.917.5HAIFAמחוז DISTRICT
חיפה 78138.712.113.6Haifaנפת SubDistrict

חדרה 18510.82.93.8Haderaנפת SubDistrict 

הכרמל 90.90.10.3Karmelחוף Coast

יעקב זכרון 50.40.10.1Zikhronאזור Yaaqov Region

אלכסנדר Alexanderהר Mountain
חדרה 1409.02.23.2Haderaאזור Region

המרכז 1,19068.918.424.3CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 2709.54.23.3Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 48821.87.67.7Petahנפת Tiqwa SubDistrict

השרון 1534.52.41.6Southernדרום Sharon

תקוה פתח 33517.25.26.1Petahאזור Tiqwa Region

רמלה 16525.12.68.8Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 26712.64.14.4Rehovotנפת SubDistrict

רחובות 1087.11.72.5Rehovotאזור Region

לציון ראשון 1595.52.51.9Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 2,51677.738.927.4TELמחוז AVIV DISTRICT
אביב תל 2.51677.738.927.4Telנפת Aviv SubDistrict

הדרום 54033.48.411.8SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 31120.24.87.1Ashqelonנפת SubDistrict

מלאכי 491.90.80.7Malakhiאזור Region

לכיש 185.30.31.9Lakhishאזור Region

אשדוד 1337.12.12.5Ashdodאזור Region

אשקלון 1116.01.72.1Ashqelonאזור Region

שבע באר 22913.23.54.6Beerנפת Sheva SubDistrict

גרר Gerarאזור Region

בשור 351.80.50.6Besorאזור Region

שבע באר 1454.92.21.7Beerאזור Sheva Region

צפונית 31.50.00.5Northernערבה Arava

דרומית 50.50.10.2Southernערבה Arava

הנגב 144.40.21.6Negevהר Mountains

Excl. diamond industry. יהלומים. תעשיית כולל לא 1
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שכירים, של למעשה עבודה וימי מועסקים מפעלים,  י"ד/11. לוח
ראשי ענף לטי

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל Establishmentsענף

מועסקים

(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

1975/761980/811981/821982/831975/761980/811981/821982/83

הכל121 5,8576,0796,3926,4632S0.8267.4275.2283.8סך

וחציבה10 585361614.95.45.74.9כרייה

וטבק1112 משקאות 67571473372035.538.640.341.1מזון,

41326126322921.319.118.616.9טקסטיל13

82766073285923.524.926.930.2הלבשה14

ומוצריו15 2591401861473.63.13.53.5עור

ומוצריו16 62160265261711.512.513.212.8עץ

ומוצריו17 1011181251085.35.65.74.9נייר

לאור18 והוצאה 3985035415558.79.610.110.5דפוס

ופלסטיק19 גומי .21731332733710.411מוצרי 111.411.1

נפט20 ומוצרי כימיים 19518319822415.416.816.716.8מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 30828631831310.510.411.010.8מוצרי

בסיסית22 77981181456.05.95.95.3מתכת

מתכת23 9121,1651,1481,14330.939.139.240.1מוצרי

24922523024910.69.39.49.9מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 25442443642023.929.330.638.6ציוד

הובלה26 12010010110424.320.820.620.3כלי

1712342232324.55.86.36.1שונות28

יהלומים. תעשיית כולל לא
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TABLE XIV/11 .ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND

MANDAYS WORKED, BY MAJOR BRANCH

(Establishments with 5 and more employed persons(

Employed personsשכירים של למעשה עבודה ימי
(מיליונים)

Major branchCode (אלפים) שכירים מזה:
Thereof: Employees (thousands)

Mandays worked by employees
)millions)

1975/761980/811981/821982/831975/761980/811981/821982/83

1415263.6271.5280.262366.767369.3TOTAL112

4.85.4§5.64.91.31.61.51.2Mining and quarrying10

34.838.139.840.78.69.49.710.1Food, beverages and tobacco1112

21.019.018.616.85.55.04.94.4Textiles13

22.524.426.429.65.86.36.57.3Clothing and madeup textiles14

3.13.03.33.30.80.80.90.9Leather and its products15

10.111.812.512.22.62.93.13.0Wood and its products16

5.25.65.74.81.41.41.51.3Paper and its products17

8.59.29.710.02.42.52.62.7Printing and publishing18

9.411.011.210.92.52.82.82.8Rubber and plastic products19

15.316.816.616.84.04.64.44.4Chemical and oil products20

10.210.210.910.62.62.72.72.6Nonmetallic mineral products21

6.05.85.85.31.51.51.51.3Basic metal22

29.638.538.739.57.39.59.49.6Metal products23

10.29.29.39.82.72.42.42.4Machinery24

23.529.130.538.46.07.27.59.5Electrical and electronic25

equipment

24.320.820.620.36.24.94.84.4Transport equipment26

4.05.76.36.11.11.41.51.5Miscelanneous28

Excl. diamond industry.
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עריכת נוספות, עבודה והוצאות עבודה שכר י"ד/2ו. לוח
ראשי ענף לפי גולמית, ותפוקה חומרים
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

שוטפיםבמחירים

ראשיסמל ענף

נוספות עבודה והוצאות משכורת עבודה, שנר
Wages, salaries and other labour expenses

ש' (מיליוני הכל סך
Total (IS million)
(

של למעשה עבודה ליום ממוצע
(ש') שכיר

Average per employee's manday
worked (IS)

1975/761980/811981/821982/831975/761980/811981/821982/83

הכל121 ,912.118,480.042,112.3101,38415277סך 6241,464

וחציבה10 29.6675.31,395.73,012234359532,491כרייה

וטבק12ננ משקאות 100.71,876.44,512.411מזון, ,295122004671,121

67.51,012.82,280.55,033122044691,156טקסטיל13

50.0752.91,892.24,9879120293686הלבשה14

ומוצריו15 8.1147.9422.91,125101944961,291עור

ומוצריו16 34.2564.01,463.73,233131934751,085עץ

ומוצריו17 18.1369.7943.12,159132596371,686נייר

לאור18 והוצאה 32.1570.91,356.93,540142255281,314דפוס

ופלסטיק19 גומי 33.6626.31,482.33,399132235261,227מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 74.11,541.73,496.88,439193367861,933מוצרים

אלמתכתייס21 מינרלים 42.0803.91,742.14,013163036401,530מוצרי

בסיסית22 26.1503.71,144.22,305173377621,801מתכת

מתכת23 115.12,961.06,416.015,124163126811,581מוצרי

41.9681.91,518.13,656152886361,506מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 96.02,645.56,155.317,690163668241,855ציוד

הובלה26 130.62,400.34,933.510,355214941,0382,338כלי

12.5346.6956.72,019122446321,319שונות28

יהלומים. תעשיית כולל לא 1
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TABLEXIV/12.WAGES AND OTHER LABOUR EXPENSES, MATERIALS CONSUMED

AND GROSS OUTPUT, BY MAJOR BRANCH

(Establishments with 5 and more employed persons)

At current prices

שי)צר (מיליוני חומרים יכה
Mateirals consumed

)IS million)

גולמית תפוקה
שוק) במחירי ש'. (מיליוני

Gross output
}IS million at market prices)Major branchCode

1975/761980/811981/821982/831975/761980/811981/821982/83

2,746.441,327.093,000.12033314,700.477,485.074,731.9398,817TOTAL'12

59.71.139.12,844.24.884129.52.760.16,381.512,926Mining and quarrying10

833.210.982.023,560.855,4531,073.615.336.031.546.874.199Food, beverages and tobacco1112

163.62.838.16,497.912,881295.94,907.110.671.522,120Textiles13

142.11 .760.24.099.010,444222.43,358.77,901.820,361Clothing and madeup textiles14

25.6289.0820.21,75941.3577.01,604.53,681Leather and its products!5

92.51.261.23,028.36,311166.62,423.05,644.512,070Wood and its products16

88.81.067.62,582.55.706142.31.880.34,400.59,857Paper and its products17

51.1880.82,081.84.891115.41,819.44,413.011,042Printing and publishing18

105.01,903.64,319.49.509191.83.591.38,170.918,006Rubber and plastic products19

234.94,961 .310,984.122,566429.78,612.519.181.741,851Chemical and oil products20

135.51,930.74,821.49,855264.43.534.18.332.217,663Nonmetallic mineral products21

98.61,485.82,923.05,621167.62,71575,332.511,103Basic metal22

241.14,128.89,707.520,339476.19,589.322.752.850,099Metal products23

91.7966.32,288.34.594193.62,362.05.452.211,796Machinery24

184.82,981.66.730.917,350383.67,477.518.307.351,049Electrical Si electronic equipment25

171.22.097.93,909.16,718348,45,221.311,203.922,877Transport equipment26

27.2653.51,801.74,45058.31,319.73,434.38,117Miscellaneous28

1 Excl. diamond industry.
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התעשייה של הכלכלי החשבון י"ד/13. לוח
ועצמאים) (מעבידים

TABLEXIV/13.ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT
)Employers and selfemployed)

1982/83
שוטפים ייצור גורמי במחירי שקל, ISמיליוני million, at current factor cost

מזון,
עודמשקאותכרייה
ומוצריוהלבשהטקסטילוטבקוהציבה

הכל1 MiningFood,TextilesClothingLeatherסך
Total1andbeveragesandand its

quarryingandmadeupproducts
tobaccotextiles

12101112131415Codeסמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .287,693.44,641.868,721.013,859.411,210.43.775.11ו. Sales to local market

ליצוא מבירות .296,066.17,067.69,795.14,173.27,729.7102.92. Sales to exports
ותיקונים עבודות .314,334.1695.3464.02,228.7837.471.43. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים ייצור .41,603.518.912.58.9004. Fixed assets produced for own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הבל סך .5399,697.112.423.778,992.620,270.219,777.63.94955. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעשייתית מפעילות .616,654.51,916.11,999.5607.2670.449.56. Nonindustrial income
(5+6) הכל סך  ההכנסות .7416,351.614,339.880,992.120,877.420,448.03,999.07. Income  total (5+6)

Stockמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .826,947.2622.62,879.62,428.01,758.2232.18. Increase in stock of finished

גמורים andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .923,569.9499.82,926.31,656.81,344.1153.89. Increase in stock of materials

Expendituresהוצאות
קנייה  עיקריות הוצאות .10242,236.95,436.860,463.014,869.312,384.92,218.210. Main expenditure  purchases

(10  9) צריכה  עיקריות הוצאות .218,667.04,937.057,536.713,212,511,040.82,064.411וו. Main expenditure consumption (10 9)
כלליות הוצאות .1229,211.01,701.63,455.3928.01,462.7278.312. General expenses

תפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .13443,298.814,962.483,871.723,305.422,206.24,231.1

Output
13. Gross output (7+8)

מוסף Valueערך added
(13 11) מפקדי מוסף ערך .14224,631.810,025.426,335.010,092.811,165.42.166.714. Census value added (1311)
(1412) גולמי מוסף ערך .15198,419.98,323.722,879.89,164.89,702.71,888.415. Gross valueadded (1412)
להון ותמורה נקי רווח .15.144,171.42,796.83,691.91,104.62,559.8177.815.1. Net profit and return to capital

(נטו) מימון .15.245,257.22,364.57,375.12,830.31,934.6480.415.2. Net financing
ומשכורת עבודה שכר .15.3106,234.53,024.611,459.35,118.75,057.21.198.015.3. Wages and salaries
וציוד מבנים שכירת .15.42,756.8137.9353.5111.1151.132.315.4. Building and equipment rentals

י>
X
1

ם



(המשך) התעשייה של הכלכלי החשבון י"ד/13. לוח
וע¥מ<1ים) (מעבידים

TABLEXIV/13.ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT (cont.)
)Employers and selfemployed)

1982/83
שוטפים ייצור גורמי במחירי ש'. ISמיליוני million, at current factor cost

מוצרי
מינרליםמוצריםמוצרידפוס

אלכימייםגומיוהוצאהניירעץ
מתכתייםומוצריופלסטיקלאורומוצריוומוצריו
WoodPaperPrintingRubberנפטNon
and itsand itsandandChemicalmetalic
productsproductspublishplasticand oilmineral

ingproductsproductsproducts

161718192021Codeסמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .16,218.89,565.210,425.312,721.521,873.716,514.01ו. Sales (0 local market

ליצוא מכירות .2812.6260.0143.14,279.614,363.2429.92. Sales to exports
ותיקונים עבודות .3516.461.41,739.782.63,383.257.73. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים ייצור .40.7004.267.330.14. Fixed assets produced for own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .517,548.59,886.612,308.117,087.839,687.417,031.75. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעשייתית מפעילות .6521.4178.9527.7334.42,935.4769.86. Nonindustrial income
(5+6) הכל סך  ההכנסות .718,069.910,065.612,835.817,422.242,622.917,801.57. Income  total (5+6)

Stockמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .8890.0285.5214.21 ,070.02,534.2818.28. Increase in stock of ifnished

גמורים andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .9792.7537.6185.8900.02,347.7612.49. Increase in stock of materials

Expendituresהוצאות
קנייה  עיקריות הוצאות .1010,829.46,410.55,693.510,621.825,220.610,745.310. Main expenditure  purchases

(10  9) צריכה  עיקריות הוצאות 10,036.85,872.95,607.79,721.822,872.910,132.911וו. .Main expenditure  consumption (10 9)
כלליות הוצאות .122,133.5415.5941.2839.42,298.1964.112. General expenses

תפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .1318,960.010,351.113,050.018,492.245,157.118,619.7

Output
13. Gross output (7+8)

מוסף Valueערך added
(1311) מפקדי מוסף ערך .148,923.24,478.27,442.28,770.422,284.28,486.914. Census value added (1311)
(14 12) גולמי מוסף ערך .156,789.74,062.76,501.07,931.019,986.17,522.8.15. Gross valueadded (1412)
להון ותמורה נקי רווח .15.11,679.1) ,022.01,829.21,078.56,812.01,534.815.1. Net profit and return to capital

(נטו) מימון .15.21,443.9777.9710.73,231.94,565.61,782.115.2. Net financing
ומשכורת עבודה שכר .15.33,519.52,212.03,760.93,482.38,502.04,085.615.3. Wages and salaries
וציוד מבנים שכירת .15.4147.250.8200.2138.2106.5120.315.4. Building and equipment rentals

C



(המשך) התעשייה של הכלכלי החשבון י"ד/3ו. לוח
ועצמאים) (מעבידים

TABLEXIV/13.ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT (cont.)
)Employers and selfemployed)

1982/83
שוטפים ייצור גורמי במחירי שקל, ISמיליוני million, at current factor cost

ציוד
חשמלי

כליואלקטרונימוצרימתכת
שונותהובלהElectriמכונותמתכתבסיסית
BasicMetalMachinerycal andTransportMiscella
metalproductsproductselectroEquipmentneous

nic equip
menl

2223242S28Codeסמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות ,18,926.431,444.77.257.227,895.813,076.89,566.41. Sales to local market

ליצוא מכירות .2964.115,261.73,219.816,712.67,251.53,499.32. Sales to exports
ותיקונים עבודות .352.92,192.4447.8954.5385.6163.03. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים ייצור .421.2398.653.7854.8129.03.44. Fixed assets produced for own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .59,964.649,297.410,978.546.417.720,843.013,232.15. Total industrial income (I +2+3+4)

לאתעשייתית מפעילות .6277.43.143.3329.81.767.2328.3298.16. Nonindustrial income
(5 +6) הכל סך  ההכנסות .10,242.152,440.711,308.448,184.921,171.313,530.27ל. Income  tola) (5+6)

Stockמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .8848.34,208.1884.54.338.12,110.1825.58. Increase in stock of finished

גמורים andובלחי unfinished products
חומרים במלאי גידול .9630.43,895.7929.83.212.31,973.8970.89. Increase in stock of materials

Expendituresהוצאות
קנייה  עיקריות הוצאות .106,378.126,036.35.874.820.775.48,883.39,295.610. Main expenditure  purchases

(10 9) צריכה  עיקריות הוצאות .5,747.622,140.64,944.917.563.16,909.58,324.811וו. Main expenditure consumption (10 9)
כלליות הוצאות .12523.52,949.4998.34,088.3834.91,399.812. General expenses

תפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .1311,090.356.648.812,192.952,523.023,281.314,355.7

Output
13. Gross output (7+8)

מוסף Valueערך added
(13 (ו1 מפקדי מוסף ערך .145,342.734,508.17,248.034,959.916,371.86,030.914. Census value added (1311)
(1412) גולמי מוסף ערך .154,819.131,558.76,249.630.871.615,537.04,631.215. Gross valueadded (1412)
להון ותמורה נקי רווח .15.1783.410,748.61.037.97,190.7551.5675.715.1. Net profit and return to capital

(נטו) מימון .15.21,601.64,487.81,427.75.028.03,530.61,684.515.2. Net financing
ומשכורת עבודה שכר .15.32,328.215,896.13,705.818,291.312.382.02,210.915.3. Wages and salaries
וציוד מבנים שכירת .15.4105.9426.278.2361.5175.960.115.4. Building and equipment rentals

Q
Z

1 Excl. diamonds industry. יהלומים. תעשיית כולל לא



industrial products תעשייה מוצרי

(כמויות) תעשייה מועדי י"ד/4ו.ייעור לוח
TABLEXIV/14.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities)

19701975198019831984Unit1Productידוידה1מוצר

והציבה MININGכרייה AND
QUARRYING

גולמי לינפט .8840231319Milמיליון LCrude oil
טבעי מיגז .134601426653Milמיליון mJNatural gas
טינחושת 11.08.00.51אלף ,000 tCopper ore

(שיווק) קוורץ Quartzsand"73.263.765.068.5"חול (marketing)
(שיווק) Ball"56.385.098.4105.9ייחרסית and fire clay

(marketing)
Potash"1,5261,795§8691,1751,343ייאשלג

8822,3071,9662,065Phosphate"פוספטים rock

FOODמזון
Flourקמת

אחיד ט'קמח 951339791951,000אלף tStandard
אחר2 Other2"234319358415421ייקמח

חלב Milkמוצרי products
מפוסטר ליחלב .132.2202.1187.3225.9226.0Milמיליון LPasteurized milk
מעוקר ליחלב 11אלף ,30314,62017,30527,86633,8691,000 LSterilized milk

מקומית 2,9562.7672,7213,0023,006tDomesticט'חמאה butter
10,71610,38510.20815,38815,467Cream"שמנת

רכה Soft'21,99433,29939,44746,56647,866";בינד, cheese
מלוחה Salt"1,4041,1821,179932820"גבינה cheese
קשה Hard"6,8309,7899,74713,97113,923גבינה cheese

מותכת 1,1631,480967839934Boiled"גבינה cheese
לבן ,Yoghurt"30,72652,10157,41170,74870,007"יוגורט, sour and
skimmedואשל milk

Oilsשמנים
25,28433,11233,62233,24234.222Margarine"מרגרינה

בלתי Unrefined"19,5562,031680"שמניס
(יצוא) oilsמזוקקים (exports)
מזוקקים Refined"41,19455,73067,66584,05589,462"שמנים oils

557127470no"Coconut"קוקוס
כותנה 3,2564,59512,33713.78519,677Cotton"זרעוני seed

"חמניות
337871"Sunflower seed

155438340405259Safflowerחריע seed
36,85250,07754,59569,11768,902Soyaסויה
167323194194202Maize"תירס
40Palm_דקלים

Olive■'207130162406241זית
טיכוספה 2683213454193671,0001Oilאלף cake

1 !ton;L litre: mmetre
2 Including flour used for baking matzot.

מ=מטר ל'=ליטר; ט'=טונה; 1

מצות. לאפיית קמח כולל 2
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/4ו. לוח
TABLEXIV/14.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (cont.)

19701975198019831984Unit1Productיחידה'מוצר

משכרים ALCOHOLICמשקאות
BEVERAGES

(שיווק) לייין 13.23415.86918,89616,50917,5841,000אלף LWine (marketing)
למאלט) (פרט Beer"32.39735,51039,43740.80541,525.יבירה (except malt beer)

ברנדי ,Arrack"10.53811.2605,7495.4815,954"עראק. brandy and
אחרים otherוספירטים spirits

(marketing)(שיווק)

טבק TOBACCOמוצרי PRODUCTS

3,8685.5535,3376,3736,714tCigarettesטיסיגריות
"גסיגרים 15,46216,0599.078kgCigarsק

מקטרת 18,69416.9408,295Pipe"טבק tobacco
Tombac"60.44751,65741.28529,45129,482"טומבק

הרחה Snuff"38.75936.48527,34922,68720,853ייטבק

TEXTILESטקסטיל

כותנה 22,84221,53320,01316,45016,492tCottonט'חוטי yarn
סרוק צמר 3.8015,5145.3543,4743,164Combed"חוטי wool yarn
מנופץ צמר Carded"3.0733,2152.2512,7572,471יחוטי wool yarn
ויגוניהן .incl)(כולל vigone)

WOODעץ
לבוד 95.58463,65296,88598,00390,450m3Plywoodמיעץ

וקרטון PAPERנייר AND
CARDBOARD

עיתון 9.3327.4724,5482,014772tNewspirntטינייר
והדפסה כתיבה 31,83245,74259,89453,58364,875Writing"נייר and printing

paper
אחר Other"23,52926.23223,54128,90432,131"נייר paper
Cardboard"14,37816,61956,02347,10247,695"קרטון

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS

1,3921,4661,2421,0451,0091,000Tyresאלףצמיגים
25,15829,48352,14130,38532,029tטי

5585704553623331,000Innerאלףאבובים tubes
1,5461,4771,2091,068978tטי"

CHEMICALSכימיקלים

37,74587,52356,70297,411101,064tAmmoniaטיאמוניה
גופרתי 8,23149,29142,155Ammonium!67,82489,298"אמון sulphate

גופרתי 5,0168.7422,00111.'אשלגן ,22512,463Potassium sulphate
זרחתי 13,51617,7676,46620,02018,191Dicalcium"דוסידן phosphate

גופרתית טיחומצה 2031942091711891,000אלף tSulphuricacid (10096)

( 1009b)

1 tton;L litre. לי=ליטר. ט'טונה; 1
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/4ו. לוח
TABLEXIV/14.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (corn.)

19701975198019831984Unit1Productיחידה'מוצר

14,83323,31535,31029,12831,084tChlorineטכלור
(סודה מאכל .נתר 15,92324,15635,26830,97428,501Caustic soda

קאוסטית)
היפוכלוריט Sodium"7,8658,16814,34812,4399,161"סודיום hypochlorite

Polyethylene"17,76526,84160,99762,50073,953"פוליאתילן
קרבונט Potassium"1,6892,3424,6752,6555,640פוטסיום carbonate

Soot"11,6809,3298,044"פיח
פורמאלדהיד לפנול 3933541אלף ,000 LPhenol formaldehyde

3,0023,5855,7183,6954,218tParaffinט'פרפין
מעובה נפט Liquified.'123,261143,270164,778170,157172,964"גז petroleum

gas(שיווק) (marketing)
Paints■'19,48827,13026,95335,19731,920"צבעים

ודטרגנטים Soapסבון and detergents
כביסה Laundry"3,3283,156§6,0795,3603,644סבון soap

תמרוקים Toilet"3,2283,6272,6953,2183,218"סבון soap
 סינתטי 12,3709,9997,374Syntheticדטרגנט detergents

liquidנתל
 סינתטי Synthetic"17,95723,70826,069"דטרגנט detergents

אבקת (כולל powderאבקה (imcl. soap,
(powderסבון)

 סינתטי Synthetic"5,2349,8199,344"דטרגנט detergents
solidמוצק

מינרלים NONMETALLICמוצרי
MINERALאלמתכתיים

PRODUCTS
איטונג 168,272213,541209,768258,057239,399m'Ytongמ3חומרי

שטוחה מ2זכוכית Plate;ת3,2913,3763,7782,3253,6681,0001אלף glass
Toilet.סח91,411106,934126,011103,890105,765יחיאסלות bowls

רחצה Wash"92,610130,518107,25879,35098,850"קערות basins
מטבח Kitchen"49,82853,34960,43546,99040,695"קערות sinks

מזוגגים קיר 34,77956,21644,09456,10063,5731,000Glazedאלףאריחי tiles
ט'מלט 1,3842,1912,0922,0581,8891,000אלף tCement

חשמלי ELECTRICALציוד
EQUIPMENT

חשמל 68,26879,93216,77435,69111,500no.Electricityיחימוני meters
184.4254.2321.6280.2290.71,000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה TRANSPORTכלי
EQUIPMENT

נוסעים 3,9092,3821,649no.Passengerיחימכוניות cars
מסחריות מכוניות

"

5,3783,9222,329Commercial vehicles

1 tton: Llitre;no. number; mmetre. מ'=מטר. יח'=יחידה; ל'=ליטר; טי=טונה;
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electricity חשמל
ראשי ענף לנוי תעשייה, במפעלי חשמל צריכת  י"ד/5ו. לוח
TABLEXIV/15.CONSUMPTION OF ELECTRICITY IN INDUSTRIAL

ESTABLISHMENTS, BY MAJOR BRANCH

Million kwh קוט"ש מיליוני

ראשיסמל 19701975198019831984Majorענף branchCode

הכל12 1,840.32,683.43,583.23,971.24,209.0TOTAL12סך

והציבה10 201.0232.0321.4416.0455.3Miningכרייה and quarrying10

וטבק'1112 משקאות ,249.4334.6433.5512.8544.5Foodמזון, beverages and1112
tobacco'

256.1312.5353.5328.0321.8Textiles13טקסטיל13

5.010.619.227.528.4Clothingהלבשה14 and madeup14
textiles

ומוצריו15 7.69.28.910.410.0Leatherעור and its products15

ומוצריו15 44.158.376.081.174.9Woodעץ and its products16

ומוצריו17 82.799.2128.5108.2112.3Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 13.017.627.633.236.3Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 84.1120.6168.7199.8189.4Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 429.9662.9943.0982.61,137.1Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתייס21 מינרלים 186.0257.9268.7323.1288.5Nonmetallicמוצרי mineral21

products

בסיסית22 60.8129.6190.0166.7169.3Basicמתכת metal22

מתכת23 100.4224.3294.2350.8361.5Metalמוצרי products23

23.032.544.647.642.2Machinery24מכונית24

ואלקטרוני25 חשמלי 28.757.6104.0144.8174.3Electricalציוד and electronic25
equipment

הובלה26 51.493.8126.1144.5166.1Transportכלי equipment26

8.111.827.625.818.7Diamonds27יהלומים27

9.018.447.768.378.4Miscellaneous28שונות28

1 inci. cold storage. קירור. בתי כולל 1

Source: data of Israel Electric Corporation and of industrial מפעלים ונתוני לישראל החשמל חברת נתוני המקור:
establishments owning power stations with a registered capacity של רשום הספק בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים
0( 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 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 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
זאת המשק; ע"י שנוצל החשמל בייצור
לייצורו" תשומות במונחי "חשמל תיקרא
(P.E.E.E.  primary energy equivalent

of electricity).

מינהל  ומוצריו גולמי דלק על הנתונים
הזיקוק. הדלק,.בתי

ב החשמל חברות  חשמל על הנתונים
ישראל.

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
בקי תעשייתיים מפעלים של הדלק מצריכת שחלק

חקלאית. כצריכה סווג בוצים

חשמל
לישראל. החשמל מחברת מתקבלים הנתונים

חברת נתוני נכללו לא 1955 עד 1950 כשנים
בע"מ. לירושלים הציבורי והשירות החשמל

מים

משרד של המים מנציבות מתקבלים הנתונים
מרו"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
המת לפי מוצגים ישראל של אנרגיה מאזני
על המתפרסמים האנרגיה, מאזני של הכללית כונת
ולפיתוח כלכלי פעולה לשיתוף הארגון ידי
המיוחדים לתנאים התאמות בתוספת ,(O.E.C.D.)

ישראל. של
עיקריות קטגוריות שתי מייצגות הלוח עמודות

במשק: המנוצלת אנרגיה של
המשמשת היא (ראשונית) בסיסית אנרגיה .1

נוסף גלגול ללא בפעילותו, המשק את ישירות
ישי המנוצלים טבעי גז או גולמי דלק (למשל,

ומאור). כוח חום, לאספקת רות
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.
האנר זרימת על מידע לספק נועדו הלוח שורות

המשק; בתוך גיה
זו שורה המשק. לרשות שעמדה האנרגיה .1

בני המקומי, והייצור היבוא מסיכום מתקבלת
את גם כולל הוא אוניות; ותדלוק יצוא כוי
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 בתשומה
כתה כהפסדים זה ערך לפרש יש שלילי בסימן

ההחמרה. ליך
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

19701979 בישראל אנרגיה 560
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האנרגיה מא^

ישראל של האנרגיה מאזני תמצית ט"ו/ו. לוח
נפט) לטון ערך (שוה שעט"ן אלפי

חשמלEnergyאנרגיהחשמלEnergyאנרגיה
במונחיבמונחי

ושימושים הכלמקורות תשומותמיתמרתבסיסיתסך
לייצורו

.P.E.E.E2
הכל תשומותמותמרתבסיסיתסך

TotalPirmarySecondaryTotalPrimarySecondary.P.E.E.E2

19771978
 המשק1 לרשות 6,966.87,776.4809.67,443.48,318.7875.3אנרגיה

כולל סך
 מותמרת אנרגיה 2.264.75,225.07,489.75.639.5ייצור 8.029.2 2.390.4

הכל סך
נפט 510.06,927.67,437.6523.27,450.37,973.5זיקוק

חשמל 1,620.637.1ייצור 1,583.52,575.51,737.940.51,697.42,759.3
בהפצה ואובדן עצמי שימוש 134.115.0 119.1321.1 129.3 15.9 113.4306.4

הכל סופיימסך 15.74.415.42,202.65.053.0.28S84,764.22.394.1*4,702.12שימושים
1,404.9199.01,205.9679,11,531.7196.81,334.9745.5תעשייה

למפעלים תשומות 297.834.8263.0399.433.7365.7מזה:
ופטרוכימיים כימיים

229.1229.186.3213.3213.396.5חקלאות
וקידוחיס מים 169.2169.2365.0169.1169.1387.5שאיבת

42.042.048.948.9בינוי
ואוירית יבשתית 1,379.41,379.41,445.21,445.2תחבורה
יבשתית תחבורה 1,121.11,121.11,174.21,174.2מזה:

ושל ציבורית פרטית. 1,358.186.31,271.81,072.21,530.090.61,530.01,164.6צריכה
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטיו! לא 119.41.4118.0114.81.4113.4צריכה

19811982

 המשק1 לרשות 8,037.76,971.71,066.08,364.78,848.7484.0אנרגיה
כולל סך

 מותמדת אנרגיה 2.588.04.121.86.709.8ייצור 5.940.6 8.635.5 2.694.9
הכל סך

נפט 541.96,153.96,695.8594.37,469.88,064.1זיקוק
חשמל 1,897.1ייצור 1,897.13,024.2554.91,942.4 1,387.53,131.8

בהפצה ואובד; עצמי שימוש 149.0 14.0135.0362.1 158.2 16.5 141.7373.2

הכל סך  סופייס 5.449.7261.95,187.82.623.55.669.8213.25.456.62.712.5שימושים
1,712.6133.21,579.4810.21תעשייה ,848.464.91,783.58)2.6

למפעלים תשומות 695.9123.5572.4812.560.3752.2מזה:
ופטרוכימיים כימיים

208.1208.1108.1203.2203.2115.6חקלאות
וקידוחים מים 168.3168.3431.8171.1171.1442.8שאיבת

40.040.026.526.5בינוי
ואוירית יבשתית 1,414.01,414.01,538.61,538.6תחבורה
יבשתית תחבורה L172.2מזה:

1748.3
1,172.21,311.71,311.7

ושל ציבורית פרטית, 128.11,620.21,273.41,779.5148.01,631.51,341.5צריכה
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא 102.50.3102.2צריכה

סטטיסטיים. במלאי+הפרשיס אניות±שינוי יצואתדלוק מקומי ייצור יבוא+ כולל 1
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ENERGY BALANCE

TABLEXV/1.SUMMARY OF ISRAEL'S ENERGY BALANCES

Thousands of T.O.E. (tons oil equivalent(

Energyאנרג Energyאנרגיחשמלה חשמלה
במונחיבמונחי

הכל מותמרתבסיסיתסך
תשומות
יךך הכלו^ייןי מותמרתבסיסיתסך

תשומות
לייצורו

Sources and uses

TotalPirmarySecondary.P.E.E.E2TotalPirmarySecondary.P.E.E.E2

19791980

7,783.97,439.0344.97,864.16,857.71,006.4ENERGY REQUIREMENTS'
GRAND TOTAL

2.50167.148.74.645.12.545.56.613.84.068.3Secondary energy production
total

548.37,090.66,542.3577.56,597.56,020.0Petroleum reifning
 1,821.743.01.778.72,890.9 1,840.42.5 1,837.92,917.6Electricity generation
133.6 15.1 118.5320.3 127.6 13.8 113.8308.2Own use by energy sector and

losses in distirbution

5.280.3290.34.990.02.508.75.318.6243.95.074.72.552.6Final consumption total
1 ,662.3194.91,467.4813.11,712.0132.91,579.1815.9Industry
539.856.4483.4751.1123.1628.0Thereof: Inputs in chemical

and petrochemical plants
189.0189.0104.3166.7166.7105.6Agriculture
164.8164.8395.5155.2155.2390.8Drilling and pumping water
28.828.828.028.0Construction

1,506.11,506.11,405.01,405.0Land and air transportation
1 ,208.71,208.71,136.21,136.2Thereof: Land transportation
1,622.194.91.527.21,195.81,75 1.7110.61,641.11,240.3Private, general government,

commerce and services
consumption

107.20.5106.7100.00.499.6Nonenergy use

§19831984

8,412.18,828.6416.58,602.89,134.6531.8ENERGY REQUIREMENTS'
GRAND TOTAL

2.676.48,602.75.926.32.877.78.890.96.013.2Secondary energy production
total

537.47,542.17,004.7588.67,183.86.595.2Petroleum reifning
 1,986.11,045.8940.33,246.22,138.7 1,693.0445.73,428.0Electricity generation
 152.7 14.8 137.9355.3 150.4 14.1 136.3362.5Own use by energy sector and

losses in distribution

5.735.7225.95.509.82.820.65.725.1243.75.481.42.989.7Final consumption total
53.9863.544.5988.2Industry
50.141.4Thereof: Inputs in chemical

and petrochemical plants
123.4127.1Agirculture
422.0456.9Drilling and pumping water

Construction
Land and air transportation
Thereof: Land transportation

171. 71,411.7199.21,417.5Private, general government,
commerce and services
consumption

115.80.3115.585.20.384.9Nonenergy use

I Includes: domestic production ± import
2 Pirmary energy equivalent of electricity.

.exports bunkeirng ± stock changes ± statistical discrepancies.
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ישראל של האנרגיה מאזן ט"ו/2. לוח
נפט) לטון ערך (שוה שעט"ן אלפי

בסיסית אנרגיה
Primary energy

שמש
Sun

טבעי גז
Natural gas

פחם
Coal

גולמי דלק
Crude oil

הכל סך
Total

גולל סך
Grand
total

ושימושים מקורות

81983

171.3

171.3

8,412.18.828.67,556.91,046.154.3

2.676.48.602.77,5.56.91.045.8

537.47,542.17.542.1

 1,986.1 1,045.8 1,045.8

 152.7 14.8 14.8

5.735.7225.90.354.3
53.953.9

50.1_50.1

171.3 0.4

0.3

 171.7

0.3 115.8

כולל סך המשקי לרשות אנרגיה
הכל מותמרתסך אנרגיה ייצור

נפט זיקוק
חשמל ייצור

בהפצה ואובדן עצמי שימוש
הכל סופייםסך שימושים

תעשייה

כימיים למפעלים תשומות מזה:
ופטרוכימיים

חקלאות
וקידוחים מים שאיבת

בינוי

ואוירית יבשתית תחבורה

יבשתית תחבורה מזה:

ענפי ושל ציבורית פרטית. צריכה
והשירותים המסחר

אנרגטית לא צריכה

1984

כולל סך  המשק1 לרשות 8,602.87,197.9אנרגיה 9,134.61,693.344.9198.8

הכל סך  מיתמרת אנרגיה 2.877.7ייצור 7.197.9 8.890.91.693.0

נפט 588.67,183.8זיקוק 7,183.8

חשמל 2,138.7ייצור 1,693.0 1,693.0

בהפצה ואובדן עצמי שימוש 150.4 14.1 14.1

הגל סך סופיים 5.725.1שימושים 243.70.344.9198.8

תעשייה 44.544.5

כימיים למפעלים תשומות מזה: 41.441.4

ופטרוכימיים

חקלאות 

וקידוחים מים שאיבת 

בינוי 

ואוירית יבשתית תחבורה 

יבשתית תחבורה מזה: 

ענפי ושל ציבורית פרטית, צריכה 199.20.4198.8

והשירותים המסחר

אנרגטית לא 85.2צריכה 0.30.3


ט"ו/ו. ללוח ו הערה ראה
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TABLEXV/2.ISRAEL'S ENERGY BALANCE

Thousands of T.O.E. (tons oil equivalent(

Sources and uses
במונחי חשמל

תשומות
לייצורו

.P.E.E.E2

מיתמרת אנרגיה
Secondary energy

חשמל
Electricity

גפט מוצרי
Petroleum
products

הכל סך
Total

§1983

ENERGYREQUIREMENTS1GRAND TOTAL

Secondary energy production total
Petroleum refining

Electricity generation
Own 11^ by energy sector and 105$£$ in distribution

Final consumption total

Industry
Thereof: Inputs in chemical and
Thereof: petrochemical plants

AgricuJture

Drilling and pumping water

Construction
Air and land transportation
Thereof: Land transportation

Private, general government, commerce and
services consumption

Nonenergy use

416.5395.820.7
5.926.34.810.71.115.6

7,004.77,011.16.4
940.32,200.41,260.13,246.2

 137.9 137.9355.3

5.509.84.414.91.094.92.820.6

335.2863.5

123.4

422.0

1,411.7

47.9
163.8

548.0

1155

1984

115.5

531.8510.121.7ENERGYREQUIREMENTS'GRAND TOTAL

6.013.24.867.31.145.9Secondary energy production total

6.595.26,602.06.8Petroleum refining

445.7 1,734.71,289.03,428.0Electricity generation

 136.3 136.3362.5Own use by energy sector and losses in distribution

5.481.44.357.21.124.22.989.7Final consumption total
371.6988.2Industry

Thereof: Inputs in chemical and
Thereof: petrochemical plants

47.8127.1Agriculture

171.8456.9Drilling and pumping water
Construction
Air and land iransportalion
Thereof: Land transportation

533.01.417.5Private, general government, commerce and
services consumption

84.984.9Nonenergy use

See notes 1 to Table XV/I. 2 Primary energy equivalent of electricity.
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הגולמי הלאומי והתוצר המשק לרשות האנרגיה ט"ו/3. לוח
TABLEXV/3.ENERGY REQUIREMENTS AND GROSS NATIONAL PRODUCT

הכל סך  המשק לרשות אנרגיה
Energy requirements  total

(1980 (במחירי גולמי לאומי תוצר
Gross national product

)at 1980 prices)

האנרגיה יחס
Energy ratio

ש' למיליון שעק"ן
שעט"ן גולמימדדמדדאלפי לאומי מדדתוצר
ThousandIndex'ש .IndexK.O.Eמיליוני per IS millionIndex
T.O.E.1980=100.0IS million1980=100.0gross national1980=100.0

product

12345= 1 : 36

§19756,606.884.092,74586.071,297.7
§19766,698.885.294,50787.770.997.3
§19776,966.888.695,92489.072.699.6
§19787,443.494.799,47492.374.8102.6
§19797,783.999.0104,14996.674.7102.5
§19807.864.1100.0107,794100.072.9100.0
§19818,037.7102.2111,213103.272.399.2
§19828,364.7106.4112,106104.074.6102.3
§19838,412.1107.0114,320106.173.6101.0
19848,602.8109.3115,567107.274.4102.1

T.O.E.  tons oil equivalent.
K.O.E.  kg. oil equivalent.

נפט. לטון עדך שוה  ש/1טיץ

נפט. לק"ג ערך שוה  שעק"ן

והתוצר הסופיים1 שימושיה המשק, לרשות אנרגיה  ט"ו/4. לוח
לנפש הגולמי הלאומי

TABLEXV/4.ENERGY REQUIREMENTS, FINAL CONSUMPTION OF ENERGY1,
AND GROSS NATIONAL PRODUCT PER CAPITA

לנפש באנרגיה' סופי גולמישימוש לאומי תוצר
המשק לרשות ofאנרגיה energy1 per capitaFinal consumption(1980 (במחירי לנפש

 הכללופקז Grossסך national
Energy requirementsנפט מוצרי productשל per capita
per capita totalTotal הכל חשמלסך ElectricityproductsPetroleum(atשל 1980 prices)

C oO o/7 Oכדc o

הו1*.שעט";שעט"ןשעט"ןשעט"ן 311

T.O.E.x It
U OT.O.E.JT.O.E.x IIv oT.O.Esi* 0

C f5 o
■U OOo =0"0 0053 ס ~ C ONS B 

§19751.91094.9.30796.00,21087.11.01696.096.7 26.7
§19761.88793.7.28194.10.21689.60.98993.596.4 26.6
§19771.91595.1.29394.90.22593.40.98993.595.3 26.3
§19782.00099.3.35899.70.23898.7.04298.596.7 26.7
§19792.037101.2.382101.50.243100.8.063100.5985 27.2
§19802.013100.0.362100.00.241100.0.058100.0100.0 27.6
§19812.030100.8.376101.00.247102.5.063100.5101.8 28.1
§19822.078103.2.408103.40.255105.8.099103.9100.7 27.8
§19832.043101.5.393102.30.265109.9.072101.3100.7 27.8
19842.043101.5.35999.80.267110.8.03597.899.3 27.4

T.O.E.  tons oil equivalent.
1 Does not include consumption by the energy sector, such
as electircity generators and refineries.

נפט. לטון ערך שוה  שעט'ץ
החשמל יצרני כגון האנרגיה, יצרני ע''י צריכה כולל לא . ו

הזיקוק. ובתי
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electricity חשמל

לישראל החשמל חברת ידי על והסםקתו חשמל ייצור ט"ו/5. לוח
TABLEXV/5.PRODUCTION AND SUPPLY OF ELECTRICITY BY THE ISRAEL

ELECTRIC CORPORATION

Unit 1984 §1983 1980 1975 1970 1965 1960 1950

Installed generating
capacity'
Generation

Annual peak load

Fuel consumption

MW

million
KWH
MW

1,000 t

Generation ייצור

4,062 3,712 2,737 2,181 1,226 720 410 100

14,346 14,047 12,089 9,349 6,610 4,061 2,205 543

2,500 2,260 2,070 1,509 1,115 720 420 110

1,748 22,256 2,864 2,266 1,666 109.1 636 193

מיליון
קוט"ש
מגו"ט

טי אלף

ייצור כושר
מותקן1

ייצור

עומס פסגת
שנתית
שימוש
בדלק

Mains

HV transmission £
distribution lines3

LV distribution
lines'

Distribution power
transformers'

Capacity of distri
bution trans
formers'

km.

km.

No.

MVA

378.4 496.8 391.3 478.1 265.1 370.4 141.4 70.3

153.4 187.2 161.1 336.4 124.4 166.3 212.4 203.5

17,328 17,000 15,598 12,699 9,027 6,876 4,831 1,613

5,884 5,774 5,221 4,244 2,739 1,728 992 214

ק"מ

ק"מ

מו"א

מסירה קוי
וחלוקה
כמתח
גבוה3

חלוקה קוי
במתח
נמוך3

לחלוקה'
הספק

הטרנספו
רמטורים
לחלוקה'

Sales of electricity חשמל מכירות

millionTOTAL
KWH

"Household

Trade
"Agriculture
"Industry5

Water pumping

12,880 12,575 10,796 8,255 5,697 3,450 1,857

3,191 3,351 2,900 2,302 1,448 876

2,766 2,682 1,992 '1,258 782 411
556 558 453 309 195 113

4,370 4,079 3,773 32.850 1,878 1,210
1,997 1,905 1,678 1,536 1,394 840

446

196

669
546

464

206

141
117

מיליון
קוט"ש

הכל סך

צריבה
ביתית

מסחר
חקלאות
תעשייה5

Consumers

Consumers'

1,000 I 1,370 1347 1,271 1,103 912

צרכנים'

759 551 2031 אלף

1 At the end of each year. 2 As for use of coal, in
addition to fuel, see Table XV/2. 3 Annual increase.
4 Sales of lighting for industry which until March 1975 hadbeen
included in trade were transferred to industry. 5 Incl. sales
to nonindustiral consumers who pay according to the industrial
tariff.

נוסף בפחם שימוש בדבר 2 השנה. בסוף 1

שנתית. תוספת 3 ט"ו/2. לוח ראה  לדלק
מרס עד שנכללו תעשייתי למאור המכירות 4
מכירות כולל 5 לתעשייה. הועברו במסחר 1975
תעריף לפי המשלמים תעשייתיים לא לצרכנים

תעשייתי.
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water מים

יישוב וצורת שימוש מקור, לפי כללית, מימ תצרוכת ט"ו/6. mb
TABLEXV/6.GENERAL WATER CONSUMPTION, BY SOURCE, USE AND

TYPE OF LOCALITY
Million cubic meters; budget years תקציב שנות מעוקבים; מטרים מיליוני

1982/83 1981/82 1980/81 1979/80 1975/76 1969/70 1964/65

TOTAL

Thereof: salt water

1,759 1,770 1,679 1,700 1,728 1,564 1329

123 123 123 123 141 110 101

הכל סך

מלוחים מים מזה:

הספקה Sourceמקור

מקורות1 639853חכרת ■1,0159859811,0541,046'Mekorot"'

. עצמית Selfהספקה supply

377413434445425422421Wellsמבארות

עיליים 170143140135145156151Surfaceממיס water

אחרים' 143155139135128138141Otherספקים suppliers'

Useשימוש

199240305375367385401Domesticביתי

55759590100103103Industrialתעשייתי

הכל סך  1,0751.2491.3281,2351.2121.2821,255Agricultural2חקלאי2 total

יישוב TvDeצורת of locality

ויישובים 78827875827975Townsעדים and urban

localitiesעירוניים

55626362626161Moshavotמושבות

308377421417398424417Moshavimמושבים

507564596523518567551Qibbuzimקיבוצים

וחוות 42483231302828Institutionsמוסדות and farms

מיעוטים 11182631272628NonJewishכפרי villages

749811296959795Otherאחרים

1 The data include water from wells and surface ראה 2 עיליים. ומים מבארות מים כוללים הנתונים 1

water. 2 See introduction. 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
הבניי משוקללים לדירה, הממוצע הבנייה זמן משך

שבהם. הדירות מספר לפי נים
להארחה, בנייה למגורים, בנייה : בנייה ייעודי
מכני ולמלאכה, לתעשייה בנייה ומשרדים, עסקים

חקלאי. למשק ובנייה ציבור
מתייחסים בנייה סוג על הנתונים : הבנייה סוג

כלבד. למגורים ציבורית לבנייה
נעשות העבודות רוב שבה בנייה : רגילה בנייה
מזוין מבטון כלל בדרך עשוי והשלד הבנייה באתרי
עם הבנייה, באתרי מיוצרות בתבניות במקום, יצוק

שונים. מסוגים מבלוקים מילוי קירות
הבניין חלקי רוב שבה בנייה מתועשת: בנייה
אחר ומורכבים מיוחדים, במפעלים מראש מוכנים
בנייה של שונים סוגים יש הבנייה. באתרי כך

הם; העיקריים סוגיה שני אך מתועשת,
שבה בנייה סגורה: טרומית או טרומית בנייה .1
מיוצרים ליסודות, פרט הבנייה, חלקי רוב
באתרי נעשית והרכבתם מיוחדים במפעלים
מפע ידי על מראש קבועה תוכנית לפי הבנייה
קירות שמרכיבים: טרומיים חלקים אלה. לים

ועוד. מדרגות תקרות, ופנימיים, חיצוניים
כוללת: אחרת מתועשת בנייה .2

רוב שבה בנייה בעיקר  עירוניים באזורים א.
יצוקים נושאים קירות בשיטת נבנה הבניין שלד
כלל (בדרך סטנדרטיות בתכניות בנייה באתרי
טרומיים חלקים גם כה ומשולבים מפלדה)
בנייה. באתרי או במפעלים מראש שמכינים

הבניין שבה בנייה בעיקר  כפריים באזורים כ.
מוכנים תלתמימדיים מחדרים כלל בדרך נבנה
וכוי) נגרות אינסטלציה, (כולל במפעלים מראש
(בנייה הבנייה באתרי אותם ומרכיבים

"מרחבית").
במבוא הגדרות ראה : וכפרים עירוניים יישובים

אוכלוסייה.  ב' לפרק

מקורות
מרווחים: 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,
ירוש טבריה, וים), ביאליק (מוצקין, חיפה קריות
נתניה, נצרת, ציונה, נס נהריה, לוד, סבא, כפר לים.
צפת, תקוה, פתח חנהכרכור, פרדס עפולה. עכו,
לציון, ראשון גת, קרית אתא, קרית אונו, קרית

בינוי

הציבו והעבודות הבנייה ענפי את כולל כינוי
וכן הכלכלה) ענפי סיווג לפי 4 עיקרי (ענף דיות
הסברים נפט. וקידוח חשמל קוי קשר, קוי הקמת
הנתונים ועל הבינוי ענף של הייעודים על מפורטים
המיוחד בפרסום מופיעים זה, בפרק המתפרסמים

."1979  1981 בישראל "הבינוי 702

בנייה

פיסיים נתונים א.

והסברים הגדרות
היסודות. חפירת התחלת בנייה: התחלת

טרם אך החלה, שבנייתם דירה או בניין בבנייה:
הנקוב. במועד נסתיימה

ומוכן הטכני במוכן נגמר כשהבניין : בנייה גמר
ביותר השימוש הוחל שכבר או תפקידו את למלא

שטחו. ממחצית
המרפסות החיצוניים, הקירות את כולל : שטח

לעמודים. שמתחת הבנוי והשטח
או קבוע 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 ושטח)
הממשלה, ביוזמת הבנייה ציבורית: בנייה
והחברות המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות

הנ"ל. המוסדות של המלאה בשליטתם
הציבו לבנייה מחוץ הבנייה כל פרטית: בנייה
הסקטור של הבנייה את גם כוללת היא רית.

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. בבניין לשמש היכולים
בחודשים הבנייה משך הבנייה: זמן משך
משך לעיל. שהוגדרו כפי הבנייה. גמר עד מהתחלה
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בשנת החל המתפרסמת החדשה", "הסידרה
השו לייעודיה הארץ בכל הבנייה את כוללת ,1960
אינן שעדיין ולבנייה לתכנון הוועדות כולל נים,
כי יצוין, בנייה. וגמר בנייה התחלת על מרווחות
גדל הבנייה על שדיווחו המקומיות הרשויות מספר
נ רשויות ל33 ב1949 רשויות מ17 כהתמדה

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
הפר הבנייה וגמר הבנייה התחלת עבור אומדנים
בווע האומדנים חישוב (דרך הוועדות בתחומי טית
סיכום כולל 1967 ביולי החל להלן). ראה הנ''ל, דות

ירושלים. במזרח הבנייה את גם הבנייה
את הבנייה הכל סך סיכום כולל ב1967, 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
באו נכללו בעבר תוקנו. הבנייה אומדני ב1970
ולא חלקי) (באופן החממות שטחי אלה מדנים
החקלאי המשק של המבנים משטחי חלק נכללו
האופי בגלל הציבורי. הסקטור ביוזמת שנבנו
בהיקף הרב והגידול החממות מבני של המיוחד
מאומדני החממות הוצאו האחרונות בשנים בנייתם
הבנייה לאומדני נוסף זאת לעומת הכלליים. הבנייה
החקלאי המשק של המבנים שטח הציבורי בסקטור
הופיעו חממות בניית על שנתיים נתונים שחסר.
.1984 ,5 מס' לישראלמוסף" סטטיסטי ב''ירחון
הבנייה כלל על סידרה מתפרסמת ב1974 החל
חוקית הבלתי הבנייה אומדני את גם הכוללת בארץ

להלן). (יאה
משרד של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום

צה"ל. ושל הביטחון

הפיגור אומדן
וחברות המקומיות מהרשויות מהנתונים חלק
את האפשר, במידת למנוע, כדי בפיגור. מגיע בנייה
רביע כל כסוף דיווח ביקורות נערכות הדיווח, פיגור
כל ובסוף גדולים כיישובים למגורים הבניינים עכור
שיטת למרות הבנייה. יתר עבור השנה מחצית
בפיגור להגיע מהנתונים חלק מוסיף הדיווח ביקורת
במשך מתרכזת הפיגור כשמרבית לערך, שנתיים של

מחצית. כל שלאחר הראשונה השנה
הנתונים סיכום בעת נעשה הפיגור אומדן
על בהסתמך בנייה, ייעוד לכל בנפרד התקופתיים
שיפור על הקודמות, התקופות של הממוצע הפיגור
גודל ועל הנדונה התקופה במשך כדיווח הרעה או

רעננה, השרון, רמת גן, רמת רמלה, רחובות,
אביביפי; וחל שפרעם

והשיכון הבינוי משרד בנייה, חברות 18
ממשלה משרדי ; /7r7xyy עבודות ומחלקת
גבוה. לחינוך מוסדות היהודית; הסוכנות אחרים;
לרשימת כמקורות הארחה: ובתי תעשייה מפעלי
הארחה ובתי תעשייה למפעלי שאלונים משלוח
והת והמסחר התעשייה משרדי דיווח משמש אלה
שפנו הארחה, ובתי תעשייה מפעלי שמות על יירות
בנייה; לצורכי הפיתוח מתקציב הלוואה בבקשת
שונים ופרסומים בעיתונות מודעות עיתונות, קטעי
ובתי תעשייה מפעלי מאתרים שבאמצעותם 

להיבנות. עומדים או הנבנים הארחה
ובנייה לתכנון ועדות מדווחות הבנייה אישור על

שהן:
גלי גת, בישנים, אשדי, אילת, מקומיות: ועדות
התחתון, הגליל המרכזי, הגליל הגלבוע, לכיש, לית,
חבל זבולון, זמורה, הדרומי, השרון הדרים, המרכז,
יזרעאלים, טובים, השרון, חוף הכרמל, חוף אילות,
הגליל, נוף הגליל, מרום מנשה, יהודה, מטה לודים,
השרון, צפון חפר, עמק הירדן, עמק סומכי, נצרת,
רמת ותמר שרונים שקמים, שמעונים, שורקות,

הנגב.
ירוחם, שמש, בית אופקים, מיוחדות: ועדות
שדרות ערד, נתיבות, עילית, נצרת רמון, מצפה

ושלומי.

ואומדן חישוב שיטוח
הנתונים סיכום

וחשבונות דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום
הכפילויות. ניפוי תוך דלעיל, השונים מהמקורות
וחברות המקומיות הרשויות ידי על בדיווח
הנתו לסיכום מוסיפים לפיכך, פיגור; קיים הבנייה
שבפיגור הנתונים על אומדן מהן המתקבלים נים
ראה  הפיגור אומדן חישוב (דרך בעתיד שיגיעו

להלן).
חלקיים נתונים פורסמו 1959 עד 1949 בשנים
זה כפרק בשנתון המופיעים כישראל הבנייה על
כלהלן: המורכבת קודמת", "סידרה הכותרת תחת
הממשלה ביוזמת הציבורית הבנייה נכללה .1

הפר הבנייה ורוב הארץ בכל היהודית והסוכנות
הפרטית הבנייה עיקר את כללה לא היא טית.
ולב לתכנון הוועדות בתחומי השונים לייעודיה

בנייה. וגמר התחלות על דיווחו שלא נייה
ציבור מכני נכללו לא 1957 עד 1949 בשנים .2
העבודות מחלקת השיכון, אגף ידי על שנבנו

היהודית. והסוכנות הציבוריות
על הנתונים נכללו לא 1958 עד 1949 בשנים .3

חקלאי. משק מבני
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מכורות לא דירות סקרי
פרטית בבנייה

לסטטיס המרכזית הלשכה החלה 1968 בסוף
בעריכת והשיכון, הבינוי משרד הזמנת פי על טיקה,
חצי וסקרים ערים ב12 תלתחודשיים סקרים
דירות על נוספים עירוניים יישובים 21 ב שנתיים

שיפוטם. שבתחום מכורות לא חדשות
תלת סקרים נערכו ו1975 1974 בשנים
הסק עריכת והופסקה גדולות ערים בל1 חודשיים

העירוניים. היישובים ביתר שנתיים החצי רים
ערים ל21 הסקר 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,
ים, קרית ביאליק, קרית אתא, קרית תקוה, פתח
רמת גן, רמת רחובות, לציון, ראשון מוצקין, קרית

אביביפו. תל רעננה, השרון,

הגדרות
כ15 נסתיימה שבנייתה דייה חדשה: דירה
שנמצאה דירה או הסקר, מועד שלפני החורשים

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, כמועד מכירה חוזה
שנבנתה דירה הדירה. חשבון על קדימה דמי שולמו
כמכורה. נחשבת מושכרת דירה או עצמי לשימוש
במועד שנמצאה דירה גמר: לפני דירה
משקופים, הבאים; הבנייה משלבי כאחד הסקר
ריצוף נגרות, חשמל, סניטרית, אינסטלציה
לא ושעדיין זיגוג או סיוד צביעה, טיח, ומוזאיקה,

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 בסקר, שנכללו החדשות
ע"י הבניינים פקידת ע"י וגם לקבלנים שהופנה
וההגד התוצאות של מפורט תיאור הלשכה. עובדי
הסטטיס לירחונים במוספים הופיע הסקר של רות
מיוחד בפרסום כן וכמו ב1969) (החל לישראל טיס

.702 מס'

לתקופה הדיווח בביקורת המתקבלים השטחים
להארחה הבנייה על בריווח הפיגור אומדן 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 אחוזים 11 ב הסתכם ,1984 לשנת

הבנייה. גמר מכל אחוזים וב7 הבנייה
הפרטית הבנייה וגמר הבנייה התחלת אומדני
והמבוס וגמר, התחלה על מדווחות שאינן בוועדות
ובנייה, לתכנון בוועדות הבנייה אישורי על סי0

הכאות: להנחות בהתאם חושבו
ביצוע לירי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז

ביותר; קטן הוא
שבה שנה באותה החלה המאושרת הבנייה

, אושרה
השנה לאחר שנה הסתיימה המאושרת הבנייה

אושרה. שבה
ואילך 1982 ומשנת 1978 עד 1968 משנת
וגמר התחלות על נתונים אלו ועדות מרוב התקבלו
מ"ר. 250 על עולה ששטחם הבניינים לגבי בנייה
לגבי רק אלה נתונים התקבלו 1981 עד 1979 בשנים
מ"ר. 500 על עולה ששטחם הגדולים הבניינים

חוקית הבלתי הבנייה אומדן

הבלתי הבנייה היקף גדל האחרונות בשנים
הלאיהודיים. ביישובים בעיקר המתרכזת חוקית,
ולכלול ב1974 החל זו בנייה לאמוד הוחלט לכן

בארץ. הבנייה באומדני אותה
נתונים על מבוסס חוקית הבלתי הבנייה אומדן
שבתחומן ובנייה תיכנון ועדות מ6 המתקבלים
אלו מוועדות הלאיהודיים. היישובים רוב נמצאים
שבנו הבונים של העבירות מספר על דיווח התקבל
שנגד הבניינים מספר על ומידע בנייה, היתר בלי
דבר של בסופו אך משפטיות תביעות הוגשו .בוניהם

בנייה. היתר יקבלו
מתקבל חוקית הבלתי הבנייה התחלות אומדן
לבניין הממוצע כשטח העבירות מספר הכפלת ע"י
ביישובים החוקית הבנייה על מהדיווח (שנתקבל
הבניי של המשוער השטח הופחת זה משטח אלה).
משע אך בנייה אישור בלי בבנייתם שהתחילו נים
את לקבל כדי בנייה. היתרי בעתיד שיקבלו רים
בשנים הנ"ל לנתונים הוסף הארצי, האומדן
היי (עבור אחוזים כ10 של אומדן 1974 1984

עליהם). דיווחו שלא שובים
אומדן נלקח חוקית, הבלתי הבנייה גמר באומדן

שנה. מלפני חוקית הבלתי הבנייה התחלות
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כרוכות אינן אלו, שיפוץ בעבודות ההשקעות דית.
בנייה. שטח בתוספת כלל בדרך

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,
המדוו אחרים ציבור ומוסדות מפעלים של הדיווח
והעבודות הבנייה בענף פעילותם על חים

הציבוריות.

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
בבינוי

ושעודכנה 1968 מאז שהתפרסמה הסידרה
חדשה במתכונת מתפרסמת ו1980 1971 בשנים
שכיר משרות על: נתונים וכוללת ב1981) (החל
באחוזים;  יומיים ושכירים חודשיים שכירים של
יומיים, שכירים של בחודש עבודה ימי ממוצע
שכירים של נוספות עבורה והוצאות שכר ממוצע

וקבועים. שוטפים במחירים יומיים
יהודה תושבי השכירים את גם כוללת הסיררה
את רק אך בישראל, העובדים עזה וחבל ושומרון
התע שירות באמצעות משכורתם המקבלים אלה
שירות באמצעות שלא המועסקים את ולא סוקה
בקבו חברים הסידרה כוללת לא כן כמו התעסוקה.

קבלניות. צות
ישירות המתקבלים נתונים על מבוססת הסידרה
שכירים. המעסיקים קבלנים של מייצג ממידגם
עזה וחבל ושומרון מיהודה העובדים עבור הנתונים
במשרד התעסוקה משירות במרוכז מתקבלים
בבינוי עבודה והוצאות שכר והרווחה. העבודה
והוצאות שכר פי על חושכו קבועים במחירים
מחי מדד בשינוי מנוכים שוטפים במחירים עבודה

לצרכן. ריס
שכיר, משרות על מוחלטים במספרים נתונים
למצוא הקורא יכול בינוי,  40  41 בענף ושכר
(על י"ב/38 לוח ושכר" "עבודה בפרק זה בשנתון

לאומי). לביטוח למוסד הדיווחים פי

הגדרות
וקיבל אחר מישהו אצל עבד אשר איש שכיר:
כשהתמורה (שכר) כסף בשוה או בכסף תמורה

חודשי. או יומי בסיס על מחושבת
וחוד יומיים השכירים, מספר שכיר: משרות
היות קבלניות. בקבוצות חברים כולל לא שיים.

כספיים נתונים ב.

השקעות
מייצגת בבינוי הגולמית המקומית ההשקעה
ועבודות המכניס מלאי לערך ברוטו התוספת את

לעיל. שהוגדר כפי אחרות, בינוי
הקרקע ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה

עבודות. בוצעו או המבנים הוקמו שעליה
שלא ובנייה למגורים כנייר, .. 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 כהקמת הקשורות ההוצאות יתר כל את
מתח מסים, הפיתוח, הוצאות את כן וכמו למגורים

וכוי. רווחים

חישוב ודרכי מקורות
הפרטית ככנייה הגולמית ההשקעה ערך
בשנה השטח של הפיסית התוספת למגורים.
התת שטח של כממוצע 1962 עד חושבה מסוימת
הופעלה 1963 משנת נסקרת. בשנה בנייה וגמר לות
לשטחי נפרד משקל מתן ע"י משופרת שיטה
נקבע זה משקל שנה. רבע בכל בנייה וגמר התחלה
למשך (בהתאם שבוצעו העבודות הערכת פי על
במבנים נדונה בשנה הבנייה) של הממוצע הזמן
שנה. אותה של רבע בכל נגמרה או החלה שבנייתם
חישוב לצורך למגורים בנייה למ"ר הממוצע המחיר
שהת תוצאות על כ1965 החל מבוסס ההשקעה
ההוצאות בהם שנחקרו תקופתיים מסקרים קבלו
הקרקע). ערך (ללא הפרטית בבנייה הבונים של

הבונה. רווח הוסף אלו לתוצאות
למגורים בבנייה הגולמית ההשקעה אומדן
האומדנים ניכוי ידי על התקבל קבועים במחירים

מתאימים, מחירים במדדי שוטפים במחירים
הציבורית כבנייה 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
הצי בבנייה בהשקעות נכללו 1977 בשנת החל
בשיפוץ הקשורות השקעות גם ט"ז/13) (לוח בורית
שכו לשיקום תוכנית במסגרת שנעשו מגורים, בתי
היהו והסוכנות והשיכון הבינוי משרד ידי על נות
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ציבוריות עבודות

הגדרות
היישור, עבודות התחלת היא העבודה התחלת
כביש, סלילת של למטרות החציבה או החפירה

ביוב. או מים צינורות הנחת
הבי משרד של שאינן בעבודות העבודה. גמר
העבודה קבלת עם נקבע העבודה גמר והשיכון, נוי
עם או קבלנית) (בעבודה העבודה מזמין ידי על

עצמי). (בביצוע הסופית המדידה
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
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

מוש (ערים, יישוב נקודת בתוך עובר פנימי:
ועוד). בות

הכביש מבנה
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:

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
שנת וחשבונות דינים על מבוססים ותיעול, ביוב
הכפילויות. ניפוי תוך השונים מהמקורות קבלו

כתחום שבוצעו העבודות את כוללים הנתונים
הרשויות ידי על הן המדווחות המקומיות, הרשויות
ומשרדי חברות ידי על והן עצמן המקומיות
המקו לרשויות שמחוץ הרשויות בתחום ממשלה.

הרוב שהם היומיים השכירים (בעיקר שכיר שאותו
קבל מספר אצל חודש באותו לעבוד עשוי בענף)
שהיו משרות מספר של למעשה היא המדידה נים,
שולם ואשר בחורש אחד יום לפחות מאוישות

שכר. עבורן
שהשכיר עבודה ימי למעשה: עבודה ימי
שכר. עבורם וקיבל עבודתו במקום למעשה ביצע
נוס עבודה שעות כולל למעשה עבודה ימי מספר
ימי כולל לא עבודה. לימי מתורגמות כשהן פות
אם אפילו וכו') מחלה, חג, (חופשה, היעדרות

עבורם. שילמו
ביולי שנקבעה הגדרה (לפי כולל עבודה. שכר
את הכנסה) במס הרפורמה הפעלת הפעלת עם 1975
במס החייבים ניכויים לפני ברוטו התשלומים כל
(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 וכד'), דיור, (שי, בעין תשלומים וחזרה,

וכו'. עובדים לילדי לימוד בשכר
עבודה שכר 1983 אפריל עד 1982 יולי בתקופה

הגליל". "שלום מלוה כולל
ברכב ונסיעות אש"ל כולל: אינו עבודה שכר
ילדים, קצבת הכנסה, במס חייבים שלא ציבורי

ופנסיה. פיצויים תשלומי
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 וכו' חולים לקופת

המעסיק. חשבון על שולמו אם והפנסיה
אש"ל, תשלומי כוללות: אינן העבודה הוצאות
הקשו אחרות הוצאות כן וכמו לעבודה נסיעה דמי
ממשלתיות חוב איגרות כגון: שכירים בהעסקת רות
שכי להעסקת בקשר חשבונו על רוכש שהמעסיק
מטבח, החזקת על עבודה, בגדי על הוצאות רים,
והכשרת גיוס ספורט, מתקני ספרייה, מועדון, מזנון,

וכו'. לעובדים דיור עובדים,
קבועים במחירים בבינוי עבודה והוצאות שכר
שוט במחירים עבודה והוצאות שכר פי על חושבו

לצרכן. מחירים מדד בשינוי מנוכים פים,
והוצ שכר "תעסוקה, הסידרה על נוספים פרטים
(1981 (עד הקודמת כמתכונת בבינוי" עבודה אות
,8 מס' מוסף,  לישראל הסטטיסטי ב''ירחון ראה

.1980
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משנת עזה. וחבל ושומרון יהודה הגולן, ברמת
עבור שבוצעו העבודות בסיכומים כלולות 1976
ברמת העבודות אלה. באזורים היהודיים היישובים
ביהודה והעבודות הצפון במחוז כלולות הגולן

הכל. בסך  עזה וחבל ושומרון
הגולן ברמת נסתיימו ,19791981 בשנים
ושל ק"מ 43 של באורך כבישים סלילת של עבודות

ק"מ. 64 של באורך מים צינורות הנחת
ושומרון ביהודה נסתיימו 1979 1984 בשנים
של באורך כבישים סלילת של עבודות עזה וכחבל

ק"מ. 241

העבודות את הנתונים סיכום כולל המדווחות, מיות
בלבד. ממשלה ומשרדי חברות ידי על שבוצעו

את גם 1967 ביולי החל כולל הנתונים סיכום
הנתונים סיכום ירושלים. במזרח שבוצעו העבודות
וצה"ל. הביטחון משרד של עבודות כולל אינו

כלולות לא סלילה עבודות על הנתונים בסיכום
ושומרון ביהודה הגולן, ברמת שבוצעו העבודות
גולן בנפת העבודות כלולות 1982 משנת עזה. וחבל

הצפון. במחוז
ביוב מים, צינורות הנחת על הנתונים בסיכום
שבוצעו העבודות 1976 שנת עד כלולות לא ותיעול
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נבחרים פרסומים

.1981 1983 בישראל הבינוי 751 מיוחדים פרסומים
תשמ"ג.  יסודיים ועל יסודיים ספר בחי מבני "ס,קר oojr^>

1952 בבנייה התעסוקה מדדי 13

טכניים פרסומים 1959 בקיבוצים מגורים סקר 356
הדייר הגנת חוק פי על מוגנים בבתים ודיירים בעלים סקר 485

הוועדה דו"ח  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17 1973
(1964) המייעצת הציבורית .1980/81 ודרכים כבישים בסלילת תשומה מחירי מדד 688

459 כינוי



BUILDING

Thousand sq. m.

ייעוד לפי הבנייה, שטח ט"ז/1. לוח
TABLEXVI/1.AREA OF BUILDING, BY PURPOSE

מ"ר אלפי

משק מכני
חקלאי

Nonresidential
farm buildings

ציבור מבני
Public buildings

תעשייה
Industry

עסקים הארחה,
ומשרדים
Hotels,

commercial and
office buildings

מגורים
Residential

הכל סך
Total

Former series'
Building completed

28
91

257 325
Building begun2

143
148 282

קודמתי סידרה

40
104
347

95
404

26
104
109

89
224

749
1,846
1,947
יה2

1,789
1,777

בנייה

בני

גמר
843

2,145
התחלה2,985
2,116
2,835

1949
1955
1960

1955
1960

New seires (whole country)'

Building completed
358 424
191 547
139 504
'178 512
14", 645
156 465
219 588
351 549

הארץ)3 (כל חדשה סידרה

374
587
288
501
493
461
528
562

134
274
206
153
228
277
241
211

2,195
3,125
2,381
3,134
3,823
4,676
4,954
4,760

גמר
3,485
4,724
3,518
4,478
5,337
6,035
6,530
6,433

1960
1965
'1967
s1970
1971
1972
1973
1974

351
312
458
322
346
247
297
155
175
290
331

Building
268
108
196
M30
136
227
224
425

begun

549
665
674
663
582
705
625
500
442
475
421

365
768
561
552
772
922
790
594

573
609
521
467
486
529
434
364
335
375
456

464
437
233
481
565
679
653
764

215
186
237
238
231
419
214
191
203
155
312

259
330
176
234
363
443
330
324

4,910
5,380
5,220
4,180
3,605
3,450
3,570
3,680
3,750
3,690
3,470

2,077
3,089
1,651
4,513
5,102
6,356
5,349
5,340

6,598
7,152
7,110
5,870
5,250
5,350
5,140
4,890
4,905
4,985
4,990

התחלת
3,433
4,732
2,817
5,910
6,938
8,627
7,346
7,447

'1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

§1982
§1983
*1984

1960
1965
*1967
s1970
1971
1972
1973
1974

425
326
422
390
226
305
201
192
257
388
309

594
528
634
640
695
481
361
475
431
459
433

775
561
486
431
579
477
406
421
337
321
466

328
181
328
249
310
327
212
372
170
292
177

5,490
4,700
3,725
3,000
3,550
4,340
3,750
4,320
3,535
3,360
2,825

7,612
6,296
5,595
4,710
5,360
5,930
4,930
5,780
4,730
4,820
4,210

6I 974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

§1982
11983
.1984

1 Data do not include all building in Israel; see
introduction. 2 Annual data ^^ 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, Judea and Samaria, the Gaza
Area and North Sinai; as of 1982, the Golan SubDistrict is
included in the Northern District. 5 As of 1970, excl.
construction of greenhouses; see introduction. 6 As of
I 974 a newseires, including also estimatesof illegal building; see
introduction.

ראה בארץ; הבנייה כל את כוללים אינם הנתונים 1

בשנת החל רק סוכמו שנתיים נתונים 2 מבוא.
ראה הארץ; בכל הבנייה את כוללת 3 .1955
ג0 הבנייה הכל סך כולל 1967 בשנת החל 4 מבוא.
ושומרון. יהודה הגולן. ברמת היהודיים ביישובים הבנייה
במחוז כלולה הגולן נפת מ982ו סיני; וצפון עזה חבל
ראה חממות; בניית כולל לא ב970ו החל 5 הצפון.
גס הכוללת חדשה, סידרה ב1974 החל 6 מבוא.

מבוא. ראה חוקית; הבלתי הבנייה בעבור אומדן
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וחדרים דירה, גודל לפי דירות, ט"ז/2. לוח
TABLEXVI/2.DWELLINGS, BY SIZE, AND ROOMS

מספודי לפי בדירהרות. Roomsחדריםחדרים
dwellinj, by number of rooms inDwellings

נוספים
לדירות

הכל הכלסך קיימותכדירותסך
Total12345 +TotalIn dwellingsAdditions

to existing
dwellings

קודמתי סידרה
.יי ^*■'

Former seires

בני completedBuildingיהגמר
195531,6702,12020.7908.22054071,02067.3503.670
196028,7401.12010.07016.3401,21079,64075.3204,320

begunBuildingבנייההתחלת
195530,5702.12019.3308,72040073,50071,2202,280
196024,8101.0809.66012,8701.20068,71064,0704,640

חדשה2 Newסידרה seires2

בני completedBuildingיהגמר
196030,9901.50011,14016,8601,49086,09080,5405.550
196538,4207808,55024.8704,220117,6901 10,9406,750
196727,9006306,53017.4103,33085,05079.6005,450נ
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
197359,8702803.85030.69013,6402,410175,710167,3708,340
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 .06012,9603,910115,8001 10.2005,600
198030,7608902,40010,17012.5604,740118,250111 ,5406,710
198133,4405601.64011.81015.0904,340128,440122.8905.550

§198233,3307901,78012,04014,3705,350128,550122,4706.080
§1983 .30,5205701.4109,44012,4806,620122,510116.9605,550
'198427,0604401,3207.75011,0406,510112,010105,1406,870

בנייההתחלת
■v ■wbegunBuilding

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
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
197355,8206206.110§29.29016.8802.920193,430184,0209.410
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
197938,2308502.32011.42017.5606,080148,090141.7206,370
198032,6905601.73011 ,80013,2705.330127,350121,1306,220
198137,4005501.95013.28015,0406,580146,110139.1606550

§198228,5204401.3208.17011 ,9006,690117,440111.0106*130
98326,0506301.4107.6009.6906,720108,570100.9107.660
198421,9806001,4606,7707,3205,83088,68084,1704,510

1 See note 1 to Table XV1/1. 2 See note 3to Table
XV1/1. 3Seenote 4toTable XVI/I. 4 See note6 to
Table XVI/1.

ללוח נ הערה ראה 2 ט"ז/ו. ללוח ו הערה ראה 1

ראה 4 ט"ז/ו. ללוח 4 הערה ראה 3 ט"ז/1.
ט''ך/ו. ללוח 6 הערה
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ומחוז יישוב צורת יוזמ, לפי הבנייה, שטח ט"ז/3. לוח

מ"ר אלפי

ב Buildingייהגמר completedבנייה התחלת

צורת הכליוומ, הכלResidentialלמגורים'Totalסך Totalסך
ומחוז יישוב

81982§1 983.1984§1982§1983♦1984§1982§1983♦1984

כולל2 4,9054,9854,9903,690סך 3,7503,4704,7304,210 4,820

עירוניים 3,6683,7353,7083,016יישובים 2,9752,7753,3202,862 3,434

כפריים 1,2371,2501,282674יישובים 7756951,4101,348 1,386

575545594463ירושלים 443381505490 491

1,1011,1031,181747הצפון 8028171,0791,114 1,187

525458417331חיפה 374255335420 477

1,2191,3361,2591,066המרכז 9979811,248959 1,178

אביב 680757673572תל 572526682563 722

622527661302הדרום 432340518482 585

ציבורית 1,4551.205960855בנייה 1,1006501.145750 895

הכל2 סן

334208195178ירושלים 282116141158 204

24418914890הצפון 15997160120 104

1331015479חיפה 86396049 67

175178136104המרכז 12391190115 16;

אביב 85976572תל 66417649 57

301173161123הדרום 25410015577 129

9רטיח 3.4503.7804.0302,815בנ"ה 2.6502,8203.5853,460 3,925

הכל סך

241337399285ירושלים 161265364332 287

8579141,033657הצפון 643720919994 1,083

392357363252חיפה 288216275371 410

1,0441,1581,123962המרכז 8748901,058844 1,014

אבינ 595660608500תל 506485606514 665

321354500179הדרום 178240363405 456

ט"ז/1. ללוח 4 הערה ראה 2 ושירותים. חדרים תו&פת חדשות, דירות כולל
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TABLE XVI3.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR, TYPE OF LOCALITY
AND DISTRICT

Thousand sq.m.

Building begunבבניat end of year השנה בסוף Underיה construction
Initiating sector.
type of locality
and district

י TotalסךResidemiaלמגורים' Residentialלמגורים1?כל

§198261983.1984§1982§1983.1984§198251983.1984

3,5353,3602,82511,40210,457 11,2377,4147,0846,439GRAND TOTAL1

2.6422,6692,0719,8008.653 9,4996,3856,0385334Urban localities

8936917541,6021,804 1,7381,0291,0461,105E^ural localities

3843733412,1612,003 2,1071,1621,0721,032Jerusalem
7568087501,6341,651 1,7181,1611,2221,155Northern
268308279962984 981584561585Haifa

9809116452,7502,292 2,5922,1441,9891,653Central
5654894192,1191,974 2,0841,2691,1861,079Tel Aviv

2773212291,2531,132 1,311655674563Southern

7456254757,8102.290 2,5001,990/,71501,585Public building 
total2

9317098569528 565397389371Jerusalem
703836434321 349316264203Northern

434833188149 1541229185Haifa

11812070490455 476352368347Central
383032204148 164844233Tel Aviv
787944402274 358280236180Southern

2.7902.7352.3508.5928,167 8,7375,4245.3244,854Private building 
total

2912032431,5921,475 1,542765683661Jerusalem

6867707141,2001,330 1,369845958952Northern

225260246774835 827462470500Haifa

8627915752,2601,837 2,1161,7921,6211,306Central
5274593871,9151,826 1,9201,1851,1441,046Tel Aviv

199242185851858 953375438383Southern

/1 Includes new dwellings, addition of rooms and services. 2 See note 4 lo Table XVI1.
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ומחוז יישוב צורת יוזם, לפי ושטחן, דירות ט"ז/4. לוח

יישוב צורת
ומחוז

בנייה Buildingגמר completedבני ההתחלת

Dwellingsדירות
מ"רן (אלפי הדירות שטח

Area of dwellings
)ihousand sq.m.)

Dwellingsדירות

§1982§1983*I 984§1982§1983♦1984§1982§1983♦1984

כולל1 30,520סך 33,33027,0603,5223,161 3,45528,52026,05021,980

עירוניים 24,760יישובים 26,14021,3802,8132,558 2,84220,52020,40015,630

כפ."ייס 5,760יישובים 7,1905,680709603 6138,0005,6506,350

,6לים 3,860ירו 4,2802,900429370 4492,8203,0702,600

6,140הצפון 7,3606,210737723 6736,1206,1105,770

2,980חיפה. 3,3501,960346225 3072,2302,4502,180

8,560המרבו 8,0907,370936890 9997,8306,7104,650

אביב 4,310תל 4,7303,910548494 5474,3003,4903,090

2,650הדרום 4,0002,900396289 2722,2002,5601,970

 צינורית 9,840בנייה 13.2907.5501.096646 S538.4407.3705,630

הכלי סך

2,050ירושלים 3,2201,240282115 1789901,9701,180

1,090הצפון 2,0201,15015997 89930420490

1,010חיפה 1,0804208638 79570520390

1,250המרכז 1,5101,10012190 1041,4301,410810

אביב 870תל 1,0805306641 72470350350

1,550הדרום 2,8601,34025299 1231,0301,130690

 פרטית 20,680בנייה 20.04019,5102.4262.515 2,60220.08018.68016.350

הכל סך

1,810ירושלים 1,0601,660147255 2711,8301,1001,420

5,050הצפון 5,3405,060578626 5845,1905,6905,280

1,970חיפה 2,2701,540260187 2281,6601,9301,790

7,310המרכל 6,5806,270815800 8956,4005,3003,840

אביב 3,440תל 3,6503,380482453 4753,8303,1402,740

1,100הדרום 1,1401,560144190 1491,1701,4301,280

ט"ז/1. ללוח 4 הערה ראה
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TABLEXVI/4.DWELLINGS AND THEIR AREA, BY INITIATING SECTOR, TYPE OF

LOCALITY AND DISTRICT

Building begunהשנרבבנייה nd:בסוף of yearUnder construction at

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.)

§1982§1983♦1984§1982§1983♦1984§1982§1983*I 984

3,2783,0002,54364,26059,79054,7107,0496,5945,976GRAND TOTAL1

2,4482,4021,85655,36051,00045,2506,1055,6654,963Urban localities
8305986878,9008,7909,4609449291,013Rural localities

3643453129,5908,8008,5001,1181,014956Jerusalem
68070466010,35010,3209,8801,0361,0671,004Northern
2422752545,1704,6404,860547515544Haifa

91180957618,92017,07014,3502,0551,8651,551Central
53445339010,3909,5708,7501,2581,1641,060Tel Aviv
2442641895,8305,7404,810573565465Southern

74162047321,80019.33017,4101.9051,6721,499Public building 
total'

93170984,4904,4104,350397389372Jerusalem
6937363,5302,8602,200270218157Northern

4348331,3708808501138277Haifa
118119694,1904,3504,060338353332Central
3829321,040520340834031Tel Aviv

7777433,1702,7502,100242196140Southern

2,5372,3802,07042.4(5040,46037,3005.1444,9224.477Private building 
total

2711752145,1004,3904,150721625584Jerusalem
6116676246,8207,4607,680766849847Northern
1992272213,8003,7604,010434433467Haifa
79369050714,73012,72010,2901,7171,512 ■1,219Central
4964243589,3509,0508,4101,1751,1241,029Tel Aviv
1671871462,6602,9902,710331369325Southern

/1Seenote4toTable XVI1.
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ומחוז ייעוד לפי למגוריגז, שלא הבנייה שטח  ט"ז/5. לוח
TABLEXVI/5.NONRESIDENTIAL BUILDING AREA, BY PURPOSE AND DISTRICT

Thousand sq.m. מ"ר אלפי

בסוףבבנ השנה"7,
בנייה בנייהגמר atהתחלת endUnder construction

Building completedBuilding begun■<{ year>

Districtמחוז

§1982§1983*1984§1982§1983*I 984§1982§1983♦1984

כולל1 1,1551,520סך 1,2951,385 1,460 1,1953,9884,1534,018GRAND TOTAL1

עסי:בתי ,commercialHotelsיםהארחה.
buildingsofficeandומשרדים

הכל 203312סך 7.5.5m 292 no1,2211.3581.223Total
4788ירושלים 1028 26 39294310250Jerusalem
5564הצפון 3233 35 3511411786Northern
823חיפה 198 43 13138162147Haifa
3232המרכז 940 21 318597105Central

אביב 1235תל 5040 139 18387476481Tel Aviv
4763הדרום 2424 25 34194195156Southern

Industryייהתעש
הכל 335456סך 375466 321 3371.024970980Total

659ירושלים 1747 16 28230229217Jerusalem
90111הצפון 107128 127 7988108125Northern
5038חיפה 2575 35 175464101Haifa
6856המרכז 7165 62 68190181190Central

אביב 5261תל 8161 23 40213155155Tel Aviv

41121הדרום 5589 56 69198199167Southern

ציבורמבנ buildingsPublicי
הכל 442421סך 475433 459 43115141.4981.510Total

6638ירושלים 3557 55 33467487506Jerusalem
9597הצפון 120114 94 121198172189Northern
8747חיפה 7037 42 30166138128Haifa

83106המרכז 108104 96 99268256254Central
אביב 4551תל 5443 71 59248265257Tel Aviv

5369הדרום 6864 76 79162170165Southern

חקלאמבנ buildings2משק farmNonresidentialי2
הכל 175331סך 290309 388 257229327305Total

1328ירושלים 2017 21 2117187Jerusalem
5992הצפון 9789 123 88699592Northern

654חיפה 1321 49 7205623Haifa
3984המרכז 82105 88 70647091Central

אביב תל   222Tel Aviv

4868הדרום 7876 107 59386775Southern

/I Seenote 4 to Table XVI1.
'2 Excl. greenhouses  see introduction.

ט"ז/ו. ללוח 4 הערה ראה i

מבוא, ראה  חממות כולל לא 2
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יוזם לטי וחדרים ויוזם, גודל לפי דירות, ט"ז/6. לוח
TABLEXVI/6.DWELLINGS, BY SIZE AND INITIATING SECTOR, AND ROOMS, BY

INITIATING SECTOR

בנייה כנייר.גמר התחלת
Building completedBuilding begunInitiating sector.

וחדרים דירות dwellingsיוזם. and rooms
§1 98251983.1984§1982§1983.1984

כוללי סך  33,33030,52027,06026,050דירות 28,52021,980DWELLINGS 
TOTAL1

דירה Sizeגודל of dwelling
אחד 790570440630חדר 4406001 room
חדרים 21,7801.4101,3201.410 1.3201,4602 rooms
חדרים 312.0409.4407,7507.600 8.1706.7703 rooms
חדרים 413.37012,48011.0409.690 11 .9007.3204 rooms

חדרים 5 +5.3506,6206.5106.720 6.6905.8305 + rooms

ציבורית' 13.2909.8407,5507.370בנייה 8.4405.630Public building'
אחד 3901508050חדר 100901 room
חדרים 2670470400510 5305602 rooms
חדרים 36.8105,2803,8303.750 4.1402,9003 rooms
חדרים 44.5403.0602.5802.370 2,7001,5704 rooms

חדרים 5 +880880660690 9705105+rooms

פרטית 20.04020.68019.51018.680בנייה 20.08016,350Private building
אחד 400420360580חדר 3405101 room
חדריס 21,110940920900 7909002 rooms
ולדרים 35,2304,1603,9203.850 4,0303.8703 rooms
חדרים 48.8309,4208.4607.320 9.2005.7504 rooms

חדרים 5 +4.4705,7405.8506,030 5,7205.3205+ rooms

לדירה חדרים 3.73.83.93.9ממוצע 3.93.8Average rooms per
dwelling

ציבורית 3.43.43.53.4בנייה 3.53.3Public building
פרטית 3.94.04.14.0בנייה 4.04.0Private building

'ר) (מ לדירה ממוצע 05.7113.2116.8115.2;שטח 114.9115.7Average area
per dwelling (sq.m.)

ציבורית 82.586.785.684.1בנייה 87.884.0Public building
פרטית 121.1125.8128.9127.4בנייה 126.3126.6Private building

כולל סך  128,550122,510112,010108,570חדריס 117,44088,680ROOMS  GRAND
TOTAL

הכל 122.470116.960105.140100.910גדירותסך 111.01084.; 70In dwellings total
ציבורית 44.92033,89026,09025.390בנייה 29.70018.840Public building
פרטית 77.55083.07079.05075.520בנייה 81.31065.330Private building

 נוספיס 6.0805.5506.8707.660חדרים 6.4304.510Additional rooms
הכל totalסך

ציבורית2 33050150130בנייה 130110Public building*
פרטית 5.7505.5006.7207.530בנייה 6,3004.400Private building

I See note 4 to Table XV1/1. 2 By Amidar for large
families andbythe Jewish Agency and MinistryofConstruction
and Housing in qibbuzim and moshavim.

למשפחות עמידר ע"י 2 ט"ו/1. ללוח 4 הערה ראה 1

ומשרד היהודית הסוכנות ידי ועל ילדים. מרובות
בהתיישבות. והשינון הבינוי
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מחוז הדירה, שטח לפי הציבורית, בבנייה דירות ט"ז/7. לוח
הבנייה וסוג

(מ"ר)שטח Areaofהדירה dwelling (sq. (.יזו

הכלמחוז סך
Total

59 עד
Up to 59

6069707980899099100
119120 +

מוחלטיםמספרי numbersAbsoluteם
בנייהגמר

הכלי SIסך 98213,29074045094,8702,7602,8601,170440
19839,8404202604,2501,9601,970800180
*19847,5503002703,1801,1601,260850530

19823.22070120900770570530260ירושלים
19832.05010015061060027026060
.19841.2406020420180140250170

7705104008070§19822.02080110§הצפון
19831,0901047016032011020
.19841.150207059018013060100

1982.080605201802308010חיפה
1983,01090580601907020
.198442020


70180605040

1982.51010307501504904040המרבו
1983,25040530280'3402040
.1984.100


405201902208050

אביב 19821.0804306034013011010תל

1983870301044014017080

.1984530104603030


19822,86060201.47031076021030הדרום
19831.5501003083014041040
.19841,34016060530170320100



בניי התחלת
הכל 1982$8,4405302003,2101,2701,6101,110510סר

919837,370400ISO3,5401,3901,250290320
*19845,6305901602,530670810640230

91982990804028060170230130ירושלים
619831,97060301.23060280110200
*19841.18010


1,00030307040

91982930104041024020030הצפון
§19834202002014060
*19844909030270304030



91982570100240120110חיפה
91983520120280802020
*1984390202016040130


20

919821,4301104066022019019020המרכז
919831.41020405204302907040
*1984810130202501808010050

כיב א (§תל 98247010330203080
91983350_2703050

*1984350


1001208050


919821,030150470230180הדרום
919831.1302109046013023010

*198469023070280208010

ט"ז/ו. ללוח 4 הערה ראה ו
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TABLEXVI/7.DWELLINGS IN PUBLIC BUILDING, BY AREA, DISTRICT AND TYPE
OF BUILDING

הבנייה Typeסוג of building

הכל רגילהסך
Industrializedמתועשת

District
TotalRegularהכל סך

Total
טרומית

Prefabricated
אחרת
Other

אחוזים

100.0
100.0
100.0

47.3
57.0
58.8

Building completed
52.7
43.0
41.2

38.8
28.0
33.5

Percentages

13.9
15.0
7.7

§1982
1983
.1984

TOTAL1

100.0
100.0
100.0

46.6
53.3
81.3

53.4
46.7
18.7

34.0
27.3
11.7

19.4
19.4
7.0

1982
1983
.1984

Jerusalem

100.0
100.0
100.0

63.8
67.3
52.7

36.2
32.7
47.3

24.7
19.4
47.2

11.5
13.3
0.1

§1982
1983
.1984

Northern

100.0
100.0
100.0

61.4
62.4
59.7

38.6
37.6
40.3

6.4
3.3

32.2
34.3
40.3

1982
1983
♦1984

Haifa

100.0
100.0
100.0

62.3
62.8
68.3

37.7
37.2
31.7

15.8
20.7
21.2

21.9
16.5
10.5

1982
1983
.1984

Central

100.0
100.0
100.0

81.2
79.0
86.4

18.8
21.0
13.6

10.4
17.2
13.6

8.4
3.8

1982
1983
.1984

Tel Aviv

100.0
100.0
100.0

31.2
46.3
41.2

68.8
53.7
58.8

65.7
51.7
46.4

3.1
2.0
12.4

1982
1983
.1984

Southern

Building begun
100.0
100.0
100.0

57.1
50.1
60.8

42.9
49.9
39.2

36.9
43.3
32.0

6.0
6.6
7.2

§1982
§1983
.1984

TOTAL

100.0
100.0
100.0

73.7
51.6
57.1

26.3
48.4
42.9

26.3
35.9
36.0

IZ5
6.9

§1982
§1983
.1984

Jerusalem

100.0
100.0
100.0

42.3
45.5
82.6

57.7 ■
54.5
17.4

42.0
54.5
17.4

15.7§1982
§1983
.1984

Northern

100.0
100.0
100.0

74.8
69.4
50.7

25.2
30.6
49.3

0.8
7.7
24.3

24.4
22.9
25.0

§1982
§1983
.1984

Haifa

100.0
100.0
100.0

50.5
53.6
64.8

49.5
46.4
35.2

38.4
42.1
26.6

II. 1

4.3
8.6

§1982
§1983
.1984

Central

100.0
100.0
100.0

94.8
100.0
100.0

5.25.2


§1982
§1983
.1984

Tel Aviv

100.0
100.0
100.0

49.1
29.7
24.6

50.9
70.3
75.4

50.9
70.3
75.4


§1982
§1983
.1984

Southern

/I Seenote 4to Table XVI1.
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למגורים בבניינים לדירה ממוצע בנייה משך ט"ז/8. לוח
נסתיימה1 שבנייתם

גודל קבוצת
במ"ר) הבניין (שטח

הכל ציבוריתבנייהTotalסך

בניינים
Buildings

שטח
הבניינים
מ"ר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

דירות
Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months)2בניינים

Buildings

שטח
הבניינים

מ"ו) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

19743,5563.79441,53621.318.21,1351,466
19753.6203,94243,70622.419.71,0501.676
19753.1503,71942,05923.120.29981,718

19772.6912,93032.16124.820.77081.247

19782,6422,354' 24,19825.520.8593849
19792,6492.24820,73624.419.4335572

19802,9032,31920,66021.317.7569571

19812.4572.49424.05622.219.18161,071

§19822.4922.37122,46022.421.0711818

הכל סך  §19832,8842,48822,29123.821.171069S

1  1492623126321.021.0283

15029973915994920.020.411021

3004995232031,58118.719.417370
5006992911751,53219.420.08651

7009993242692,52620.820.49679
1.0001,4993053703.67821.320.983102

1,5001.9991442442,40422.S■22.62749
2,0002,499831851,84226.126.03784
2.5002,999812202,17424.324.539104

3,0004.999883252,89428.228.42388
5.000 +443072.44832.331.7847

הכל סך  *19842,8372,13219,00624.021.7745553

11493374036125.826.112315

1502997841721,19419.620.316636
3004994971921,45119.419.714756
5006992911721.53520.020.27645
7009993002482,25520.219.95142

1,0001.4992643223,07521.021.17594
1,5001,9991222081.96624.023.93561

2.0002.499791771,71327.127.23169
2.5002.999671821,73328.028.32466

3.0004.999712572,24227". 126.61242
5.000 +251621,48135.134.6527

הבניינים שטח כל מסך אחוז כ70 מכסים הנתונים כפריים; ביישובים רוכס  למגורים מהבניינים חלק כולל אינו ו

אחת). כ80  הציבורית ובבנייה הארץ. בבל שנבנו למגורים החדשים
מבוא. ראה לבניין: הממוצע הבנייה ממשך שונה לדירה הממוצע הבנייה משך 2
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TABLEXVI/8.AVERAGE BUILDING DURATION PER DWELLING IN COMPLETED
RESIDENTIAL BUILDINGS'

Public buildingפרטיתבנייהbuildingPrivate

דירות
Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months)2בניינים

Buildings

שטח
הבניינים

מ"רן (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

דירות
Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (monlhs)2

Size group
area of building in sq.m.(

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

19.99620.8 22.92,4212,32821,54019.817.01974

22.64423.0 23.52,5702.26621,06221.218.31975

23.09423.6 24.02,1522.00218.96522.118.61976
16.67628.3 28.41,9831,68315,48520.918.01977

11.10331.2 31.22,0491,50513,09520.117.71978

7,22632.7 34.12,3141,67613,51019.317.51979
6,83521.8 25.72,3341,74813.82519.116.71980
12.62920.9 22.71,6411,42311.42721.618.31981

9.70624.4 24.71,7811,55312,75420.719.7§1982

8,15722.9 24.82,1741,79014,13423.220.5§1983 TOTAL
2824.5 24.52342823520.620.61  149
17819.6 20.462913877119.920.5150299
75320.7 20.435013382817.118.7300499
48422.4 23.42051241,04817.619.0500699
91925.1 25.22281901,60718.218.4700999

1,28224.6 24.32222682.39619.71951,0001.499
62425.3 25.31171951,78021.921.91,5001,999

1.02826.5 26.54610181425.525.62,0002,499
1,27123.8 23.94211690324.925.12.5002,999
1,05227.7 27.3652371,84228.828.63,0004,999
53828.0 28.3362601.91033.432.55,000+

6,41425.5 26.12,0921,57912,59223.020.4.1984 TOTAL
14332.2 30.82142521822.522.61  149

41121.9 20.361813678319.319.9150299
60822.3 22.135013684317.518.7300499
47625.6 26.32151271,05917.218.3500699
48528.9 29.52492061,77017.718.1700999

1,13522.9 22.41892281,94020.220.31,0001,499
72427.8 27.8871471,24221.8 .22.31,5001,999
83128.2 28.04810886226.126.52,0002.499
76227.4 27.54311697128.428.82.5002.999
48732.0 31.4592151.75525.925.53,0004,999
33226.0 26.2201351,14937.736.85,000+

I Excl. part of the residential buildings  most in rural localities: data cover about 70 percent of the total area of new
residential buldings built all over Israel (in public building  about 80 percent).
2 Average building duration per dwelling differs from average duration per building: sec introduction.
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קומות מספר לפי מ"ר), (אלפי ושטחס מגורים בנייני ט"ז/9. לוח
בבניין1

הכל Totalסך
בבניין קומות

יוזם
23ו

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

מוחלטים מספרים
בנייה גמר

137587250318265

157673328372354
1821,005459321286
1911,091478299247

231033111187

3711654116113

213051268079

363141139175

114484219207178

120557274256241

161700333241207

155777365208172

בנייה התחלת

1781,007478400357
1761,082458295250

1891,017464294253

135827377181163

43358146119113

143771297258
29212829783

18184556045

135649332281244
162705329223192
160805382197170
117643322121118

הכל סך
19812,4572,494598

819822,4922,371561

§19832,8842,488778

*19842,8372,132804

ציבורית בנייה
19818161,07197

1982711818108

198371069864

*1984745553147

פרטית בנייה
19811,6411,423501

§19821,7811,553453
619832,1741,790714

*19842,0921,579657

הכל סך
19813,1402,904732

§19822,8972,316773
§19832,6752,027 ,766
*19842,0471,421596

ציבורית בנייה
19811,017914186

§198274761336

§198361655393
*198451336988

פרטית בנייה
19812,1231,990546

919822,1501,703737
819832,0591,474673

*19841,5341,052508

בנייהגמראחוזים
1981100.0100.024.35.523.910.013.010.6

§1982100:0100.022.56.627.013.814.914.9

§1983100.0100.027.07.334.918.411.111.5

*1984100.0100.028.39.038.522.410.511.6

בנייההתחלת

1981100.0100.623.36.132.116.512.712.3

§1 982100.0100.026.77.637.419.810.210.8

§1983100.0100.028.69.338.022.911.012.5

*1984100.0100.029.19.540.426.58.811.4

ט"ז/8. ללוח ו הערה ראה 1
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TABLEXVI/9.RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR AREA (thousand sq.m.), BY

NUMBER OF STOREYS IN BUILDING'

n buildingStoreysממוצע שטח
לבניין

478 +
| ji /
(מ"רן

AverageInitiating sector
שטתבנייניםשטחבנייניםשטחבניינים

area per
BuildingsAreaBuildingsAreaBuildingsAreabuilding

)sq.m.)

numbersAbsolute
completedBuilding

TOTAL
4605893377071575461.0151981
50963528457593322951§1982
430599249538101424863§1983
34645822751370245751.1984

Public building
244315162993151.3121981
21826691166621821.1501982
15120760117501489841983
10014458953590742.1984

Private building
216274175407582318671981
29136919340931140872§1982
27939218942151276823Si 983
24631416941835155755.1984

Building begun
TOTAL

5647773257181123969251981
42757024254678316800§1982
33744918537076302758§1983
25230314927442169694.1984

Public building
20327593176581618991981
162209649236111821§1982
143193386333103897§1983
9810158. 772573719.1984

Private building
361502232547542359371981

26536117845442205792§1982
19425614730743199716§1983
154202911971796686.1984

completedBuildingPercentages
18.723.613.728.36.422.01981
20.426.811.424.33.813.6§1982
14.924.18.621.63.5\7.1§1983
12.221.58.024.02.511.5♦1984

Building begun
18.026.710.324.73.613.71981
14.724.68.323.62.713.6§1982
12.622.26.918.22.914.9§1983
12.321.47.319.32.111.9.1984

/Seenote I to Table XVI8.
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מ"ר) (אלפי הבניינים ושטח דירות מגורים, בנייני  ט"ז/10. לוח
בבניין1 הדירות מספר לפי

1984

בבניין דירות

§1983 §1982 1984 §1983 81982

Total הנל סך

1984 §1983 §1982

447
894
153

94
188
17

353
706
135

397
794
128

132
264
23

265
530
105

398
796
137

58
116
13

340
680
124

439
878
151

79
158
13

360
720
138

327
654
■114

40
80
9

287
574
105

451
902
151

78
156
16

373
746
135

937
937
183

912
912
182

130 82
130 82
17 12

537
537
114

14
14
2

מוחלטים מספרים

2,837 2,884 2,492
19,006 22,291 22,460
2,132 2,488 2,371

745 710
6,414 8,157
5S3 698

711
9,706
818

807 830 523
807 830 523
166 170 3נ1

2,092 2,174 1,781
12,592 14,134 12,754
1,579 1,790 1,553

בנייה התחלת
690
690
|38

41
41
5

857
857
173

37
37
5

956
956
190

115
115
19

649 820 841
649 820 841
134 168 172

2,047
12,717
1,421

513
4,477
369

1,534
8,240
1,052

2,675 2,897
18,309 20,275
2,027 2,316

616 747
6,591 7,010
553 613

2,059 2,150
11,718 13,265
1,474 1,703

אחוזים

הכל סך
בניינים
דירות
שטח

ציבורית בנייה
בניינים
דירות
שטח

פרטית בנייה
בניינים
דירות
שטח

הכל סך
בניינים
דירות
שטח

ציבורית בנייה
בניינים
דירות
שטח

פרטית בנייה
בניינים
דירות
שטח

בנייהגמר
הכל סך
100.0100.0100.021.531.633.013.113.815.8בניינים
100.0100.0100.02.44.04.92.93.64.7דירות
100.0100.0100.04.87.38.54.85.57.2שטח

ציבורית בנייה
100.0100.0100.02.011.517.55.68.212.6בניינים
100.0100.0100.00.11.02.10.81.42.9דירות
100.0100.0100.00.21.73.11.21.93.1שטח

פרטית בנייה
100.0100.0100.029.438.238.616.015.616.9בניינים
100.0100.0100.04.15.96.44.54.95.6דירות
100.0100.0100.07.29.510.66.86.98.5שטח

בנייה התחלת
הכל סך
100.0100.0100.033.032.033.715.616.519.4בניינים
100.0100.0100.04.74.75.54.54.86.2דירות
100.0100.0100.08.28.59.76.57.59.0שטח

ציבורית בנייה
100.0100.0100.015.46.08.010.512.825.7בניינים
100.0100.0100.01.60.60.92.22.45.9דירות
100.0100.0100.03.10.91.52.62.46.2שטח

פרטית בנייה
7.317.617.3!100.0100.0100.039.239.842.3בניינים
100.0100.0100.06.37.07.95.66.16.4דירות
100.0100.0100.010.111.412.77.99.410.0שטח

ט"ז/8. ללוח 1 הערה דאה

CONSTRUCTION 474



TABLEXVI/10.RESIDENTIAL BUILDINGS, DWELLINGS, AREA OF BUILDINGS
(thousand sq.m.), BY NUMBER OF DWELLINGS IN BUILDING1

in buildingDwellings

31904950+

§1982§19831984§1982§19831984§1983 §19821984

TOTAL
Buildings
Dwellings
Area

Public building
Buildings
Dwellings
Area

Private building
Buildings
Dwellings
Area

TOTAL
Buildings
Dwellings
Area

Public building
Buildings
Dwellings
Area

Private building
Buildings
Dwellings
Area

Absolute numbers
Building completed

1,331
11.970
1.252

1.286
10,938
1.194

1.222
9,825
1,082

273
7,821
740

257
7.619
764

211
6,004
591

24
1.478
151

31
2,026
211

20
1.346
123

500
4,578
388

435
3,387
302

425
3,094
274

145
4.308
356

120
3.627
295

91
2,664
219

12
726
63

15
945
76

5
338
26

831
7,392
863

851
7,551
893

797
6,731
809

128
3,513
385

137
3.992
469

120
3,340
372

12
752
88

16
1,081
134

15
1,008

97

1,244
10,195
1,114

1,175
9,924
1,059

829
6.739
730

221
6,448
664

begun

180
5.093
495

Building

3.191
314

25
1.774
197

24
1.557
149

20
1,303
111

453
3,342
299

419
3,658
314

288
2,521
206

91
2,734
225

70
2,015
161

46
1,294
109

10
663
54

11
723
60

6
357
26

791
6,853
814

756
6,266
746

541
4,218
523

130
3,714
439

110
3,078
333

65
1,897
205

15
1.111
143

13
834
89

14
946
85

Percentages
completedBuilding

TOTAL
53.444.643.111.08.97.41.01.10.7Buildings
53.349.151.734.834.231.66.69.17.1Dwellings
52.848.050.831.230.727.76.48.55.8Area

Public building
70.361.357.020.416.912.21.72.10.7Buildings
47.241.548.244.444.541.57.511.65.3Dwellings
47.443.349.543.542.239.67.710.94.7Area

Private building
46.739.238.17.26.35.70.70.70.7Buildings
58.053.453.527.528.226.55.97.68.0Dwellings
55.549.951.224.826.223.65.77.56.1Area

begunBuilding
TOTAL

42.943.940.57.66.75.40.90.91.0Buildings
50.354.253.031.827.825.18.78.510.2Dwellings
48.152.251.428.724.422.18.57.47.8Area

Public building
60.668.056.112.211.49.01.31.81.2Buildings
47.755.556.339.030.528.99.511.08.0Dwellings
48.856.855.836.729.129.58.810.87.0Area

Private building
36.836.735.36.05.34.20.70.60.9Buildings
51.753.551.228.026.323.08.47.111.5Dwellings
47.850.649.725.822.619.58.46.08.1Area

/I See note 1 to Table XVI8.
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בבנייה ודירות ושטחם, מגורים בנייני קבלנים,  ט"ז/וו. לוח
הקבלן1 שבנה דירות מספר לפי עירוניים, ביישובים ציבורית

TABLEXVI/11. CONTRACTORS, RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR AREA AND
DWELLINGS IN PUBLIC BUILDING IN URBAN LOCALITIES, BY NUMBER OF

DWELLINGS THE CONTRACTOR BUILT1

הדירות מספר
הקבלן שבנה

קבלנים
Contractors

בניינים
Buildings

הבניינים שטח
מ"ר אלפי

Area of buildings
)thousand sq.m.)

דירות
DwellingsNumber of dwellings

the contractor built

§19831984§19831984§19831984§19831984

Buildingבנייהגמר completed

TOTAL absolute nos.

percentages

15

614

1529

3049

5074

7599

100149

150249

250499

500 +

Not known

6,414 8,157

100.0 100.0

0.2

0.4

1.2

4.7

6.7

4.0

10.3

5.1

45.4

17.3

4.7

0.4

1.1

3.1

2.9

1.0

6.1

20.2

24.7

37.3

3.2

553

100.0

0.2

0.4

1.4

4.5

6.3

3.8

10.7

5.6

44.8

16.8

5.5

698

100.0

0J
1.3

3.1

2.7

1.0

5.7

19.5

23.9

39.2

3.3

745

100.0

0.8

0.3

1.7

3.5

7.8

0.9

6.8

6.6

43.4

18.9

9.3

710

100.0

1.0

1.2

2.0

2.0

1.2

7.9

9.2

17.9

52.0

5.6

48

100.0

8.3

4.2

8.3

16.7

14.6

6.2

10.4

6.2

18.8

6.3

45 מוחלטים הכלמסי סך
100.0

8.9

8.9

15.6

8.9

2.2

11.0

20.0

15.6

8.9

אחוזים 

15

6 14

1529

3049
5074

75  99

100149

150249

250  499

500+

ידוע לא

begunBuildingה

6165135533696,5914,477TOTAL absolute nos.

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
1.0


0.20.215

0.80.50.6614
6.83.32.93.32.23.01529
2.412.32.59.82.69.33049
6.79.75.88.45.57.85074
2.91.63.11.92.92.07599
1.93.33.17.03.26.9100149
18.36.820.35.720.45.3150249
38.127.145.532.045.632.9250499
17.235.311.631.412.632.1500+
3.90.64.50.54.20.7Not known

בנ התחלת

37 46 מוחלטים הכלמסי סך
אחוזים 100.0100.0

1  58.7


6 146.5


15  2915.216.2

30  498.727.0

507413.016.2

75  994.35.4

1001496.58.1

150  24915.25.4

250  49919.613.5

500 +2.38.2

ידוע לא


1 In new buildings  see introduction. מבוא. די  חדשים בבניינים 1
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surveys of unsold dwellings מכורות לא דירות סקרי

נמכרו ושלא שנמכרו דירות חדשות, דירות של היצע ט"ז/2ו. לוח
פרטית1 בבנייה

TABLEXVI/12.SUPPLY OF NEW DWELLINGS, SOLD AND UNSOLD, IN PRIVATE
BUILDING1

Stage of construction and size of
dwelling

X XII 1984

לא
נמכרו2
Unsold*

נמכרו

Sold

היצע

Supply

X XII 1983

לא
נמכרו2
Unsold2

נמכרו

Sold

היצע

Supply

דירה וגידל כנייד, שלב

מוחמספרי Absoluteלטים0 numbers

כולל 8,5791,8426,7377,0661,7135353GRANDסך TOTAL
גמורות 416127289597242355Dwellingsדירות completed

הגל סך גמד לפני 1.8165141.302IJ8S4631.122Dwellingsדירות before completion total
דירה Sizeגודל of dwelling

חדרים ו  28874312 rooms
חדרים 322750177213381753 rooms
חדרים 41.1713418301.0123067064 rooms

חדרים 5 +4101232875531154385 + rooms

 שלד עד בשלב 6.3471.2015.1464.6841.0083.676Dwellingsדירות under construction
הכל throughסך framework  total

דירה Sizeגודל of dwelling
חדרים ו  22681845261912 rooms

חדרים 636925446821305523נ rooms
חדרים 43.5676782.8892.2304381.7924 rooms

חדרים 5+2.1184231.6951.7274141.3135+ rooms

Percentagesםאחוזי

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

גמורות 4.86.94.38.514.16.6Dwellingsדירות completed
הכל סך גמר לפני 21.227.919.325.227.024.7Dwellingsדירות before completion total

דירה Sizeofגודל dwelling
חדריס ו  20.10.10.10.20.112 rooms

חדרים 2.62.72.63.02.23.23ג rooms
חדרים 413.718.512.314.317.913.24 rooms

חדרים 5+4.86.74.37.86.78.25 + rooms

 שלד עד בשלב 74.065.276.466.358.968.7Dwellingsדירות under construction

הכל throughסך framework total
דירה Sizeגודל ofdwelling

חדרים 1  20.30.40.30.61.50.412 rooms
חדרים 37.45.08.19.77.610.33 rooms
חדרים 441.636.842.931.625.633.54 rooms

חדרים 5 +24.723.025.124.424.224.55 + rooms

1 In 24 large towns: see introduction. 2 At end of period. התקופה. בסוף 2 מבוא. ראה גדולות; עתם ב24
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financial data כספיים נתונים
וייעוד יוזם מחוז, לפי בבינוי, גולמית מקומית השקעה ט"ז/13. לוח

TABLEXVI/13.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN CONSTRUCTION, BY
DISTRICT, INITIATING SECTOR AND PURPOSE

שי ISמיליוני million

וייעוד 1982919831984District§19831984§1982§מחוז and purpose

שוטפים 1980במחירים במחירי
At current pricesAt 1980 prices

כוללני 158,833סך 70,670673,09713,74313,26011,833GRAND TOTAL1'2'1

למגורים''2 102.295בננייה 47.864444.4749.4098.7387,944/Inresidential buildingi2 ~~

הכל סך total
16,740ירושלים 6,69963.5441.3151.4271,139Jerusalem
21,703הצפון 9.188112,3821,8071,8462.015Norlhern
9.095חיפה 4.64441,355913774737Haifa

23,483המרכז 11,87697,8002.3371,9981.754Central
אביב 13.945תל 6.90458.1751,3591,1861.027Tel Aviv
10.691הדרום 5.22551,5961.024926894Southern

הכל סך ציבורית' 19.874בנייה 10.89771.7212.1301.7181.3I5Public building'  total
5,201ירושלים 2,11524,405412447439Jerusalem
1,757הצפון 1,5363.91130015170Northern
935.חיפה 6523,7071278067Haifa
2,301המרכז 1.15510,203225198184Centra]

אביב 758תל 5832,6351146547Tel Aviv
2,284הררוס 1,5287,238298196130Southern

הכל סך פרטית2 82.421בנייה 36.967372.7537,2797.0206.629Private building2 total
11,539ירושלים 4,58439,139903980700Jerusalem
19,946הצפון 7,652108,4711,5071,6951,945Northern
8,160חיפה 3.99237.648786694670Haifa

21,182המרכז 10,72187,5972,1 121,8001.570Central
אביב 13,187תל 6,32155,5401,2451,121980Tel Aviv
8.407הדרום 3,69744,358726730764Southern

ובעבו למגורים שלא 56.538בננייד, 22.806228.6234.3344.5223,839In nonresidential building

הכל סך ציבוריות andדות public works total
2,204הארחה 1,0746,018219195110Hotels

ומשרדים 1עסקים ,748 6558,689132144150Business and offices
ומלאכה 5,551תעשייה 2,40427,598477469469Industry and crafts

ומים חשמל 6,641מפעלי 3,08930.685604563526Electricity Si waterenlerprises
ותקשורת 10,813תחבורה 4,14532,665738778529Transport 8c communication

ציבור 25,448מבני 10,000104,5611,9152,0801,812Public buildings
4,133חקלאותי 1,43918,407249293293Agriculture3

I Incl. building in Jewish localitiesinthe Golan Heighls.Judea
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
for illegal building. 3 Excl. fruit plantations, forestry and
greenhouses.

יהודה הגולן, ברמת יהודיים ביישובים בנייה כולל 1

רמת מ2א19 שכונות. שיקום וגם וסיני עזה חבל ושומרון,
כולל 2 מבוא. דאה  הצפון במחוז כלולה הגולן
מטעים. כולל לא 3 חוקית. בלתי בנייה עבור אומדן

וחממות. ייעור
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בבינוי1 עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ט"ז/14. לוח
TABLEXVI/14.EMPLOYMENT, WAGES AND LABOUR EXPENSES IN

CONSTRUCTION'

Monthly averages. unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא חודשי, ממוצע

יחידה
Unit

198219831984

בסיס  מדדים
Indices  base
1978 = 100.0

198219831984

 שכיר משרות
הכל סך
חודשיים
יומיים

100.0

36.7
63.3

100.0

39.6
60.4

100.0

38.8
61.2

162.7 164.7
96.8 111.6

145.3
88.8

EMPLOYEES POSTS 
TOTAL
Monthly
Daily

של למעשה עבודה ימי
 יומיים שכירים

חודשי ממוצע

18.619.620.6108.9 103.3114.2MANDAYS
WORKED BY DAILY
EMPLOYEES 
MONTHLY AVERAGE

ממוצע עבודה שכר
חודשי לשכיר
לחודש
יומי לשכיר

ליום

במחיר

is שי

שוטפים ים

41.780 17,030

1,150 486

194,341

4,965

At current prices

22,903 5,253 2,141

21,230 4,917 2,079

AVERAGE SALARIES
Per monthly employee
per month

Per daily employee
per day

עבודה הוצאות
ממוצעות

חודשי לשכיר
לחודש
יומי לשכיר

ליום

"21,295

678

52.069

1,590

242.186

6,696

5,004 2,046

4,715 2,011

23.273

19.852

AVERAGE LABOUR
EXPENSES
Per monthly employee
per month

Per daily employee
per day

ממוצע עבודה שכר
חודשי לשכיר

לחודש
יומי לשכיר

ליום

IS 2,249שי

64

21979 דצמבר במחירי
At XII 1979 prices2

2,200 2,265

57 62

AVERAGE SALARIES
Per monthly employee
per month

Per daily employee
per day

עבודה הוצאות
ממוצעות

חודשי לשכיר
לחודש
יומי לשכיר

ליום

2,820

90

2,832

87

2.739

76

AVERAGE LABOUR
EXPENSES
Per monthly employee
per month

Per daily employee
per day

קודמתה לעומת שנה כל
On previous year
percent eral change

ממוצע עבודה AVERAGEשכר SALARIES
חודשי 2.9לשכיר 0.7 5.4Per monthly employee

perלחודש month
יומי 8.1"לשכיר 3.1 15Per daily employee

perליום day

עבודה AVERAGEהוצאות LABOUR
EXPENSESממוצעות

חודשי 3.3"לשכיר 0.4 3.9Per monthly employee
perלחודש month
יומי "לשכיר 12.6 3.3 2.2Per daily employee

perליום day

1 New format  see introduction. Absolute numbers on כמבוא. ראה חדשה. במתכונת מתפרסמת הסידרה ו

employees' posts are given in TableXI 1/38. 2 Wages and ראה הבינוי בענף ושכר שכיר משרות על מוחלטים נתונים
labour expenses at current pirces are deflated by the changesin the במחירים העבודה והוצאות השכר 2 י"ב/38. בלוח
Consumer Pirce index. לצרכן. המחירים מדד בשינוי מנוכים שוטפים
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public works ציבוריות עבודות
צינורות הנחת כבישים, של ושיקום הרחבה סלילה,  ט"ז/15. לוח

ותיעול1 ביוב מים,
,TABLEXVI/15.CONSTRUCTION, WIDENING AND REPAIRS OF ROADS
INSTALLATION OF WATER AND DRAINAGE PIPES AND CANALIZATION1

ושיקום הנחתהרחבה
כבישים כבישיםסלילת צינורותשל

Construction of roadsWidening and repairותיעול2הנחת ביוב
of roads2ק"מ<צינורות<

(ק"מ) Installationמים
Installationofשטחשטח drainage

(ק"מ) מ"רןאורך (ק"מ)(אלפי מ"ר)אורך ofןאלפי water pipespipes and
LengthAreaLengthArea(km.)2canalization2
(km.)(thousand(km.)(thousand(km.)

sq,m.)sq.m.)

Completionגמרנ
Formerקודמתסידרה series

1956240.51,629.1157.71956
1960405.0646.5214.91960
1963388.4104.3766.3253.21963

Newחדשהסידרה series
1963407.6108.8793.01963
1965489.22.537.5187.0986.5602.3228.51965
1967182.11.112.8287.71,401.6483.0134.11967
1970257.61,486.990.8532.6637.7133.51970
1972215.61.265.9166.4946.7712.7177.41972
1973231.61,388.7116.9785.1687.5203.21973
1974207.91,243.1112.2727.7797.5173.31974
1975254.41.498.680.4376.8640.0177.41975
1976333.01,954.173.1322.2864.9180.21976
1977218.41,211.4158.7700.6672.3119.81977
1978240.71,751.193.2487.5876.2116.91978
1979250.71,879.8118.8620.3722.393.41979
1980312.82,465.778.0459.3970.165.01980
1981141.1984.370.4479.21,321.16951981
1982114.2611.541.6261.61,077.654.41982

§1983122.0884.6150.61, 124.1972.072.4§1983
*1984148.01,511.464.9486.31,400.670.4.1984

Beginningהתחלה
195623.1.41,825.7153.51956
1960501.4843.8220.71960
1963562.079.3904.4250.41963
1965480.22,855.8185.2953.0707.1239.21965
1967259.51,693.1317.01.660.5584.4137.51967
1970318.41,937.094.8604.9591.1163.61970
1972253.51,906.7230.71.326.6806.7213.41972
1973285.81.870.8156.51,072.1787.3225.81973
1974246.51,456.4129.1712.2700.6175.61974
1975266.41.396.270.1315.6815.3185.71975
1976316.12,013.191.7451.8751.8117.01976

. 1977301.11.917.397.7412.4718.6124.91977
1978276.22,064.193.5531.0938.3121.41978
1979188.11,459.0135.2737.8871.351.81979
1980165.91,060.270.3416.81.149.784.01980
198187.7646.051.33O3.01.213.479.81981
1982133.3896.495.2762.91,100.367.81982

§1983137.61.138.8128.01.088.31.212.666.7§1983
*1984112.2804.967.1422.81,220.560.6*1984

Excl. works in the Golan Heights. Judea and Samaria. the
Gaza Area and Sinai; as of 1982. the Golan Heights are included
in the Northern District  see introduction. 2 Asof 1976.
incl. work done for Jewish localities in the Golan Heights. Judea
and Samaria and Gaza Area: see also introduction. 3 Data
on completion of road construction and water pipe installation
in the former series did not includepartial completionof some
works.e.g.. completion of a road segment or a water pipeline.
which are included in the new series.

בחבל ושומרון. ביהודה הגולן, ברמת עבודות כולל לא 1

ראה הצפון; במחוז כלולה הגולן רמת מ982ו וסיני; עזה
יישובים עבור שבוצעו עבודות כולל מ1976 2 מבוא.
גם ראה עזה; וחבל ושומרון יהודה הגולן. ברמת יהודיים
דרכים סלילת גמר נתוני קודמת בסידרה נ במבוא.
עבודות של חלקי ביצוע כוללים אינם מים צינורות והנחת
החדשה. בסידרה הכלולים צינור) או דרך קטע סיום (כגון
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ורוחב1 ציפוי , סוג מחוז, לפי כבישים, סלילת  .16/ru לוח
TABLEXVI/16.CONSTRUCTION OF ROADS, BY DISTRICT, TYPE, COATING AND

WIDTH1

Roads begun סלילה התחלת

1984 §1983 1982 1981

Roads completed סלילה גמר

1984 §1983 1982 1981

Length(.km)(ק"מ)אורך

הכל 141.1114.2122.0148.087.7133.3137.6112.2TOTALסך

Districtמחוז
16.27.321.011.812.219.613.242.5Jerusalemירושלים

27.49.224.421.616.923.222.17.8Northernהצפון

16.86.715.03.417.25.37.46.3Haifaחיפה

16.410.911.210.010.452.911.19.9Centralהמרכז
אביב 12.07.112.07.511.77.912.73.7Telתל Aviv

52.373.038.493.719.324.471.142.0Southernהדרום

Typeסוג
15.56.534.684.020.440.743.619.5Mainראשי

35.461.817.619.210.935.217.922.9Regionalאזורי
5.511.013.411.712.615.813.132.3Accessגישה

84.734.956.433.143.841.663.037.5Innerפנימי

Coatingציפוי
אספלט 6.91.33.645.83.715.917.432.5Withoutבלי asphalt
אספלט 134.2112.9118.4102.284.0117.4120.279.7Withעם asphalt

(מטרים) Widthרוחכ (meters)
2.9 20.87.211.57.312.77.67.79.9Upעד to 2.9

34.95.044.38.03.87.76.39.03.834.9
5  5.91.92.79.75.41.r3.17.04.155^9
6  5.954.319.323.519.219.362.141.748.866.9
79.929.234.539.031.430.538.226.726.879.9

10+29.96.230.380.916.416.045.5 ■18.810 +

"ר)(אלפישטח sq.m.)(thousandAreaמ

הכל 9,843.3611.5884.61,511.4646.0896.41,138.8804.9TOTALסך

Districtמתוז
61.832.8125.256.380.499579.2260.1Jerusalemירושלים

122.852.8128.4194.780.6147.2152.161.0Northernהצפון
133.638.0113.122.6128.323.427.834.3Haifaחיפה

104.874.676.869.272.3333.673.860.0Centralהמרכז

אביב 99.857.9103.056.1100.759.4112.230.8Telתל Aviv

461.5355.4338.11.112.5183.7233.3693.7358.7Southernהדרום

Coatingציפוי
אספלט 41.08.721.6134.421.8101.2113.2211.6Withoutבלי asphalt
אספלט 943.3602.8863.01.377.0624.2795.21,025.6593.3Withעם asphalt

/1See note I to table XVl15. ט"ז/15. ללוח ו הערה ראה
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הכביש2 וסוג מחוז לפי ושיקומם, כבישים הרחבת1 ט"ז/17. לוח
TABLEXVI/17.WIDENING' AND REPAIR OF ROADS, BY DISTRICT AND TYPE OF

ROAD2

Roads begun סלילה התחלת
1984 §1983 1982 1981

Roads completed סלילה גמר
1984 1983 1982 1981

Length(.km)>ק"מ<אורך
70.441.6150.664.951.395.2128.067.1TOTAL

District
0.40.21.13.21.02.411.11.5Jerusalem
22.924.678.835.125.840.759.450.8Northern
7.92.014.72.68.33.322.419Haifa

24.43.915.18.56.410.113.64.6Central
6.29.19.02.18.111.15.52.0Tel Aviv
8.61.831.913.41.727.616.06.3Southern

Type
39.427.749.746.417.332.365.545.9Main
6.93.173.51.57.742.035.25.9Regional
11.02.07.36.413.05.96.610.0Access
13.18.820.110.613.315.020.75.3Inner

הכל סך
מחוז

ירושלים
הצפון
חיפה
המרכז

אביב תל
הדרום

סוג
ראשי
אזורי
גישה
פנימי

"ר<ואלפישטח sq.m.)Areaמ (thousand
הכל 479.2261.61,124.1486.3303.0762.91,088.3422.8TOTALסך

Districtמחוז
2.00.86.256.16.113.8186.37.1Jerusalemירושלים
131.0159.1556.9242.5157.7322.3502.2343.3Northernהצפון
38.16.094.111.239.815.0120.710.4Haifaחיפה

171.426.491.533.334.970.566.715.8Centralהמרכז
אביב 35.358.463.010.254.176.927.019.0Telתל Aviv
101.410.9312.4133.010.4264.4185.427.2Southernהדרום

All widenings 3^ with asphalt coating.
See note 1 to Table XV1/15.

אספלט. ציפוי עס הן ההרחבות כל 1

ט"ז/15. ללוח 1 הערה ראה 2

הצינור1 וחומר קוטר מחוז, לפי מים, צינורות הנחת גז"ז/18. לוח
/TABLEXVI18. INSTALLATION OF WATER PIPES, BY DISTRICT, DIAMETER AND

MATERIAL OF PIPE1
"מ .Kmק

הנחה הנחהגמד nVnnn
Installation completedation begunInstall

1982§1983♦198419821983.1984

הכל2 1,077.61,400.6סך 972.01,212.6 1,100.31,220.5TOTAL2
Districtמחוז

119.095.2ירושלים 138.8146.5 123.1139.8Jerusalem
103.892.8הצפון 111.0121.1 101.884.9Northern
20.117.0חיפה 22.919.3 22.618.0Haifa
80.190.0המרכז 71.199.0 84.660.5Central

אביב 33.632.8תל 34.933.6 38.831.7Tel Aviv
225.6268.1הדרוט 122.774.5 234.0291.3Southern

(אינצייםן Diameterקוטר (inches)
2 523.6969.1עד 439.1714.2 512.0782.3Upto 2
3  4128.1121.5 151.8136.9 132.9123.434

6155.794.7 1 17.4110.6 176.8102.26
810140.1!n.o 143.8116.7 IS0.6118. I810

12+130.1102.3 119.9134.2 128.094.512 +
Materialחומר

487.0345.1פלדה 440.2414.8 493.2352.0Steel
60.559.8אסבסט 77.883.8 72.659.6Asbestos
530.1995.7פלסטי 454.0714.0 534.5808.9Plastic

See note I to Table XV1/I5.
See note 2 to Table XVI/15.

ט''ז/5). ללוח ו הערה ראה 1

ט"ז/5ו. ללוח 2 הערה ראה 2
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הצינור1 וחומר קוטר מחוז, לפי ותיעול, ביוב צינורות הנחת ט"ז/9ו. לוח
TABLEXVI/19INSTALLATION OF DRAINAGE PIPES AND CANALIZATION, BY

DISTRICT, DIAMETER AND MATERIAL OF PIPE1
Km. D"p

הנחד הנחהגמר התחלת
Installation completedInstallation begun

1982§1983.19841982§1983.1984

כולל2 54.472.470.467.866.760.6GRANDסך TOTAL2

Districtמחוז

7.53.513.46.611.05.2Jerusalemירושלים

6.76.03.53.04.24.3Northernהצפון

4.86.97.07.85.87.7Haifaהיפה

15.223.116.120.616.115.9Centralהמרכז

אביב 13.920.812.019.915.512.0Telתל Aviv

6.33.77.16.43.27.1Southernהדרום

הכל סך  ביוב 45.955.960.758.250.753.5Drainageצינורות pipes  total

(אינצייםן Diameterקוטר (inches)

4 15.65.82.119.45.72.5Upעד to 4

4616.718.918.621.911.020.64/46/י4
6/486.115.626.96.115.621.16'/4 8
81/4122.48.54.07.94.63.181/412

12'/4+5.17.19.12.913.86.212 '/4+

Materialחומר

45.352.544.057.841.345.2Asbestosאסבסט

0.63.416.70.49.48.3Steelפלדה

הכל סך תיעול 516.59.79.616.07.1Canalization..*צינורות pipes total

(ס"מ) Diameterקוטר (cm.)

40 1.91.43.62.17.53.7Uptoעד 40

41501.92.72.22.42.41.54150

51601.91.91.02.90.21.15160

61 800.62.30.60.72.40.46180

81 +2.22.22.31.53.50.481 +

Materialחומר

6.512.99.76.113.07.1Concreteבטון

צמנט 2.03.6אסבסט


3.53.0


Cement asbestos

/1 See note I to Table XVI15
2 See note 2 to Table XVI/15

ט"ז/15. ללוח ו הערה ראה 1

טז/15. ללוח 2 הערה ראה 2
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הארחה ושירותי מסחר י"ז. פרק

כלל, בדרך והמוכרות, שונים במקומות נפרדות,
הלבשה, מזון, (כגון: סחורות של אחיד סוג

וכוי). גז דלק, הנעלה,
הקו ב"ברית המאוגדות שיתופיות צרכניות ב.
ובאזורי כערים. (הצרכניות הצרכנית" אופרציה
החקל הקואופרציה של פיקוח ב"ברית פיתוח),
אזוריים קניות ובארגוני בע"מ" העובדת אית

ותנןעתיים.
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
הסב קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
הסט ב"ירחון פורסמו המדד עריכת שיטת על רים

.1968 ,4 מס' מוסף", לישראל טיסטי
בסיס על המדדים מחושבים ב1981 החל
מבוססים שהיו הקודמים המדדים .100 = 1980
שרשור ע"י הוצגו 100 = 1968 ממוצע על

.100 = ל1980

מקורות
מתקב סחורות קבוצת לפי המכירות על הנתונים
לפירמות חודש. מדי הנשלחים משאלונים לים

הסקר. לאוכלוסיית השייכות

צריכה מוצרי אספקת
בניקיימא

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
יבוא על (הנתונים מכס מתשלום מלא או חלקית
אינם 1969 יולי עד כביסה ומכונות טלויזיה מקלטי
או מלא הפטורות, המכירות את במלואן כוללים

קנייה). וממס ממכס חלקית,
ולא לשוק מוצרים לאספקת מתייחסים הנתונים
מהאספקה, שונה להיות היכולה לצרכנים, למכירתן

הסיטוני1, במסחר המכירות ערך
סחורות קבוצת לפי

והסברים הגדרות
העוסקים עסקים כוללת הסקר אוכלוסיית
המעסי ויצואנים), יבואנים (כולל הסיטוני במסחר
מסחריות וסוכנויות עסקים כוללת היא שכירים. קים
ככמויות כלל בדרך סחורות, בקניית עיסוקם שעיקר
אחרים מסיטונאים או מייצרנים במישרין גדולות,
או למוסדות לייצרנים, לקמעונאים, מכירתן ובריכוז
לשי בודדים לצרכנים לא אך אחרים, לסיטונאים
גם נכללים הסיטוני במסחר הביתי. או האישי מושם
והמועצות והתנועתיים האזוריים הקניות ארגוני

חקלאית. תוצרת לשיווק
הסחורות כל ערך את כולל המכירות ערך
וסחורות העסק כבעלות (סחורות מכר שהעסק
עמילות) דמי תמורת אחריםשנמכרו של בבעלותם
בניכוי באשראי, והן במזומנים הן הדו"ח, כתקופת
(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
הסידרה חושבה סיטוניים, מחירים מדד בהיעדר
שהורכב מחירים כמדד ניכוי ע"י קבועים במחירים
המייצ בלשכה, הקיימים שונים מחירים מדדי מתוך
הסדרות של הסיטוניים במחירים השינויים את גים

השונות.
המסחר "סקר של מדגם כתת הוצא המדגם
המדגם פירמות. כ250 כולל והוא 2" 1976/77
שהוקמו חדשות, פירמות של מדגם עלידי עודכן

הנ"ל. לסקר המדגם הוצאת לאחר

מקורות
סחורות, קבוצת לפי המכירות, על הנתונים
לפירמות חודש, מדי שנשלחו משאלונים התקבלו

הסקר. לאוכלוסיית השייכות

המאורגן הקמעוני המסחר
והסברים הגדרות

חנויות: של קבוצות 3 כוללת האוכלוסייה
מסחריות לפירמות השייכות שרשרת חנויות א.
חנויות יותר או שלוש שבבעלותן וחעשייתיות

.1979 ו, מס' לישראלמוסף" הסטטיסטי "הירחון ראה המדד ווישוכ שיטת וכן מפורטות הגדרות 1

.590 מס' מיוחדים. פירסומים סידרת ,"1976/77 המסחר "סקר ראה. והסברים מפורטות הגדרות 2
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הנידונה, בתקופה הפתוחים המלון בבתי התפוסים
בתי אותם לרשות העומדים החדרים כל בסך מחולק
פתוח היה המלון שבית הימים מספר כפול המלון

תקופה. באותה
בבית שנרשם ילד, לרבות אורח, אורחים:
אורח אחד. לילה לפחות בו ולן חודש באותו המלון
חודש, באותו שנית בו ונרשם המלון בית את שעזב
נכנ אורחים כשני החודשי האורחים במניין נחשב
בית ידי על שאוכסנו אורחים כלולים כן כמו סיס.

פרטיים. בבתים שכורים כחדרים המלון
משפחה ובני בעלים שכירים, מועסקים:
בקי הארחה בבתי שכר; ללא המלון בבית שעבדו
על המאוישות המשרות מספר את גם כולל בוצים
שכר מקבלים שאינם ומתנדבים הקיבוץ חברי ידי

משפחה"). ובני כ"בעלים (המסווגים
לפחות המלון בבית שעבדו העובדים : שכירים
בני כולל שכר, וקיבלו הרו"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
ותשלומים כלכלה ביגוד, טלפון, העובד), כרשות
(בין המלון ע"י שנגבו שירות דמי שי), (כגון: בעין
בין לחלוקה הועברו אם ובין העסק יד על שולמו אם
החיי וארוחות, ואש"ל משותפת) מקופה העובדים

וכיו"ב. הכנסה במס בים
הוצאות ופנסיה, פיצויים כולל:תשלומי לא
סוציאליות), (הוצאות עבודה לשכר העסק של נלוות
שלא או המעסיק ע"י שולמו שלא שירות דמי
ציבורי ברכב ונסיעות משותפת לחלוקה הועברו

הכנסה). במס חייבים (שאינם וארוחות ואש"ל
מוסף) ערך מס (לרבות ברוטו פדיון פדיון:
פרטיים, בבתים שכורים ובחדרים במלון מלינות
כגון: לינות, שאינם אחרים משירותים ופדיון .
להזמנות מפיקדונות לינה, ללא ביום משהות
ממועדוני מכרים, ממשקאות, מארוחות, שבוטלו,

וכדו'. מבריכות עיון, וימי מכינוסים לילה,
הועברו אם (גם שירות דמי גם כולל הפדיון
וכן עקיפים, מסיס העוברים), בין ישירה לחלוקה
דיור ארוחות, (בעד מהעובדים שהתקבלו תשלומים

ותמריצים. סובסידיות כולל לא ונדו').
של סיכום הוא בדולרים המוצג השנתי הפדיון
של לדולרים המתורגמים החודשיים הפדיונות
חודש לאותו היציגים החליפין שערי לפי אוה"ב,

ט'. לפרק מבוא ראה 

אצל הנמצא המוצרים במלאי שינויים עקב
הסוחרים.

מכוניות כוללות חדשות פרטיות מכוניות
וג'יפיס. מוניות פרטיות,

כביסה מכונות כוללות ביתיות כביסה מכונות
ליטר. 150 על עולה אינו שלהן המיכל שנפח

כ"ס 3 עד ביתיים אויר מזגני כוללים אויר מזגני
בלבד. המקומי לייצור מתייחסים הנתונים בלבד.

מקורות
הייצר מן מתקבלים המקומי הייצור על הנתונים

והבלו. המכס מאגף  היבוא ונתוני נים,

הארחה שירותי

והסברים הגדרות
בענף העסקים כל את כוללת האוכלוסייה
מרגוע, בתי פנסיונים, מלון, (בתי הארחה שירותי
נוער, לאכסניות פרט נופש) וכפרי דירות מלונות
nnV.^קמפינג  Hospicesנוצריות לאכסניות

קליטה. למרכזי שהפכו מלון ולבתי
בפרסומים מופיעים והסברים מפורטים נתונים
המבוא) בסוף רשימה (ראה תיירות על הדושנתיים
הארחה". ולשירותי לתיירות סטטיסטי וב"רבעון
לתיירים מומלצים מלון בתי תיירות. מלונות
,1970 בינואר החל מדורגים, התיירות משרד ע"י
אחד כוכב עד ביותר) (הגבוהה כוכבים מ5 בדרגות
כפרי דורגו, שלא מומלצים מלון בתי גם כולל 

בנפרד. המסווגים דירות ומלונות נופש,
אחת מיטה לפחות בהם שיש חדרים חדרימ:
בית ידי על שכורים חדרים כולל לאורחים, המיועדת
לא אורחים. אכסנת לשם פרטיים בבתים המלון
אול אוכל, חדרי משרד, חדרי צוות, חדרי כולל:
31 ל מתייחסים הנתונים וכיו"ב. מחסנים מות,

עונתית). סגור המלון בית אם (אף בדצמבר
וכן המלון בבתי הקבועות המיטות מיטות:
פרטיים כבתים המלון בית ידי על השכורות המיטות
כפולה מיטה בחודש). שבועיים במשך (לפחות

מיטות. כשתי נחשבת
(כמוגדר המיטות מספר הן אפשריות לינות
פתוח היה המלון שבית הימים מספר כפול לעיל)

הנידונה. כתקופה
בבית אחד לילה של שהות למעשה. לינות
עם או מיטות, שתי בן בחדר אחד אורח של המלון
כלינה נחשבת "קומפלט" בדירת או כפולה, מיטה
בית ידי על שאוכסנו אורחים של לינות (כולל אחת

פרטיים). בבתים שכורים בחדרים המלון
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
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בלשכה מתקבלים הנתונים אחרים. מלון כתי מקורות
בתי כ50 של מייצג ממדגם ישירות, חודש מדי ולינות אורחים על הנתונים תיירות. מלונות

מלון. חודשי דיווח באמצעות מלון בית מכל מתקבלים
המלון, מבתי חלק של בדיווח פיגור של במקרים על הנתונים בישראל". המלון בתי ל"התאחדות
דיווח על המתבססות זקיפות בעבורם נערכות בלשכה מתקבלים ופדיון עבודה שכר תעסוקה,

המלון. בתי משאר שהתקבל של מייצג ממדגם ישירות חודשים לשלושה אחת
כוכבים ו4 5 בדרגות מלון בתי מלון. בתי כ80ו

במדגם. כולם נכללים

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1962 האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר 154
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 בתי הוצאות סקר 640
1979/80 יוצאים ותושבים תיירים סקר 686

1981  1982 תיירות 732

48 7 הארחה ושירותי מסחר



wholesale trade הסיטוני המסחר

סחורות קבוצת לפי הסיטוני, במסחר המכירות ערך י"ז/1. לוח
TABLEXVII/1.VALUE OF SALESIN THE WHOLESALE TRADE, BY COMMODITY

GROUP

Commodity group

המקומי לשוק
To local market

1983 1982

וליצוא המקומי לשוק
To local market and

exports

1983 1982

סחורות קבוצת

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.

שוטפים במחירים  שי מיליוני
IS million  at current prices

740,533 307,957 793,993 329,959
158,392 63,122 180,193 72,281

29.013 13,798 29.975 . 13,996

47,330

53,192

19,283 60,806

17,346 56,272

24,151

29,44276.47126,50868,768
118,869252.014§117,334248,106

17,26645,11916,93644.356
29.81578.18028,75577,022

5,45914,9684,87914357

18,680

הכל סך
וטבק משקאות מזון,

קונפקציה הלבשה. טקסטיל,
והנעלה

חשמליים מכשירים רהיטים,
בית וכלי

חקלאיים גלם חומרי
וכימיקלים מתכות מינרלים,

בניין וחומרי עץ
רכב וכלי ציוד מכונות.

וחומרים אריזה כלי מתכת, חפצי
חשמליים

ל.נ.מ.א. וסחורות מעורבות סחורות

קבועים במחירים  מדדים
Indices  at fixed prices

Base: 1977 = 100.0 הבסיס:

הכל 117.7119.2117.2119.7TOTALסך
וטבק משקאות ,110.0104.4111.1107.3Foodמזון, beverages and tobacco

קונפקציה הלבשה, ,113.4106.1117.9110.7Textilesטקסטיל. clothing. madeup
textilesוהנעלה and footwear

חשמליים מכשירים .180.11925175.4187.2Furnitureרהיטים, electrical appliances
בית andוכלי household utensils

חקלאיים גלם 109.3109.8106.2107.0Agriculturalחומרי raw materials
וכימיקלים מתכות .112.9107.2113.3107.3Mineralsמינרלים, metals and chemicals

בניין וחומרי 117.2128.6117.3129.1Woodעץ and construction materials
רבב וכלי ציוד .119.3130.5118.4132.2Machineryמכונות. equipment and vehicles

וחומרים אריזה כלי מתכת, 115.0129.5111.6132.2Metalחפצי products. packing
andחשמליים electrical materials

ל.נ.מ.א. וסחורות מעורבות 120.7147.7122.4153.0Mixedסחורות commodities and
commodities n.e.s.
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LARGE SCALE RETAIL TRADE המאורגן הקמעוני המסחר

סחורות קבוצת לפי מאורגן1, קמעוני במסחר המכירות מדדי י"ז/2. לוח
TABLEXVII/2.INDICES OF SALES BY LARGE SCALE RETAIL TRADE1, BY COMMODITY

GROUP

Base: 1980 = 100.0 : e>VJ,7

קבועים Atבמחירים ifxed prices

סחורות 19831984Commodity'19651970197519781979198019811982קבוצת group

כולל 31.656.389.2101.1104.8100.0114.8121.8131.6126.0GRANDסך TOTAL

הכל סך  אישית לצריכה 30.053.480.896.2102.1100.0116.8126.3137.3129.9Commoditiesמוצרים for personal use  total

33.550.876.899.7102.5100.0119.2128.6135.4136.2Foodמזון

והלבשה 38.261.389.693.599.6100.0102.7111.8131.9126.8Textileטקסטיל and clothing

43.659.673.586.088.9100.0109.1122.3146.0141.4Footwearהנעלה

(רהיטים. בניקיימא 5.738.275.081.0102.2100.0136.5145.5166.2122.3Durableמוצרים goods (furniture, electrical

וכוי) חשמליים appliancesמכשירים etc.)

ומטבח בית 18.743.783.698.3102.7100.0108.4111.4119.686.8Householdכלי and kitchen utensils

ביתי לשימוש 56.576.396.9101.5100.4100.098.4110.6117.8123.1Gasגז for domestic use

14.249.588.0109.0110.0100.0113.6128.7141.1130.1Miscellaneousשונות

אחרים Otherמוצרים commodities

ומוצריו 34.660.4104.0104.9107.2100.0110.0118.0128.9128.4Petroleumדלק and its products

וכוי דשנים ,35.565.0105.6130.1119.0100.0125.6110.9109.689.5Feedמספוא, fertilizers. etc.

0
0
C

3
r

9
r
x
r
C

1. Cooperatives, chain stores and department stores. וכלבו. "שרשרתי חנויות צרכניות. 1



durable goods כניקיימא מוצרים
עזה ולחבל ושומרון וליהודה המקומי לשוק קיימא בני מוצרים אספקת י"ז/3. לוח

TABLEXVII/3.SUPPLY OF DURABLE GOODS TO THE LOCAL MARKET AND TO JUDEA AND SAMARIA AND THE

GAZA AREA

jnT>nUnits

חדשות פרטיות מכוניות
New private carsטלויזיה Televisionמקלטי sets

ביתיות כביסה מכונות
Domestic washing machinesביתיים אויר מזגני

כ"ס 3 עד

הכל פך
מייצור מזה:
מקומי

הכל Totalסך
מזה:

מכשירי
הגלוידאוטייפ מייצורסד מזה:

כלבד מקומי מייצור
Domestic air conditioners

Total
Thereof:
Of local
production

ומיבוא מקומי מייצור
Of local
production
and imports

בלבד מקומי מייצור
Of local
production

only

בצבע
Thereof:
Colour

Videotape
recordersTotal

מקומי
Thereof: Of

local
production

up to 3 h.p.
of local production

only

196511,3483,31320,7488,24321,926 37,4179.600

1970

1972

18,424

35,949

3,795

4,162

114,739

77,518

67,608

55,336

23,126 47,241

21,814 73,123

15,987

22,809

197519,6462,76182,37261,26717,075 78,13123,824

197621,0743,98476,85848,11314,029 66,58623,322

197725,6443,93187,92448,28160,37122,740

197832,1172,662109,52540,81571,63337.450

197944,8042,514168,41825,71414,928 70,66938,962

198020,1201,480180,71424,354158,63815,162 54,99225.372

198147,4931,115260,67628,153252,20713,971 74,20928,711

198269,886174,83925,686167,56112,523 72,29230,938

198386,709165,24727,225163,24582,28211,526 83.00434,610

198452,12483,62820,32182,08417,07711,053 76,81425,701

>

a
z

>■

o
05 ■

u



HOTELS
סיכום לוח  מלון1 בתי י"ז/4. לוח

TABLEXVII/4.HOTELS1  SUMMARY TABLE

הארחה שירותי

197019751980 |19831984

המלון בתי ALLכל HOTELS
מלון2 611481492497485Hotels2בתי

19.65424.77828,71631,88132,965Rooms2חדרים2
39.05750.46257,46863,68865,765Beds2מיטות2

(אלפיס) 1.7642.2293,3983,7053,654Guestsאורחים (thousands)
הכל סך  (אלפים) 6.1007.18310.39510,60510.501Personnightsלינות (thousands)  total

3.6224.1607.4286.3376,600Touristsתיירים
2.4783.0232,9674.2683.901Israelisישראלים

מיטות תפוסת 48.144.453.848.948.2Percentאחוז bed occupancy

תיירות TOURISTמלונות HOTELS
מלון2 291281302299296Hotels2בתי
15.10021,12325.01427.18328,434Rooms2חדרים2
30,28042.41349,49053,64055,986Beds2מיטות2

(אלפים) 1.4742,0173.1623,3843,315Guestsאורחים (thousands)
 (אלפים) 5.0876,3459,5779,5269.393Personnightsלינות (thousands) 

כולל grandסך total
הכל סך  3,4323,9447,2325,9926,266Touristsתיירים  total

1.8621.7121,9462,3452,544Americanמאמריקה
1,2401,8004,6463,1053,236Europeanמאירופה

330432639542486Otherאחר
1,6552.4012,3453,5343.127Israelisישראלים

לתייר לינות: 3.53.33.33.33.2Averageממוצע personnights: Per
tourist

3.32.92.42.22.3Perלישראלי Israeli
מיטות תפוסת 50.144.254.449.148.0Percentאחוז bed occupancy
חדרים תפוסת 49.159.153.952.1Percentאחוז room occupancy

לחודש) (ממוצע 9,24712.37617,10118.88019,172Employedמועסקים persons (monthly
הכל סך average)  total
שכירים :8.67311,81316,52818,42018,688Thereofמזה: Employees

הבראה RESTבתי HOMES
הבראה2 17171716Restבתי homes2

1,3851,5611.6041,512Rooms2חדרים2
3,0163,0163,1662,995Beds2מיטות2

(אלפים) 74110121130Guestsאורחים (thousands)
הכל סך  (אלפים) 452526538569Personnightsלינות (thousands)  total

ישראלים :451520534559Thereofמזה: Israelis

אחרים3 מלון OTHERבתי HOTELS1
מלון2 183173181173Hotels2כתי
2,2702,1413,0943,019Rooms2חדרים2
5,0334,9626,8826,784Beds2מיטות2

(אלפים) 138126200209Guestsאורחים (thousands)
הכל סך  (אלפים) 386292540539Personnightsלינות (thousands) total

215190341324Touristsתיירים
171102199215Israelisישראלים

1 See definition in introduction. 2 End of year. 3
stage of running in and not approved for tourists.

in the ושאינם בהרצה 3 שנה. סוף 2 במבוא. הגדרה ראה 1

לתיירים רשומים
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דרגה לפי תיירות, מלונות י"ז/5. לוח
TABLEXVII/5.TOURIST HOTELS, BY GRADE

1984

הכל סך
Total

5

כוכבים
Stars

4
כוכבים
Stars

3
כוכבים
Stars

2
כוכבים
Stars

1

כוכב
Star

כפרי
נוכ'ש

Holiday
villages

מלונות
דירות
Apart
Hotels

ללא
דרגה
Not

graded

מלון' '296276210161201411Hotelsבתי

הכלי סך  8,4347.1498,8777,4531,8974171,5021,139Rooms!חדרים  total1

מלון1 לבית 96265143743121107104Averageממוצע per hotel1

55.9863,4977,4844,797מיטות1 13,8148143,3022,278Beds'

(אלפים) 3,3157421,1409741775316068Guestsאורחים (thousands)

(אלפים) לינות
כולל סך 

9,3932,3963,1322,562512102453236Personnights (thousands)
 grand total

הכל סך 6,2661.9432,0061,60331549161189Touristsתיירים total

2,5441,24073437850103597Ameircanמאמריקה

3,2365741,0961,0922503311378Europeanמאירופה

4861291761331561314Otherאחר

3,1274531,1259591975329248Israelisישראלים

לינות Averageממוצע personnights

3.23.63.02.93.72.23.44.0לתייר per tourist

לישראלי 2.32.32.32.32.21.72.62.3 per Israeli

מיטות תפוסת 6.544.448.3Percent!48.049.449.348.240.0אחוז bed occupancy

חדרים תפוסת 52.154.753.151.743.911.647.8אחוז '52.6Percent room occupancy

(ממוצע מועסקים
הכל לחודש)סך

9,1727,8916,0383.63870257528317Employedpersons (monthl)
average) total

שכירים :8,6887,8905,9693,31966049484317Thereofמזה: Employees

מועסקים 0.671.100.680.490.370.35ממוצע 0.140.28Average employed

personsלחדר per room

דולרים) (מליוני פדיון
הכל סך 

342.4162.999.059.07.90.49.43.8Revenue ($ million)
total

למועסק ממוצע
דולרים) (אלפי

17.920.616.416.211.37.017.712.1Average per employed
person ($ thousand)

ברוטו2 עבודה 1.326.4>30.431.231.925.822.4שכר :47.9Gross wages2 as percent

מהפדיון ofכאחוז revenue

1 At end of year.
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 IN

SELECTED LOCALITIES
1984

חדרים'יישוב
own

מיטות
Personnightsלינות

לאורח לינות ממוצע
Average personnights

per guestLocality

Rooms'Occupan
cy of beds

הכל סך
Total

תיירים
Tourists

ישראלים
Israelis

תייר
Tourist

ישראלי
Israeli

cPercentagesאחוזי

תיירות 28.43448.0100.066.733.33.22.3TOURISTמלונות HOTELS

הכל סך  TOTAL

7,25747.7100.088.511.54.02.2Jerusalemירושלים

אביביפו 5,54151.4100.081.518.53.01.9Telתל Aviv  Vafo

■81347.0חיפה 100.064.435.62.32.4Haifa

3,18252.1100.049.150.93.72.7Elatאילת

שבע ובאר 37236.0100.044.255.81.71.7Ashdodאשדוד and Beer Sheva

37435.4100.029.071.94.92.3Ashqelonאשקלון

ים 40332.3100.065.334.73.71.6Batבת Yam

59242.2100.062.637.45.81.9Herzeliyyaהרצליה

2,18154.3100.052.147.92.02.6Tiberiasטבריה

48836.6100.031.668.42.72.3Nahariyaנהריה

33127.1100.096.83.22.52.8Nazarethנצרת

2.02345.4100.059.240.84.62.0Netanyaנתניה

41746.4100.037.962.12.22.7Aradערד

44825.8100.049.750.32.22.1Zefatצפת

המלח ים 90057.1100.044.355.73.73.0Deadשפת Sea shore

17727.6100.028.171.92.11.5Galilee2הגליל2

1 At end of year.
2 Excl. guest houses in qibbuzim.

השנה. בסוף 1

בקיבוצים. הארחה לבתי פרט 2
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ותקשורת תחבורה י"ח. כדק
פיסיים נתונים

אוטובוסים של מסחרית מהירות
מתקבלת האוטובוסים של המסחרית המהירות
משמשים לסקר כמסגרת הלשכה. ע"י שנערך מסקר
והפר הבינעירוניים העירוניים, האוטובוסים קוי

 לגודל בהתאם מדגם מוצא זו, מסגרת מתוך בריים.
לרבע אחת ממוצע). נסיעה זמן כפול (תדירות הקו
באחת חול ביום נפקדים שנדגמו הקוים שנה.
ולילה. הצהרים אחרי בוקר,  המשמרות משלוש
רבע בסיס על שנתיים נתונים הם המובאים הנתונים
1977 ביולי החל הקו. גודל פי על משוקללים שנתי
נתו הם המובאים והנתונים שנתי חצי מדגם מוצא

שנתי. חצי בסיס על שנתיים נים

אוירית והובלה ימית הובלה
הגדרות

Registered ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
ביחידות המבוטא האונייה נפח :(Gross Tonnage

מעוקב. רגל תפוסה=100 טון 1 של
אשר בטונות משקל :(Deadweight) מעמס
היא כאשר מלוחים, במים לשאת יכולה האונייה
את מוריד ואשר הסטנדרטי, ציודה על נוסף עמוסה

עליה. המסומן המעמס לקו עד האונייה
ישראליים מפעלים כולל תעופה: חברות
בנתיבים באוויר מטענים והובלת נוסעים להולכת

ובינ"ל. פנימיים

האוניות ותנועת והפריקה הטעינה על הנתונים
הנער יומיים רישום דו"חות על מבוססים בנמלים

הנמלים. רשות ע"י הארץ בנמלי כים
והאויר הים בדרך הנוסעים מספר בין הבדלים יש
המתפרסמים המספרים לבין זה בפרק המתפרסמים
לנוס ביחס ותיירות". הגירה "תנועות  ד' בפרק
שהנתונים מכך נובעים ההבדלים הים, בדרך עים
הגבולות, משטרת דיווחי על המבוססים ד', בפרק
ובכניסתם הראשונה בהפלגתס צוות אנשי כוללים

האחרונה.
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.

והסברים הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה
התחבורה, בענף הכלולים המפעלים הגדרת
של האחיד הסיווג על מבוססת ותקשורת אחסנה

.1970 משנת הכלכלה ענפי

כלכליים נתונים
פדיון

התק כל כסך מוגדר שוטפים במחירים פדיון
בהתחייבויות, או במזומנים המפעל, של בולים
מבלי הדו"ח בתקופת שבוצעו שירותים בעבור
במחירי הוא הפדיון התשלום. בתאריך להתחשב
גם (מ1.7.1976 מסים כולל דהיינו שוטפים, שוק
את גם כולל הפדיון סובסידיות. כולל ואינו מע"מ)
שונות פירמות בין שנעשו מעסקאות התקבולים
במסגרת המכוסים הענפים משקל משנה. ענף באותו
תחבורה, ענף כל של מהפדיון כ0י809 מהוה זה פרק

ותקשורת. אחסנה
שנת (במחירי קבועים במחירים פריון
הענף של התפוקה ערך כסיכום מוגדר הבסיס)

ריאליים. כמונחים

עכורה והרצאות שכר תעסוקה,
ותע שכר של סדרות שתי מתפרסמות זה בפרק
עיבוד על מבוססת י"ח/2, בלוח אחת, סידרה סוקה:
המוסד של המעבירים מכרטסת מדגם של חודשי
החל ושכר). עבודה  י"ב פרק (ר' לאומי לביטוח
דיווחי על המבוססת חדשה סידרה מעובדת ב1978
עובדים על הלאומי לביטוח למוסד המעבירים
שומרון מיהודה, עובדים כולל ,102 בטופס ושכר
יותר קטן מדגם קיים היה 1978 עד עזה. וחבל
המפעלים של ישיר דיווח על התבסס שעיבודו
לסט הרבעון של במבוא ראה נוסף פירוט במדגם.
.1980 ,2 מס' ו' ככרך החל תחבורה, של טיסטיקה
של האחרים כלוחות המופיעה שנייה, סידרה
העיק המפעלים של ישיר דיווח על מבוססת הפרק,
בתח אוטובוסים הבאים. מהענפים אחד בכל ריים
שירותי ימית, הובלה רכבת, שירותי ציבורית, בורה
ותק דואר תעופה, ונמלי תעופה חברות נמלים,
מלוה כולל ,1983 אפריל עד 1982 יולי מאז שורת.

הגליל. שלום
עבודה, לשכר בנוסף כוללות, עכורה 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
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בנספח ניתן מפורט הסבר הארצי. הקילומטראז'
.1985 ,1 מס' תחבורה". של לסטטיסטיקה ל"רבעון

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
.761 מס' מיוחד בפרסום ראה נוספים פרטים

נהגים

והגדרות מקור
ידי על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים
הרישוי אגף של הנהגים כרטסת מתוך שנערך עיבוד

התחבורה. במשרד
הנהגים אוכלוסיית הנהגים. אוכלוסיית
אזר נהיגה רישיונות בעלי הנהגים כל את כוללת
בתוקף היו ואשר ישראל במדינת הוצאו אשר חיים
בעלי כוללת אינה האוכלוסייה הדיווח. שנת בסוף
רישיו בעלי לא ואף בלבד, צבאיים נהיגה רישיונות
אשר נהגים או בלבד, ביןלאומיים נהיגה נות
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 במספר נהיגה המתירות רישיון דרגות שקיימות
מן חלק הרישיון, דרגת לפי בלוחות' נכללו רכב,
של השונים לסוגים בהתאם פעמים מספר הנהגים

בהם. לנהוג מורשים שהם הרכב כלי
ראה השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי

.763 מס' מיוחד פרסום

1983 והדיור האוכלוסין מפקד
אמצעי על נתונים מוגשים 35  י"ח/34 בלוחות
רכב כלי ועל שנתית מועסקים של לעבודה נסיעה
הפקידה תוצאות מתוך הבית. משקי לרשות שעמדו

המפקד1. של מורחב) (שאלון המדגמית
דרכי ועל המפקד על מפורטים יותר הסברים
אוכלוסייה.  ב' לפרק כמבוא מוגשים ביצועו

כבישים

ציבו עבודות מחלקת דיווחי הוא הנתונים מקור
המקומיות. והרשויות והשיכון הבינוי כמשרד ריות
הנערכים מיוחדים סקרים על מבוסס י"ח/19 לוח
אחת לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה מע''צ ע"י

ב1983. 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, חורשים משלושה פחות
מתייחסים 1965 שנת עד הנתונים וכדומה. או"ם
מתייחסים הם מ1965 ואילו שנה בכל במרס ל31
1960 לשנים בנתונים שנה. בכל בדצמבר 31 ל
פג רישיונם שתוקף רכב כלי כלולים לא ואילך

משנה. למעלה
מיוחד בפרסום ראה ההגדרות של נוסף פירוט

.763 מס'

בינעירוניות בדרכים תנועה

כלי כמספר מוגדר בדרך יומי תנועה נפח
יממה. במשך מסוימת בדרך העוברים הרכב

שני ידי על הנתחם הדרך כחלק מוגדר דרך קטע
מעבר הדרך בהמשך התנועה נפח אשר צמתים
חלק שבאותו התנועה מנפח ב0י209 שונה לצומת,

דרך.
המבוצעות תנועה ספירות הוא הנתונים מקור
במונים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על
את והמונים הבינעירוניות בדרכים המוצבים מכניים
אופנועים סופרים אין קטע. באותו העוברת התנועה
שבוע חודשים. ל4 אחת נעשית הספירה וקטנועים.

פעם. בכל
ידי על מחושב בינעירוני קילומטראז'
הקטע. באורך הדרך, בקטע התנועה נפח הכפלת

הארצי הקילומטראז'
שהלשכה שוטף, ארצי סקר הוא הנתונים מקור
הרישוי בתחנות עורכת לסטטיסטיקה המרכזית
של האמידה שיטת שונתה ,1982 בשנת בישראל.

.1985 .8 מס' מוסף.  לישראל הסטטיסטי בירחק לעבודה" נסיעה "דפוסי גם ראה ו

495 ותקשורת תחבורה



נבחרים פרסומים

, מיוחדים פרסומים
א'ג' חלקים ,1972 נסיעה הרגלי סקר 518 .509 .507 1958 בדרכים מטענים הובלת סקר 98

1977 משאיות סקר 601 1961 בכבישים והתנועה מנועי לרכב דלק תצרוכת 137
1980 לעבודה נסיעה דפוסי 668 1961/62 ישראל דואר 141

אי חלק 1984 נפגעים עם דרכים תאונות 761 19631972 בינעירוניים בכבישים התנועה 424
בי חלק 1984 נפגעים עם דרכים תאונות 762 ונתונים תפוקה תשומה.  בישראל התחבורה 432

31.12.1984 ליום מצבה  מנועיים רכב כלי 763 1972 פיס"םתפעוליים
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פיסיים נתונים  והתקשורת התחבורה התפתחות  י"דו/ו. לוח
TABLEXVIII/1.DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATION  PHYSICAL DATA

(סוף מנועיים רכב כלי
vehicles (end of peirod)

:קופה<
Motor

נפגעים עם ורכים תאונות
Road accidents involving casualties

אורך
דרכים

הכל סך
Total

:Thereofמזה:

תאונות
Accidents

accidents
בתאונות

Casualties in
סלולות'

פרטיות מכוניות
Private cars

ורכב משאיות
Length
of roads'

סגור מסחרי
Trucks and
closed

commercial
vehicles

הבל סך
Total

הרוגים מזה:
Thereof:

fatally injured

Km. NumberמספרThousandsאלפיםק"מ

19503.1323,875228

195110 34143,7324.751212

195211 38153.8885,036228

195312 42164.0355,056174

195413 44164.6915,912184

195514 47175.1926,432134

195616 51186,2497,843155

195718 56207,0678,873219
195820208,09710.269207

195920 63208,25510.738200
196024 70228.35610,542176

19616,67529 80238,79011,162244

19626,87438 94259.23912.123250

19637.15047 1112810,65614,113289
19647,70261 1343211,86916,025325

19657.90481 1714211,35615.474336

19668.37189 1814511,23415,545297

19678.51897 !934710,82615,039376
19688,697108 2105011,19715,784407

19698,961131 2405812,24317,459439

19709,712148 2666613,35519,526529

197110,005171 2967314,75721,006623

197210,420197 3288015,30322,01 1651

197310,657234 3718814,60621,730683

197410,865267 4089514.71921,555716

197511,119280 4199614,30921,106648

197611 ,452292 4339814,32220,920602

197711,670308 45010115,75322.721636
197811.911356 474;7716,69524,044619

197912.160397 5258714,36720,633566
198012,460405 5398812,71617,881434
198112,600454 5939613,17418,528436

198213,000513 66210412,72718.489385

198313,100572 73011113.78519,867436

198413,280599 76011313,15219,116399

1 Incl. privately maintained roads. and as of 1982, roads in the
Golan subdistirct 2 Since 1978 the dual purpose vehicle
group has been transfered from the "trucks" to "private cars"

ררכיס כולל כ982ו החל פרטית. באחוקה דרכים כולל 1

הרכב קבוצת ההגברה .1978 בשנת החל 2 גולן. בנפת
פרטיות''. ל"מכוניות מ"משאיות" הדישימושי
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(המשך) פיסיים נתונים והתקשורת התחבורה התפתחות י"ח/ו. לוח
TABLEXVIII/1.DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATION  PHYSICAL DATA (cont.)

נהגים

צינורית בתחבורה אוטובוסים
Buses in public transport

רכבת
Railways

שהגיעו אוניות
האוניות תפוסת

שהגיעו
Drivers

שנתי ממוצע
Annual
average

קילומטראז'
Kilometrage

נוסעים
Passengers

שהובל טונאז'
Tonnage
transported

Ships arrivingTonnage of
ships arriving

אלפים
ThousandsNo. מיליוניםמס'

MillionsאלפיםThousandsNo. j1.0.מס' אלף
Thousand n.r.t.

19501,5577791,5483,088

195188 1,4221,7779171,4332,844

195279 1,5732,2658881,1662,336

195379 1,6702,5361,0801,2532,420

195481 1,6623,0601,2991,3992,554

195582 1,6943,3911,3771,4882,051
195682 1,7014,5651,5341,3562,611

195793 1,7904,6571,8381,5583,000

1958110 1,9244,7061,6811,5143,067

1959123 2,0114,8371,9441,6323,031

1960129 2,0974,3861,9491,7883,187

1961155 2,1994,5461,9631,9443,540

1962168 2,3035,0152,7622,0213,958

1963179 2,4155,0583,3382,0204,241

1964208 2,6054,9622,2802,0694,320

1965230 2,7804,9212,6392,1904,589

1966285241 2,9354,5342,4242,3104,838

1967312243 3,0044,0702,2922,3724,528

1968346262 3,1204,1482,9842,9205,064

1969388293 3,2883,8193,2013,1065,164

1970439314 3,6544,1173,4192,9515,174

1971493355 4,0084,2323,2003,0045,280

1972543388 4,1804,4303,1363,1445,488

1973593364 4,3304,0593,4753,1026,287

1974347 4,5783,7223,6662,9916,559

1975713328 4,7433,5813,3312,8346,665

1976322 4,9533,4853,5592,5956,801

1977817335 5,2262,9584,1052,6797,609

1978349 5,4382,7204,5593,0248,869

1979927362 5,5652,9594,9353,2659,974

1980353 5,6223,3005,3262,9049,521

19811,049354 5,4223,1735,3422,98410,009

19821,112369 5,5122,9115,3383,12511,855

19831,189§362 5,5972,8095,8223,27414,205

19841,257364 5,5992,9605,6633,383
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(המשך) פיסיים והתקשורתנתונים התחבורה התפתחות י"ח/ו. לוח
TABLE XVIII/1 .DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATIONPHYSICAL DATA (cont.)

בנמלים המטענים rwun
Freight handled in portsנוסעים

בינלאומית אוירית הובלה
International air transport

Telephone services' טלפון' שירותי
נכנסים
טלפוןשיחותנוסעיםויוצאים
Telephoneשהגיעובדרך calls
ושיצאו2הים

PassengersPassengersמכשירי בינלאומיות
בלבדבפניםטלפוןarirvingנחיתותarrivingנפרקונטענו יוצאות
LoadedUnloadedandLandingsandTelephonesInternational 

departingdeparting2Inlandoutgoing
by seaonly

טונות אלפי
Thousand tons

אלפים
ThousandsNo. פ"מThousands3אלפים00■ מיליוני

Million m.p.J

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
1959,0911,881912,458168102

1960,1792,035992,926223305 12397
1961,0612,1541423,351292134

1962,1062,4012013,461321156

1963,3192,2962473,883409. ..

1964,4082,4792424,401429539 227
1965,8362,4732574,765486629 270230
19662,0312,5782384,904580675 317

19672,3112,4171435,738621751 359

19682,9013,4251697,370970885 419
19693,0673,5601448,8449861,059 475
19703,3454,2731259,0791,051§1,200 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
19743,720.6,2501339,1821,5731,919 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
19785,2015,66326111,3852,5612,600 1,03516,350
19795,6586,78633811,5862,8022,692 1,10020,566
19806,2575,49628210,9332,8472,845 §1,230§23,490
19816,0216,00827610,8252,945§3,000 §1,320§30,000
19826,2177,332259§9,7892,748§3,400 §1,400§34,500
19836,456§8,475345§9,567§3 ,100§4,600 1,500§35,700
19847,0859,28334710,2083,1876,500 1,59536,600

Budget years; 2 Excl. passengers in transit.
3 m.p.  monitor pulses.

כמעבר. נוסעים כולל לא 2 תקציב, שנת 1

מונה. פ"מ=פעימות 3
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ראשי ענף לפי עבודה, ושכר שכיר משרות י"דו/2. לוח
TABLEXVIII/2.EMPLOYEES' POSTS AND WAGES BY MAJOR BRANCH

Monthly average לחורש ממוצע

ממוצעממוצע
חודשי חודשישכר שכר
למשרתלמשות

שכירשכרמשרותשכירשכרמשרות
AverageBranchעבודהשכירAverageעבודהשכירשנהענףסמל
CodeYearEmployees'WagesmonthlyEmployees'Wagesmonthly

postswagespostswages
perper

employee'semployee's
postpost

שיאלפים Indicesמיליוני מדדים
ThousandsIS isת11110דו1 :Baseשי 1978 = 100.0 הבסיס:

הכל6 197971.3123.81,738103.8181.7סך 188.6TOTAL
198069.5285.64,112101.1429.5 434.7
198170.9690.59,731103.31,017.6 1,050.8
198272.31,534.421,214105.32,218.2 2,334.9
1983§72.13,767.652,337105.35,439.6 5,725.6
198469.718,108.2259,806101.927,002.7 11,743.8

רכבות60 198016.882.84,932106.0411.1אוטובוסים, 435.6Buses, subways.
מוניות 198116.4192.911,775103.4981.4תחתיות, 1,015.2taxis and

198216.6454.827,358105.02,280.2ורכבלים 2,393.8cablecars
198317.11,162.567,805106.95,690.4 6,082.5
198416.55,666.4344,426102.628,905.5 12,970.8

משאיות61 19809.123.12,535122.4410.6שירותי 502.6Truck services
198110.463.56,077140.5984.3 1,382.5
198211.3158.314,027151.82,271.8 3,449.7
198310.4362.2§34,950150.95,632.3 8,499.0
19849.61,538.2160,810139.325,916.2 17,573.5

רכבת62 19802.58.63,39792.8376.7שירותי 349.4Railway services
יבשתית 19812.721.17,92497.1878.6והובלה 853.4and land

19822.775.016,85097.51,868.3ל.נ.מ.א. 1,822.0transport n.e.c.
19832.7114.8&42.14299.64,672.6 4,652.3
19842.6571.4223,90693.224,826.0 8,396.8

ימית63 19809.346.65,02490.7475.0הובלה 434.9Sea transport and
נמלים 12,42094.01,182.1■19819.6119.1ושירותי 1,110.8port services

19829.2254.327,59190.32,626.0 2,371.1
19839.0588.865,62687.36,292.6 5,491.2
19848.32,674.4322,83480.630,955.5 11,285.9

אוירית64 19808.454.06,42598.0463.2הובלה 453.9Air transport and
נמלי 19818.1122.915,01995.51,082.7ושירותי 1,033.9. airport

19828.2249.530,47895.52,197.1תעופה 2,098.9services
1983.7.9587.874,79191.75,236.8 4,801.6
19847.52,775.5369,16987.725,848.7 9,405.7

ואחר65 19809.123.62,605107.0409.4אחסנה 438.1Storage and
6619819.862.46,395115.31,156.11,005.5other

198210.3143.913,913121.22,187.6 2,664.8
198310.8. 380.135367127.05,560.8 7,038.9
1984, 11.21 ,824.0162,856131.825,606.3 33,777.8

198014.346.93,28692.5435.7דואר67 403.0Post and
'198113.9ותקשורת 108.67,79690.21,033.7 932.8communication

198214.0228.616,32790.62,165.0 1,962.6
198314.2571.240,30091.85,343.9 4,904.6
198414.03,058.3217,72991.028,871.8 9,059.9
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נבחרים בענפים עבודה ותשומת פריון מדדי  י"ח/3. לוח
TABLEXVIII/3. INDICES OF REVENUE AND LABOUR INPUT IN

SELECTED BRANCHES

אוטובוסים
תעופהבתחבורה חברות

בסיס ימיתרכבתציבורית'שנת תעופהנמליםהובלה rrrorpnונמלי
Base yearBuses inRailwaysSea transportPortsAviationCommuni
100.0publiccompaniescation

transport'and airports

Revenue at current prices שוטפים במחירים פדיון
19701968115.5123.9138.9128.8119.7154.4
1975"392.7329.0769.1480.5445.7622.1
19801978487.8528.3350.1315.4400.0446.1
1981983.41 .292.2814.0811.0922.0855.7
19822.306.42.813.9§1.648.01,805.01,646.11.820.7
§19835.053.26,404.03.565.05,152.24,444.04.286.8
198423.127.826,748.220,494.020,347.524,638.019,594.5

קבועים במחירים pricesRevenueפדיון at ifxed
19701968109.7111.8116.9124.0148.8
1975148.6111.6134.1185.7270.9
1980197888.1116.5102.2100.6118.1
198193.0111.4106.3104.3132.9
1982100.2118.8110.594.8. 134.8

§1983100.0123.1115.0114.1152.3
1984"96.5120.6118.9131.6156.0

Employeesשכירים
19701968108.099.4113.6135.7110.6
1975123.395.874.797.2195.7126.4
19801978104.296.7103.990.197.792.5
1981100.096.2115.985.295.091.7
1982104.794.5114.778.093.891.9
1983"104.395.0108.071.492.894.8
1984102.790.291.887.7

עבודה Labourהוצאות expenses
19701968136.9108.4129.0140.0155.9125.6
1975501.3307.6497.1439.6711.1479.0
19801978487.8384.9365.7438.9395.7407.8
1981970.4889.81, 171.51,114.3817.3967.4
19822,245.01,767.72.599.82,230.21,710.41,941.8
19835,478.04,447.35,633.04,427.14,152.05.170.9
1984"28.57421,763.619,765.028.534.4

לשכיד עבודה שכר wagesלחודשממוצע per employeeAverage monthly
19701968121.1111.0116.3108.9112.3
1975368.1320.8401.9347.2384.2
19801978449.3388.8475.6394.4442.5
1981"946.9897.01,282.8839.01 ,05 1 .9
19822.110.01,842.52.827.51,800.22,191.6
19835,184.04,849.16,468.74,440.05,548.5
198426.890.023,580.921,552.232,310.2

הוצאות לשכירממוצע perלחודשעבודה employeelabour expensesAverage monthly
19701968126.7109.0123.3114.2113.4
1975"406.6322.0665.6453.2364.8378.8
19801978463.8397.9352.7482.7395.7441.1
1981"966.9925.61,010.71.296.4860.11 ,054.9
19822,137.0!;870.82,266.72.834.82,189.02.113.6
19835,234.04,685.45,197.06,150.24,475.35.453.9
198427,722.024,118.321,530.132,558.0

I Data on employees, wages and labour expenses include
cooperative members.

חברי כוללים עבודה והוצאות שכר שכירים. נחוני 1

קואופרטיבים.
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RAILWAY רכבת
ישראל רכבת שירותי י"ח/4. לוח

TABLEXVIII/4. ISRAEL RAILWAY SERVICES
Budget year. unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא תקציב. שנת

היחידה
Unit19491960197019801981198219831984

הרחבה המסילה .kmאורך 290420470516516536536536Lengthק"מ of railway line,

standardהסטנדרדית gauge
השלוחות 156237290314311314322322Lengthאורך of sidings
בתשלום נטו 1,0005201,9493,3555,3925,3225,3865,6985,798Netטון revenue ton

בתשלום נטו 10639.9216.1462.7828.5805.8827.8867.0892.6Netטוןאק"מ revenue tonxkm.

הנוסעים 1,0001.0084,1מספר 13 §4,3863,4283,1402,8382,7903,002Vumber of passengers

.10637.7350.4355.9263.6242.2215.7207.0220.1Passengerxkmנוסעxק"מ

לק"מ נטו 1,0001385159931,6181,5741,5561,6301,678Setטוןאק"מ tonxkm. per km.
בשימוש lineקו in use

לטון ממוצע .kmמרחק 777111138154151154152154Averageק"מ distance per

1מטען ton freight

לק"מ .1,0001,0161,0231,1031,013903866921Passengerxkmנוסעxק"מ per km.

בשימוש lineקו in use

לנוסע ממוצע .kmמרחק 378087777767473Averageק"מ distance per
passenger

Revenue at current prices שוטפים במחירים פדיון
TOTAL

From freight
From passengers
From other sources'
Average revenue per
net tonxkm.

Average revenue per
passengerxkm.

10,536.6 2,159.3 910.8 4063 1*8.3 3.4 1.2 0.07

8,587.2 1,766.6 742.4 338.4 131.8

940.3 212.8 96.6 45.1 28.5
1,009.1 179.9 71.8 23.5 8.0

923.7 204.1 89.1 43.1 15.8

0.050.62.3

0.020.50.8

00.10.2

0.120.260.48

412.4 99.4 43.9 18.2 10.60 0.22 0.14 0.05

שי מליוני
IS 106

אגורות

חדשות

New

agorot

הכל סך

מטענים מהובלת
נוסעים מהולכת

אחרים1 ממקורות
ממוצע פדיון

נטו לטו^ק"מ

ממוצע פדיון
לנוס^ק"מ

TOTAL

Labour expenses
Number of employees
Average monthly wages

per employee

Operational expenses2

12,932.6 2,407.2 964.6 415.6 180.2 3.9

5,680.3 1,160.7 461.4 232.2 100.5 3.5

1,860 1,957 1,948 1,982 1,994 2,330

190,298 39,132 14,869 7,239 3,138 100

1ysn>2הוצאוו 1

הכל ש'סך 1.15מליוני 0.08
IS 106

עבודה "הוצאות

שכירים .noמספר מסי
שכר .ISממוצע ש'

לחודש לשכיר

1 E.g. payments for delay, storage, lease of wagons, etc.
2 Calendar years.

אחסנה. דמי סחורות. השהיית מדמי הכנסות כגון 1

לוח. שנות 2 וכוי. קרונות השכרת
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BUSES אוטובוסים

TOTAL

From regular lines
trips

From special trips
and journeys

From parcels and
miscellaneous

Revenue per km.

TOTAL

From rfegular lines
trips

From special trips
and journeys

From parcels and
miscellaneous

ציבורית1 בתחבורה אוטובוסים  י"ח/5. לוח
TABLEXVIII/5.BUSES IN PUBLIC TRANSPORT1

היחידה
Unit19651970198019811982§19831984

.noאוטובוסים 2,7803,6545,6225,4225,5125,5975.599Busesמס'
שנתי) annual)(ממוצע average)

ישיבה 1,000122.7162.7274.3265.6274.5278.5278.6Seatingמקומות capacity
שנתי) annual)(ממוצע average)

106230314353354369362364Kilometrageקילומטראד
km. ק"מ

Revenue, at current
69,314.1 15,144.3 6,912.4

prices שוטפים
2,947.2 1,461.9 31.1

44,787.1 9,659.5 4,616.0 1 ,899.3 1,031.1 25.5

1,002.5' 417.9 5.2

45.4 12.9 0.4

§8.2 §4.7 0.1

23,757.2 5,318.8 2,139.1

769.8 166.0 157.3

במחירים פדיון,
21.9 ש מיליוני

IS milli'n
19.0

2.6

0.3

188.1 41.4 18.3

At 1978 prices
289.4 299.8 300.2

186.2 194.6 197.9

99.9 101.8 96.0

3.3 3.4 6.3

0.1 is ש'

.27S8 264.1 215.3

183.2 179.3 172.5

91.3 82.3 40.0

4.3 2.5 2.8

1978 במחירי
185.1 ש' מיליוני

IS ת110תתו
154.8

28.2

2.1

הכל סך

נקוים מנסיעות
קבועים

מיוחדות מנסיעות
וטיולים

ושונות מחבילות

ק"מ פדיון

הכל סך

מנסיעותבקוים
קבועים

מיוחדות מנסיעות
וטיולים

ושונות מחבילות

 מועסקים
הכל סך

) תשומת
no. מס'

נבודה
7,846930014,84914,17314,835

input
14,781

Labour
14,556EMPLOYED

PERSONSTOTAL
קואופרטיב 4,8295,6247,7867,8647,9437,8097,715Cooperative"חבוי members

3,0173,6767,0636,3096,8926,9726,841Employees"שכירים

שוטפים במחירים

הוצאות
עבודה

11.8 ש' מיליוני
IS million

20.71,475.32,935.26,790.16,563.286,430.0
At current prices
LABOUR
EXPENSES

שכר ממוצע
למועסק
לחודש

IS 981385,80512,15727,26266,980347,422AVERAGEש'
MONTHLY WAGES
PER EMPLOYED
PERSON

קואופרטיב 1271798,12216,05938,15398,339476,125Perלתבר coopervative
member

51763,2527,31414,70832,088202,225Per"לשניר employee

I Excl. establishments
services.

who provide excursion and touirng שירותי מתן הוא העיקרי שעיסוקם מפעלים כולל אינו 1

ותיור. טיול
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אוטובוסים של מסחרית מהירות  י"ח/6. לוח
TABLEXVIII/6.COMMERCIAL SPEED OF BUSES

Km/hקמ''ש

1968197019751977197819791982§1983

הכל סך עירוניים S18.318.0URBANLINESTOTAL.18.618.218.518.418.618קוים

אכיביפו 18.217.217.817.717.217.517.417.1TelAvivYafoתל
18.217.918.218.918.819.319.119.3Haifaהיפה

19.220.018.818.718.618.118.718.6Jerusalemירושלים

אחרות 19.920.419.920.321.921.119.320.2Otherערים towns

פרבריים 26.026.023.423.822.222.821.721.5SUBURBANקוים LINES

בינעירוניים (49.548.0קוים 45.0(43.046.846.747.750.SINTERURBAN LINES

sea transport ימית הובלה
ימית בהובלה עבורה ותשומת פדיון  י"ח/7. לוח

TABLEXVIII/7. REVENUE AND LABOUR INPUT IN SEA TRANSPORT

1984 1983 1982 1980 1970 1965 tt/t'
Unit

TOTAL1

From freight
From charteirngof ships
From miscellaneous

From freight

שוטפבמחיפדיון. ,0pricesרים at curerntRevenue
ש'הכלי 48,357277,946§35744,74822,344מיליוני

[S million
42,755236,274§25583,65118,997"מטעניםמהובלת
5139973,0755,04738,646"אוניותמהחכרת
"משונות

1002725553,026ו1

1978pricesAtבמחירי 1978
1,0901,1351,2021.391מטעניםמהובלת

abour.עבודהתשומת input
הכל סך .noשכירים 5,9334,9063,8974,3034,067EMPLOYEESמס' TOTAL

יבשה 1,2701,1311,3481,3451"עובדי ,294Land workers
ים 4,6633.7752,5492,9582,773Seaעובדי workers

ישראלים :3,0892,2201,8841,8761,768Thereofמזה: Israelis

 עבודה ש'הוצאות .6.49.1416.73,150.9מיליוני . 6,827.9LABOUR EXPENSES
הכל .ISסך millionTOTAL

יבשה .1.31.9114.1893.1עובדי . 1,474.2Land workers
ים .302.62,257.8'5.17.2עובדי . 5,353.7Sea workers

עבודה הוצאות ISממוצע 'IP901549,49461.020. . 139,905Average monthly
לחודש labourלשכיר expenses

per employee

Up to 1975 includes also passenger revenue. נוסעים. מהולכת פדיון גם כולל 1975 עד 1
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סוג לפי הסוחר, צי של ומעמס תפוסה אוניות,  י"דו/8. לוח
וגילה1 האונייה

TABLEXVIII/8.SHIPS, TONNAGE AND DEADWEIGHT OF THE MERCHANT
FLEET, BY TYPE OF SHIP AND AGE1

End of year שנה סוף

וגילה אונייה 19561960197019801981198219831984Typeסוג of ship and age

אוניות ofמספר shipsNumber

הכל 50סך 3011010010510288 94TOTAL
אונייה Typeסוג of ship

כללי! משא אוניות
\ צובר אוניות

41 2279
56636354 57Cargo ships
21232221 25Bulk ships

9אחר 83123191713 12Other

האונייה Ageגיל of ship
שנים 2 20ער 106131046 6Up to 2 years

3416 2131113132 534
596 54134252726 28 '59

10142 23623272335 301014
15  191 31415232812 171519

ומעלה שנה 20ר4778_2085 years and over

TOTAL

Type of ship
Cargo ships

Bulk ships

Other

Age of ship
Up to 2 years

34
59
1014
1519
20 years and over

Gross tonnage (thousand tons)

1,829 1,849 2,119 2,312 2,463

טון) (אלפי כוללת תפוסה

1,438 288 136

628

558

643

262

59

401

811

229

67

637

604
608

205

45
740

495

282

82

654

580

885

100

117

719

721

393

69

646

600

1,066

145

219

776

678

362

132

532

576

1,355

114

238

1,241

632

196

42

793

645

292

270

447

372

57

205

83

118

114

17

9

7

23

67

69

53

10

11

10

12

40

(
הכל סך

אונייה סוג

כלל1 משא אוניות
צובר אוניות

אחר

האונייה גיל
שנים 2 עד

34
59

1014
1519

ומעלה שנה 20

(אלפי Deadweightטון)מעמס (thousand tons)

1753742,41243463,9853,6203,0773,050TOTALהכלסך
כלליאוניות משא

{1022921 276
675811817798782Cargo ships

1.0211,0561,0251.0671,013Bulkצובראוניות ships
73821,1362,6502,1181,7781.2121.255Otherאחו

1 As of 1965 includes data on Israeli ships under foreign flag. זר. בדגל ישראליות אוניות על נתונים כולל ב965ו החל
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port services נמלים שירותי

בנמלים עבודה ותשומת פדיון י"ח/9. לוח
TABLEXVIII/9.REVENUE AND LABOUR INPUT IN PORTS

is million, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא שי, מיליוני

1984 1983 1982 1981 1980 1970

Revenue, at current prices שוטפים במחירים פדיון,

TOTAL

From freight services

Thereof: From marine services

Thereof: From wharfage

From storage

From basic port services

From services to passengers

From miscellaneous

הכל 20.17471,9204,27512,20148,183סך

למטענים 17.76641,7313,85411משירותים ,06942,568

משינוע 16.86001,6233.59610,45440,290מוה:

רציף מדמי 7.83801,0402,1855,09221,434מזה:

1.0641082586152,278מאחסנה

בסיסיים נמל 1.236922446513,319משירותי

לנוסעים 0.282151134745משירותים

1.039761263481.551משונות

At 1978 prices 1978 במחירי

הכל 185.2242252262272281TOTALסך

למטענים 165.6213221233240247Fromמשירותים freight services

משינוע :152.7195208220227235Thereofמזה; From marine services

13.61813131312Fromמאחסנה storage

בסיסיים נמל 10.41617182020Fromמשירותי basic port services

לנוסעים 1.333333Fromמשירותים services to passengers

7.710118911Fromמשונות miscellaneous

Labourעבודהתשומת input

(מספר) 6,5523,9263,7123,3973,108Employeesשכירים (no.)

שוטפים Atבמחירים current prices

לשכיר שכר .1055,37814,48331,866ממוצע . 73,032Average monthly wages

(שי) perלחורש employee (IS)

עבודה הוצאות .1367,73320,76845,413ממוצע . 98,526Average monthly labour

(ש') לחודש expensesלשכיר per employee ([S)
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מטענים בנשפך), דלק מיכליות (למעט אוניות תנועת  י"ח/0ו. לוח
זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו הארץ בנמלי ונוסעים

TABLEXVIII/10.MOVEMENT OF SHIPS (excl. tankers of oil in bulk), FREIGHT AND
PASSENGERS IN ISRAEL PORTS, AND THE SHARE OF THE ISRAEL FLAG IN IT

1951196519701980198219831984

אוניות1 ships'Movementתנועת of

הכל2 סך *1,4332,1902,9512,9043,1253,2743,383SHIPSTOTALאוניות
חיפה 1,1681.7251,7361,4881.5001.5271.564Haifaנמל port
אשדוד נמל

71,1271,3131,5211,6211.634Ashdod port
אילת נמל


548810390102101Elat port

אוניות של נטו 2,8444,5895,1749,52111,85514.205TONNAGEOFתפוסה SHIPS
הכל2 סך DEPARTINGשהפליגו TOTAL*
רשום) נפח טונות thousand)(אלפי N.R.T.)

חיפה 2.0263,8563,3395,5105.8256,1446,504Haifaנמל port
אשדוד נמל


201.6513.5704,6405,0475.062Ashdod port

אילת 114184441450657685Elatנמל port

Freight traffic (thousand tons) טונות) (אלפי מטענים nsn3n

UNLOADING TOTAL2

Haifa port

Ashdod port

Elat port

LOADING TOTAL

Haifa port

Ashdod port

Elat port

9,283 §8,475

3,799 3,884

2,505 2,190

365 325

7,085 6,456

1,683 1.595

4,711 4,235

692 626

7,332

3.816

2.156

376

6,217

1,708

3,906

604

5.496

3.579

1,534

383

6,257

1,819

3,793

645

4,273

3.140

933

200

3345
1,106

1,901

338

1,589

1,320

2.473

2,173

19

54

1336 209

1.567 193

4 
232 

הכל2 סך פריקה
חיפה נמל

אשדוד נמל

אילת נמל

הכל סך טעינה
חיפה נמל

אשדוד נמל

אילת נמל

Passenger traffic (thousand)

PASSENGERSTOTAL 347 345 259 282

Arriving 170 §174 129 140

Departing 177 §171 130 142

(אלפים) נוסעים תנועת

125

69

56

257

132

125

115

94

21

הכל סך נוסעים
מגיעיט

מפליגים

דגלחלקו 1(אחוזים)ישראלשל flag (percentages)Share of Israe

 המטענים 18.140.938.338.736.229.5תנועת 29.6FREIGHT TRAFFIC
הכל TOTALסך

18.951.146.444.539.433.1Unloadingפריקה
12.427.328.033.433.026.2Loadingטעינה

1 Including traffic between Israel ports.
2 As of 1982, incl. unloading of coal at the Hadera port.

.psn נמלי בין אוניות מעבר כולל 1

חדרה. בנמל פחם פריקת כולל ב1982 החל 2
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AVIATION תעופה
בינלאומיים בקוים שלישראל תעופה שירותי י"ח/11. לוח

TABLEXVIII/11.ISRAEL AVIATION SERVICES ON INTERNATIONAL LINES

Unit1950197019801981198219831984

בודדות1 .noטיסות 4756,0248,3938,6277,9397.6529,646Singleמסי nights'
הטיסות ק"ממרחק 1,77130,82131,70730,53927,79428,10336,360Flightאלפי distance

1000 km.
טיסה .noשעות 6,56043,42243,65542,25238,57838,93850,192Hoursמסי flown

1,000165461,2991,3041,1551,2401,450Passengersנוסעים
בתשלום2 :155021.1991,2161,0861,1691,372Thereof"מזה: Revenue

passengers'
בתשלום 502,5315,2975,2274,8035,3036,302Revenueמיליוניםנוסעאק"מ

millionspassengerxkm.
בתשלום שהובלו דואר tonsדברי .טונות 507457908409511,0701,150Revenue mail
בתשלום3 שהובלו 27820,39899,31903,14298,657102,583135,423Revenueמטענים freight3

1 Flight in one direction.
2 I.e., a passenger paying more than 259cf of the fare.
3 Incl. excess freight of passengers.

אחד. בכיוון טיסה 1

מהמחיר. %25n 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

1984 1983 1982 1980 1970 1965 יחידה
Unit

TOTAL

From passengers
From freight and mail
From other services

TOTAL

Thereof: From passengers
Thereof: From freight and mail

177,465

123,440
39,488
13,291

שוטפים
Revenue,

32,007 11,856

במחירי פדיון.
current prices

35 15.9

22,796
6,166
2,765

7,814
2,504
1,539

2,767

1,921
560
286

27
6
2

12.9
1.9
1.1

1978 במחירי
At 1978 prices

948.1 822.1 682.6 696.8 260.0

660.2
217.0

585.5
155.2

471.4
133.6

496.9
130.7

225.0
33.7

שי מיליוני
IS ח11110וח

ש' מיליוני
IS ו11101וווו

הכל סך

נוסעים מהולכת
ודואר מטענים מהובלת

אחרים משירותים

הכל סך

נוסעים מהולכת מזה:
ודואר מטענים מהובלת מזה:

עבורה תשומת
Labour input

הכל סך .noשכירים 2,4534,1886,8906,6146,5436,474EMPLOYEESמסי TOTAL
תעופה 1,9773,4944,8274,5874,4434,310Inבחברות airlines
תעופה 4766942,0632,0272,1002,091Atבנמלי airports

שוטפים Atבמחירים current prices
 עבודה שיהוצאות 3.07.1660.52,923.17,093.833,770.8LABOURמיליוני EXPENSES

הכל .ISסך 1TOTALו0ת11רח
תעופה 2.76.4551.92,318.25,390.725,680.2Inבחברות airlines
תעופה 0.30.7108.6604.91,703.18,090.6Atבנמלי airports

לשכיר שכר isממוצע 861206,73330,72975,807367,885AVERAGEש' MONTHLY
WAGESלחודש PER EMPLOYEE

תעופה 941298,06835,33584,898407,889Inבחברות airlines
תעופה 56733,60820,30856,574280,060Atבנמלי airports
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(כולל ודואר מטענים נוסעים, של בינלאומית אוירית תנועה י"ח/13. לוח
שכר) טיסות

TABLEXVIII/13.INTERNATIONAL AIR TRAFFIC OF PASSENGERS,
FREIGHT AND MAIL (incl. charter lfights)

19491960197019801982§19831984

שנחתו מטוסים
הכל סך נוסעים

(אלפים)
נכנסו

2,205

92

70

2,926
223

111

9,079

1,051

534

10,933

2,847

1,417

§9.789

2,748

1,367

9,567
3,100

1,554

10408
3,187

1,594

AIRCRAFT LANDING
PASSENGERS TOTAL
)thousands)
Arriving

221125171,4301,3811,5461,593Departingיצאו

הכל סך מטענים'
(טונות)
נפרקו

459

293

3,516

1,486

30,710

13,528

105302

46,397

109,918

53,741

125,708

61,253

128,334

61.299

FREIGHT1 TOTAL
)tons)
Unloaded

1662,03017,18259,40556,17764,45567,035Loadedנטענו

הכל סך דואר
(טונות)

הגיע

130

71

522

321

1,763

914

2,872

1,851

3^20

2,076

3,635

2,314

3,551

2,343

MAILTOTAL
)tons)
Arrived

592018491,0211,1441,3211,298Dispatchedנשלח

דואר. כולל לא ו
1 Excluding mail.

לישראל שכר טיסות י"ח/4ו. לוח
TABLEXVIII/14.CHARTER FLIGHTS TO ISRAEL

1975198019811982§19831984

 שנחתו 2142,259מטוסים 1,9592,415 2,1612,221AIRCRAFT LANDING

הכל TOTALסך

בןגוריון תעופה 2062,016בנמל 1,7062,279 1,8991,992At BenGurion Airport

אילת תעופה 8243בנמל 253186 262229At Eilat Airport

הכל סך 43,775556,880נוסעים 587,853663,166 610,936636,090PASSENGERSTOTAL

 בןגוריון תעופה 42.834W6.212כנמל 531.283634.698 564,724 .577.921At BenGurion Airport
הכל totalסך

97,768!21,599נכנסו 265,963318,833 283,088287,094Arriving

98,444!21.235יצאו 265,320315,865 281,636290,827Departing

הכל סך אילת תעופה 94158.917ננמל 56.57028.468 51,21258,169At Eilat Airport total

55429,639נכנסו 28,50114,816 22,43231,258Arriving

38729,278יצאו 28,06913,652 28,78026,911Departing
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posts and communication ותקשורת דואר
ותקשורת דואר בשירותי עבודה ותשומת פדיון י"ח/15. לוח
TABLEXVIII/15.REVENUE AND LABOUR INPUT IN POSTAL AND

COMMUNICATION SERVICES
is million, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא שי. מיליוני

1984 1983 1982 1981 1980 1975 1970

TOTAL

Thereof: Postal services

Telegraph services

Telephone services

Revenue, at current prices שוטפים במחירים פדיון.
130,905.0 §30,606.0 13,000.0 6,110.0 3,184.9 203.7 50.6

7,375.0 §1,974.0 884.0 419.0 237.3 18.3 5.9

7,621.0 1,574.0 729.0 352.0 192.7 13.7 3.3

116,036.0 24,663.0 10,484.0 4,840.0 2,563.8 1556 34.4

הכל סך
דואר שירותי מזה:

מברקה שירותי

טלפונים שירותי

TOTAL

Thereof: Postal services

Telegraph services

Telephone services

At 1978 prices

1,114.0 §1,087.5

58.0 §71.8

77.0 76.8

909.0 853.1

1978 במחירי

962.9 949.4 843.4 555.9 305.8

62.2 58.8 54.5 60.7 48.4

79.3 73.6 62.5 41.5 25.4

754.4 739.2 677.3 407.8 190.3

הכל סך
דואר שירותי מזה:

מברקה שירותי

טלפונים שירותי

Labourעבודהתשומת input

 14,11116,12714,35614,24214,26814,72413,611EMPLOYEESשכירים

(מספר) הכל TOTALסך (110.)

10,19412,66212,81712,72112,55612,40912,030Permanentקבועים workers

3,9173,4651,5391,5211,7122,3151,581Temporaryארעיים workers

 עבודה 16.061.1745.61,768.73,549.99,453.552,166.6LABOURהוצאות EXPENSES

הכל TOTALסך

13.955.9720.01,709.13,401.28,936.848J18.9Permanentקבועים workers

2.15.225.659.6148.7516.73,447.7Temporaryארעיים workers

שוטפים Atבמחירים current prices

לשכיר 953164,32810,34920,73453,503319,394Monthlyממוצע average

(ש) perלחודש employee (IS)

 עבודה 12.649.1550.21,298.02,709.17,078.238,101.7WAGESTOTALשכר

הכל סך
10.844.6529.21,250.52,591.06,670.435,210.3Permanentקבועים workers

1.84.521.047.5118.1407.82,891.4Temporaryארעיים workers

לשכיר 742543,1947,59515,82340,060233,280Monthlyממוצע average

(שי) perלחודש employee (IS)
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דואר שירותי י"ח/6ו. לוח
TABLEXVIII/16.POSTAL SERVICES

תקציב Budgetשנת year

Unit 195019601970198019831984יחידה

וסניפים דואר .noבתי 64114181213220221Postמסי offices and branches
דואר 77218345388381377Postalסוכנויות agencies
נע דואר 52936434949Mobileקוי Post Routes

נע לדואר קשורות 95550592730813820Localitiesנקודות served by
Mobile Post Office

שכורים דואר 1,00015.942.187.095.097.0Rentedתאי post ofifce boxes
הכל סך דואר 1,000,000165360425422431Mailדברי total בא^ 116263314322333Inlandנשלחו

לווו''ל 2352554140Dispatchedנשלחו abroad
מדוו"ל 2645565958Received"התקבלו from abroad

לחו"ל שנשלחו דואר tonsדברי 2897161,6571,5201,3291,386Mailטונות dispatched abroad
אויר בדואר :65169518544493514Thereofמזה: by air mail
הכל 1,0007301,4612,4452,0292,3092,430Parcelsחבילותסך total

הארץ 1391,0051,7371,5001,7701,910Inlandבפנים
לחו"ל 17131263182204190Dispatchedנשלחו abroad מחו"ל 574325445347335330Receivedהתקבלו from abroad

לחו"ל אויר בדואר tonsחבילות 845275317472468Airטונות mail parcelsoutgoing
הכל סך 1,0001,5702,2081.112920860Telegramsמברקים total

הארץ 524671805427423414Inlandבפנים לחו"ל 471450678259210193Dispatchedנשלחו abroad
מחו"ל 429431689388254225Receivedהתקבלו from abroad

ים בלב אוניות 1836383328Withעם ships at sea

י"ח/7ו. לוח
TABLE XVIII/17.  COMMUNICATION

תקשורת 
תקציב Budgetשנת year

Unit ,7v/r1950196019701980§19831984

Telephoneטלפון
.noמרכזות 527889143149156Exchangesמסי

ניידות :2373234Thereofמהן: Mobile
המרכזות קויםקיבול 804419831,1951,327Capacityאלפי of exchange

מחוברים ישירים 1קוים ,000 linesi7683698601,0401,103Direct exchange lines
connected

(כולל ממתינות 1,000132070204S250247Applicationsבקשות outstanding
ביצוע) .incl)הודעות installation orders)

טלפון להתקנת 3430Applicationsכקשות
טלפון 311235261,2301,5001,595Telephonesמכשירי

ציבוריים .noטלפונים ■CD5403,7407,5408,6309,900Public telephones
בינלאומיים 1407691,0301.118International"אפיקים channels

נתונים להעברת 461,3325,2006,410Dataקוים transmission lines psn בפנים .ק.וזושיחות 106 893051.2002,8454,6006,500Inlandפ"מ calls
בינ"ל דקותשיחות 1906,18564.090111אלפי ,560123,600International calls
הכל סך 1.000 minut.total
972,46823,49035,70036,600Outgoingיוצאות

ישיר בחיוג :18,75029,25029.570Thereofמזה: By direct
Thereof: dialling

933,71740.60075,86087,000Incomingנכנסות
קויםטלקס Telexאלפי

המירכזות 1.000קיבול lines4501,9605,0906,840Capacity of exchange
.noמכשירים 'DO2801,3503,6404.6665,030Machines

pKn בפנים דקותשיחות 2.5139,65920,60010,85011.500Inlandאלפי calls
ביןלאומיות 1161.84312.63015,63016.180Internationalשיחות calls

יוצאות 1.000מזה: minul.


5,6306,4306,630Thereof: outgoing

m.p.  monitor pulses. מונה. פעימות  n"s
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roads דרכים

הממשלה והוצאות שטח אורך, לטי סלולות1 דרכימ י"ח/18. לוח
TABLEXVIII/18.ROADS1 BY LENGTH, AREA AND GOVERNMENT EXPENDITURE

Budget year ו1קציב שנת

1984 1983 1982 1981 1980 1970 1965 1961

Length (km.) (ק"מ) אורך
TOTAL

Interurban roads

Access roads.

Urban roads

TOTAL

12,630 12,482 12,360 11,950 11,810 9,290 7,673 6,572

3,799 3,715 3,800 3,434 3,382 3,239 3,076 3,073

1,225 1,213 1,200 1,080 1,020 790 744

7,606 7,554 7,360 7,436 7,408 5,117 3,715 2,755

Area (thousand sq.m.) מ"ר) (אלפי שטח
83,470 81,800 80,770 78,300 77,028 54,671 41,496

Thereof: Interurban
roads

26,340 25,111 25,500 23,525 22,921 19,406 16,658 15,270

הכל סך

בינעירוניות דרכים

גישה דרכי

עירוניות דרכים

הכל סך

דרכים מזה:
בינעירוניות

Government expenditure on
maintenance and construction

)IS million, at current prices)

להחזקה הממשלה הוצאות
ש/ (מיליוני ולסלילה

שוטפים) במחירים

כולל ..1.66.313.6469.01,069.4סך 2,996.3GRAND TOTAL

1.01.22.595.9193.5439.9Maintenanceהחזקה
00.44.710.9339.9859.82,491.4Constructionלילד,

נטיחות3 ...0.20.40.233.216.1אביזרי . 65.0Safety equipment'

 בינעירוניות 1.55.78.6274.3506.41,102.3Interurbanדרכים roads 

הכל totalסך
1.21.52.3121.7197.4401.0Maintenance4החזקה4

0.34.26.3152.6309.7671.3Constructionסלילה

 אחרות 0.10.65.0194.7563.01,924.0Otherדרכים roads  total
הכל סך
0.10.47.412.2103.9Maintenanceהחזקה
0.10.54.6187.3550.81,820.1Constructionסלילה

1 Excl. roads under private maintenance.
2 As of 1982, incl. roads in the Golan subdistirct.
3 Such as: fences, bicycle paths, lights, etc.
4 Incl. safety equipment.

פרטית. באחזקה דרכים כולל אינו 1

גולן.. בנפת דרכים בולל ב1982 החל 2

ובו'. תאורה אופניים, שבילי ביטחון, גדרות כגון. 3

בטיחות. אביזרי כולל 4
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המסעה ורוחב הדרך סוג עיפי הבינעירוניות1, הדרכים אורך  י"ח/19. לוח
TABLEXVIH/19.LENGTH OF INTERURBAN ROADS1, BY TYPE AND WIDTH OF ROAD

.Kmק''מ

(מטרי המסעה Width(.C)רוחב of road (m

7.00 +
הדרך Typeסוג of road

הכל Dualדומסלוליחדמסלולי3.004.005.006.00סך carriageway
Total3.994.995.996.997.00Undivided

carriagewayהכל מהירהסך דרך מזה:
Totalrhereof: Highway

1965

הכל 3,076548סך 866 4694796005460TOTAL
1.556225ראשית 260 673385674059Trunk
1.155261אזורית 447 29512516101Regional
36562מקומית 159 10716174


Local

1970

הכל 3,239425סך 699 29172491244145TOTAL
1.649140ראשית 188 4828781634137Trunk
1.201227אזורית 352 1743547897Regional
38958מקומית 159 69831?11

Local

1980
הכל 3,382194סך 334 991,0871,3752327054TOTAL
1.84517ראשית 119 222761,1411325754Trunk
1.048105אזורית 92 46589199611Regional
48972מקומית 123 312223542


Local

21983

הכל 3,715243סך 317 791,2321,5362428454TOTAL
2.00940ראשית 99 143181,2551127254Trunk
1.150120אזורית 106 37635233910Regional
55683מקומית 112 282794842Local

C
C
רו

C
£<

1 Maintained by government only.
2 Including roads in the Golan subdistrict.

בלבד. הממשלה בהחזקת 1

גולן. בנפת דרניס כולל 2



motor vehicles מנועיים רכב כלי
הרכב סוג לפי מנועיים, רכב כלי י"ח/20. לוח

TABLEXVIII/20.MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE
End of year, unless otherwise stated אחרת צויז רז אח אלא שנד. .nn

הרכב סוג
31 III
1951

3! III
1960

197019801981198219831984Type of vehicle

הכל 34,10369,580266,233539,525592,916661,671729,567760,213TOTALסך

פרטיותי 9,57823,980147,785409,518453,634512,716571,515599,294Privateמכוניות cars1

13,58221,45366,01389,04396,145104,116110,786113,138Trucks1'2משאיות''2

1,4192,3944,6557,2987,6917,7077,8708,332Busesאוטובוסים

1,2392,4773,4205,0855,5446,1426,6647,013Taxisמוניות

מיוחד3 3948152,3253,2343,4383,4763,6653,580Specialרכב service vehicles'.

7,89118,46142,03525,34726,46427,51429,06728,856Motorcyclesאופנועים 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

פרטיות". ל"מכוניות מ"משאיות" ב978ו, החל הועבר,
אמבולנסים, כגון 3 ותומך. גורר רכב כולל 2

וכוי. סניטריות מכוניות

המנועיים, הרכב כלי של הייצור ושנת הממוצע הגיל  י"ח/ו2. לוח
הרבב סוג לפי

TABLEXVIII/21.AVERAGE AGE AND YEAR OF PRODUCTION OF MOTOR
VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE

End of year ,,.,

מיוחדימכוניות רכב
הכל אופנועיםSpecialמוניותאוטובוסיםמשאיות'פרטיות'סך

TotalPirvateTrucks'BusesTaxisserviceMotorcycles
cars'vehicles'

Average(שנים)הממוצעהגיל age (years)

5.85.16.17.12.2' 7.67.6
5.75.46.08.42.97.88.4
7.47.46.98.94.09.511.2
7.37.37.07.74.09.211.1
7.06.96.97.83.99.210.8
6.66.56.87.73.68.910.1
6.76.67.07.63.79.19.7

Number of vehicles י1ו 1984 ב984ו הרכב כלי מצבת

2760,213599,294113,1388,3327,0133,58028,856
13,0249,0961,055156281942,495
45,37035,2994,27067092584,873
150,988115,04227,0651,8891109275,955
156,361122,78126,1621,8411,6629252,990
319,934256,23245,6163,0214,2071,1179,741
74,52760,8448,9707559971592,802

1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984

ייצור שנת
Year of productiontotal הכל סך
Up to 1963 עד
19641968
19691973
19741978
1979 J983

1984+

/1 See notes to Table XVIII20.
2 Incl. vehicles of year of production not known.

י"ח/20. בלוח הערות ראה 1

ידועה. אינה ייצורם ששנת רכב כלי כולל 2
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דלק סוג מורשה, מטען לפי מסחרי/ ורכב משאיות י"ח/22. לוח
ייצור ושנת

TABLEXVIII/22.TRUCKS AND COMMERCIAL VEHICLES', BY LOAD CAPACITY,
TYPE OF FUEL AND YEAR OF PRODUCTION

1984
End of year שנה סוף

דלק סוג
ייצור ושנת

המשאיות2 כל
All trucks2

(טונות מורשה מטען Loadקבוצת capacity group (tons)
Type of fuel and
year of production 0.9 עד

Up 10 0.91.02.93.05.96.09.910.014.920.0+ 15.019.9

המשאיות2 113,13841,43052,7944,7086,9832,9902,326כל 1,121ALL TRUCKS3

94,66541,15151,0341349742210בנזין 4GASOLINE

18,4732791,7602,8596,9092,9682,316סולר 1,117FUEL OIL

1965 2,6548248863824625818עד 4Up to 1965

1,99282386728263בנזין Gasoline

6621191004565518סולר 4Fuel oil

1966 197010,3363,9864.1017381.00732593 3919661970

8,6623,9774.08956681בניין Gasoline

1,67491217299932592סולר 39Fuel oil

1971  197533,85710,87917,7821,0032,1551,028592 3021971  1975

29,46310,86417,7487443261בנזין 1Gasoline

4,39415342592,1231,022591סולר 301Fuel oil

1976 198027,70710,11313,0388631,529779772 25619761980

23,50610,08012,85224126118בנזין 2Gasoline

4,201331866221,503768764סולר 254Fuel oil

1981  198538,57915,62816,9841,7211,830800851 52019811985

31,03915,40715,4751622בנזין IGasoline

7,5402211,5091,7051,828798851סולר 519Fuel oil

:Thereofמזה:

1984+8,9654,6373,028411436156171 1121984+

6,8184,4782,3304בנזין Gasoline

2,147159698407436156171סולר 112Fuel oil

/1 See note I to Table XVIII20.
2 Including not known.

י"וו/20. בלוח 1 הערה ראה 1

ידוע. לא כולל 2
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traffic on nonurban roads עירוניים לא ככבישים תנועה
שנתי) (ממוצע נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה נטח י"ח/23. mb

TABLEXVIII/23.DAILY TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD SECTIONS
)annual average)

Thousand vehicles רכב כלי אלפי

קטע מס'
דר1ז*רד*
Roadהקטע 19631970198019831984Descirptionתיאור of
sectionroad section
No.

ירושליט Telת"איפו AvivYafo Jerusalem
גנות0001010 מחלף 17.1.24.424.7Telת"איפו AvivYafoGannot intch.
שפירים0001020 מחלף גנות 23.122.729.1Gannotמחלף intch. Shapirim intch.
מחלף0001030 שפירים 24.321.829.2Shapirimמחלף intch.  B.G.

Airportנת"ב intch.
לוד0001040 מחלף נת"ב .13.619.7B.Gמחלף Airport intch.  Lod intch.
לטרון0001050 מחלף לוד 13.915.2195Lodמחלף intch. Latrun intch.
צומת0001060 לטרון 17.316.920.9Latrunמחלף intch.  Shaar

הגיא HaGayשער junc.
קסטל0001070 מחלף  שורש 11.719,922.730.9Shoreshצומת junc.  Kastel intch.

(Harel)(הראל)
Telת"איפוחיפה AvivYafo Haifa

גלילות0002010 צומת ברוך תל 14.228.140.440.453.2Telצומת Barukh junc.  Gelilot junc.
נתניה0002050 מחלף  פולג 21.818.129.428.9Polegמחלף intch.  Netanya intch.
אולגד.0002060 גבעת צומת ינאי 15.820.227.4Yanayצומת junc. Givat O(ga junc.
0002070 קיסריה 9.613.212.211.0Cesareaמחלף intch.

יעקב זכרון Zikhronמחלף Yaaqov intch.
יעקבמחלף0002080 וכרון 7.810.714.7Zikhronמחלף Yaaqov intch.

Atlitעתלית intch.

לטרון Ashqelonאשקלוןמחלף  Latrun intch.
מלאכי0003020 צומת טוביה באר 1.33.95.28.67.4Beerצומת Tuveya junc.  Malakhi junc.
ראם0003030 צומת מלאכי 3.812.515.815.7Malakhiצומת junc.  Reem junc.

 השבעה מחלף ארז Erezמחסום checkpoint HaShiva intch.
הנקרה ראש חי6ה Haderaחדרה Haifa Rosh HaNiqra

אשקלון0004020 צומת מרדכי 3.510.014.3Yadצומת Mordekhai junc.
Ashqelon junc.

רוה0004060 גן אשדודמחלף 16.919.822.1Ashdod_מחלף  Gan Rawe intch.
רשל"צ0004070 מחלף רוה ג; 12.722.5Gan_מחלף Rawe inlch.  Rishon

LeZion intch.
השבעה0004080 מחלף רשל"צ 5.615.338.750.247.3Rishonמחלף LeZion intch.

HaShiva intch.
מסוביםצומת0004110 4.225.739.649.550.8Mesubimצומת junc.  HaAluf Sadeh

שדה .juncהאלוף
0004120 שדה האלוף 23.339.437.855.4HaAlufצומת Sadeh junc.  BarI Ian

כראילן .juncצומת
צומת0004130 בראילן 48.134.0Bar§6.823.848.3צומת Ilan junc.Giveat Shemuel

שמואל .juncגבעת
0004170■ צומת השרון 3.55.210.713.114.7HaSharonצומת junc.  Kefar HaRoe

הרואה .juncכפר
צומת0004200 חרושת 6.510.615.512.3Haroshetצומת junc.  Nahal Hadera

חדרה .juncנחל
פרדיס0004220 בנימינהצומת 5.56.17.47.5Binyamina§צומת junc.  Fureidis junc.
עכו0004280 מחלף ביאליק ק. 15.211.519.921.925.2Qiryatצומת BialikAkko junc.
4.66.712.113.5Akkoעכונהריה0004290 Nahariyya
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שנתי) (ממוצע נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה נפח  י"ח/23. לוח
(המשך)

TABLEXVIII/23.DAILY TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD SECTIONS
)annual average) (com.)

Thousand vehicles רכב כלי אלפי

קטע מס'
ייר
Road
section
No.

הקטע 19631970198019831984Descirptionתיאור of
road section

שבע באר  הערכה Aravaצומת June. Beer Sheva
דימונה0025010 צומת הערבה 2.13.72.22.5Aravaצומת junc. Dimona junc.
שבע0025020 באר דימונה 0.72.64.94.94.4Dimonaצומת junc.  Beer Sheva

רעננה קמה צומת שבע Beerבאר Sheva Qama junc.  Raanana

קמה0040040 צומת להבים 6.45.1Lehavimצומת junc. Qama junc.
פלוגות0040050 צומת קמה 4.26.99.38.8Qamaצומת junc. Pelugot junc.

מלאכי0040060 פלוגותצומת 6.08.310.89.2Pelugotצומת junc.  Malakhi junc.

גדרה0040070 צומת ראם 10.515.515.519.5Reemצומת junc. Gedera junc.
ביל"ו0040090 נוףצומת תל 5.08.311.713צומת .'8TelNof junc.  Bitu junc.
רמלה0040100  ביל"ו 4.87.79.911.7Biluצומת junc.  Ramla

על0040120 אל צומת לוד 9.213.116.417.4Lodמחלף intch.  El Al junc.
השרון0040170 הוד סגולה 6.59.515.317.4Segulaצומת junc. Hod HaSharon
זכאי0042010 בן צומת  דרום בני 11.67.36.36.2Beneצומת Darom junc.  Ben Zakay

junc.
רוה0042030 גן מחלף עובד בית 6.012.56.29.5Betצומת Oved junc.  Gan Rawe intch.

רמלה אביב TelAvivתל Ramla
הרופא0044050 אסף צומת 5.916.815.920.020.6Ramlaרמלה Asaf HaRofe junc.
צומת0044060 הרופא אסף 6.920.517.821.922.9Asafצומת HaRofe junc.  Bet Dagan

דגן .juncבית

השבעה0044070 מחלף דגן בית 17.230.4.33.033.7Betצומת Dagan junc. HaShiva intch.

אזור0044080 השבעה 12.931.833.434.733.7HaShivaמחלף intch. Azor

חנניה צומת עפולה  Haderaחדרה Afula Hanania junc.
אלון0065030 צומת מזרח חדרה 3.87.811.411.0Eastצומת Hadera junc.  Alon junc.
מגדו0065070 צומת פחם אל 1.34.07.76.95.4Ummאום al Fahm Megiddo junc.

הסרגלעפולה0065080 5.68.28.77.5Megiddoצומת junc.  Afula
עלית0065090 2.55.26.47.0AfulaAfulaעפולהעפולה 11111

Otherאחר
העמק0075030 מגדל 3.74.4Nazarethנצרת  Mtgdal Ha Emeq
עלית0077030 טבריה  פוריה 2.85.54.5Poiryyaצומת junc.  Teverya Illit

אחיהוד0085010 צומת 3.87.610.610.1Akkoעכו Ahihud junc.
פינה0089070 ראש 17.53.43.6Zefatצפת Rosh Pinna
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רכב סוג לפי הארצי, הקילומטראז' אומדן  י"דו/24. לוח
TABLEXVIII/24.ESTIMATED KILOMETRAGE, BY TYPE OF VEHICLE

Million km. per year בשנה ק"מ מיליוני

196319701197919801981198219831984

הכל2 2,1745,89210,47410,94311,60413,09313,61613,772TOTAL2סך

:Thereofמזה:

פרטיות 9252,8456,6836,4247,2218,1908,6338,828Privateמכוניות cars

6362,0112,9443,4303,1403,5783,6673,479Trucks3משאיות3

197372431419477502505547Busesאוטובוסים

182259462374377523474593Taxisמוניות

וקטנועים 363211214230225231239Motorcyclesאופנועים and
motor scooters

1 As of 1979, revised series; see explanation in introduction.
2 Inc. special service vehicles.
3 Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations.

במבוא. הסבר ראה חדשה. סידרה ב1979 החל 1

מיוחד. רכב כולל 2

ותומך. גורר ורכב מסחרל רכב טנדרים, כולל 3

בשבוע יום לפי בינעירוני, ארצי קילומטראז' י"ח/25. לוח
TABLEXVIII/25.INTERURBAN KILOMETRAGE, BY DAY OF WEEK

19621965197019801981'198219831984

ק"ממי> Millionבשנה1יוני km. per year

הכל 1,086.81,758.32,966.35,083.35,374.05,535.66,079.06,680.0TOTALסך

Percentagesאחוזים

אי 16.014.415.616.015.315.415.615.8Sundayיום

הי עד ב ימים
יומי) (ממוצע

15.415.314.915.215.215.315.215.1MondayThursday
)daily average)

ו' 13.212.513.112.912.912.612.812.9Fridayיום

9.211.911.710.411.010.811.010.9Saturdayשבת

1 As of 1982, incl. traffic in the Golan subdistrict. הגולן. בנפת התנועה כולל 1982 בשנת 7,ד/ל 1
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הדלק וסוג גיל הרכב, סוג לפי לרכב, קילומטראז' י"ח/26.ממוצע לוח
TABLEXVIII/26.AVERAGE KILOMETRAGE PER VEHICLE, BY TYPE AND AGE OF

VEHICLE AND TYPE OF FUEL
Thousand km. י?"0 אלפי

דלק סוג גיל. רכב. סוג
כולל 197019751980198119821983984Typeומשקל of vehicle, age. type

of fuel and gross weight

הכל פרטיותסך 19.318.415.916.716.915.915.1PRIVATECARSTOTALמכוניות

שנים 3 22.520.218.518.119.617.415.7Upעי to 3 years

שנים 4  920.218.316.617.617.415.915.449 years

שנים 10  2117.615.513.314.915.614.814.310 21 years

שנים 22+14.017.3(16.2)(15.6)13.715.114.922+ years

הכל סך 75.772.273.070.989.574.186.7TAXISמוניות TOTAL

שנים 3 עד : :82.078.568.974.982.077.094.2Thereofמזה up to 3 years

הכל1 סך 30.532.138.333.935.734.131.1TRUCKSTOTAL1משאיות

הכל סך  26.826.933.830.532.730.527.7Gasolineבנזין total

(טונות) כולל Grossמשקל weight (tons)

2 עד

2.14.0
26.226.734.230.232.8\ 30.4

23.3

28.8

Upto 2

2.14.0

4.1 +30.127.928.434.131.433.725.14.1+

הכל סך 51.465.762.852.952.653.648.4Fuelסולר 017 total

(טונות) כולל Grossמשקל weight (tons)

9.1  16.0 :51.460.850.750.345.643.937.8Thereofמזה: 9.116.0

16.126.059.072.576.952.150.966.456.316.126.0

26.1+61.9(84.076.864.777.753.258.126.1 +

 וקטנועים 8.68.78.48.98.48.28.3MOTORCYCLESאופנועים AND MOTOR

הכל SCOOTERSסך TOTAL

עור מנוע עס אופניים .8.06.67.16.77.77.7Thereof)7.7מזה: Bicycles with engine

וקטנועים 9.09.88.99.79.58.38.7Motorcyclesאופנועים and

motor 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 דרכים תאונות י"ח/27. לוח

TABLEXVIII/27.ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES, CASUALTIES AND
VEHICLES INVOLVED

שנתי Annualממוצע average
19821983I9g4

1951195919601969197019791980
1981

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים

עם 5,68910,57714,81912,94512,72713,78513,152ACCIDENTSתאונות INVOL
VINGנפגעים CASUALTIES

174286547379339386359Fatalקטלניות

קשה פצועים 1,3302,0102,6662,5502,3722,6612,505Withעם severely injured

קל פצועים 4,1858,28111,60610,01610,01610,73810,288Withעם slightly injured

 7,21114,32721,52518,20418,48919,86719,116CASUALTIESנפגעים
הכל TOTALסך

190314627435385436399Fatallyהרוגים injured

קשה 1,5572,4203,5383,2713,0843,4373,274Severelyפצועים injured

קל 5,46411,59317,36014,49815,02015,99415,443Slightlyפצועים injured

רכב 7,60915,33523,31820,47120,47822,19121,292VEHICLESכלי INVOL
VEDמעורבים IN ACCID

עם ENTSבתאונות WITH
CASUALTIESנפגעים

population1100,000Ratesתושבים'ל100,000שיעורים per
עם 320422436330316336314ACCIDENTSתאונות INVOL
VINGנפגעים CASUALTIES

 405572634465460484456CASUALTIESנפגעים
הכל TOTALסך

111318119119Fatallyהרוגים injured

קשה 889710484778478Severelyפצועים injured

קל 307463511370373389368Slightlyפצועים injured

רכב 428612687524509541508VEHICLESכלי INVOL
VEDמעורבים IN ACCID

עם ENTSבתאונות WITH
CASUALTIESנפגעים

Average annualde jure population. לשנה. ממוצעת קבועה אוכלוסייה 1
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תאונה סוג לפי נפגעים, עם דרכיס תאונות  י"ח/28. לוח
TABLEXVIII/28.ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES,

BY TYPE OF ACCIDENT

1984

19821983
הכל קלותקשותקטלניותסך
TotalFatalSevereSlight

הכל 12,72713,78513,1523592,50510,288TOTALסך

רכב עם 6,3767.0406,7111058165,790Collisionהתנגשות with moving
vehicleנע

רכב עם 197195197437156Collisionהתנגשות with pa rked vehicle1עומד'

עצם עם 42142646124176261Collisionהתנגשות with an
obstructionדומם

פגיעה או 3,9754,3554,0031711,0532,779Runningדריסה over or hitting
רגל aכהולך pedestrian

בתוך בנוסע 63857863536599Injuryפגיעה of passenger
רכב insideכלי vehicle
47948148027189264Overturningהתהפכות
797810421191Skiddingהחלקה
56263256126187348Otherאחר

עם התנגשות שנעצרכולל לשםרכב mnr.שלא narkingoher than 1ctafinnarv n

הנפגע וסוג גיל לפי דרכים, בתאונות נפגעים  י"ח/29. לוח
TABLEXVIII/29.CASUALTIES IN ROAD ACCIDENTS, BY AGE AND

TYPE OF INJURED

1984

פצועיםפצועים
הכל19821983 קלקשההרוגיםסך

TotalKilledSeverelySlightly
injuredinjured

הכל1 18,48919,86719,1163993,27415,443TOTAL1סך
Ageגיל

(014) 2,5392,6102,558555841.919Childrenילדים (014)
(1564) 12.93513,66513.2942202,05211,022Adultsמבוגרים (1564)
(65+) 1.2481.4621,443803031,060Oldקשישים (65+)

הנפגע Typeסוג of injured
מכונית 5,1915.9195,691947844,813Vehicleנהג driver
אופנוע 8729759529132811Motorcycleנהג driver

7.1787,4447.1801071,0845,989Passengerנוסע
אופניים 1,006926.1,0279180838Bicycleרוכב rider

רגל 4,2184.5844.2461801.0882,978Pedestiranהולך
241920אחר


614Other

Incl. injured of age not known. ידוע. אינו שגילם נפגעים כולל 1

521 ותקשורת תחבורה



נפגעים עם דרכים בתאונות המעורבים מנועיים רכב כלי י"ח/30. לוח
רכב וסוג תאונה סוג לטי נסיעה, ק"מ למיליון

TABLEXVHI/30.MOTOR VEHICLES INVOLVED IN ROAD ACCIDENTS INVOLVING
CASUALTIES PER ONE MILLION KM. OF TRAVEL, BY TYPE OF ACCIDENT AND TYPE

OF VEHICLE

כולל ך
Grand
Total

32 רכב
גלגלים
Vehicles
with 23
wheels

רכב
and more

ויותר גלגלים 4
Vehicles with 4 wheels

Year and lype of accident תאונה וסוג שנה
הכל סך
Total

:Thereofמזר

מוניות
Taxis

משאיות
Trucks

אוטו
בוסים
Buses

מכוניות
פרטיות
Private
cars

19616.35.15.84.88.04.41961

19625.95.95.74.68.14.21962

19636.14.85.94.87.64.21963

19645.84.35.94.87.94.11964

19655.63.64.35.96.63.21965

19665.04.93.94.85.72.91966

19683.73.13.93.34.62.61968

19693.57.72.73.32.54.52.71969

19703.28.92.83.72.54.42.71970

19713.37.52.83.32.34.62.81971

19723.06.32.83.42.54.22.81972

19742.45.32.13.02.13.62.31974

19752.35.82.23.21.93.52.21975

19762.36.32.23.41.73.22.31976

19772.56.62.43.11.93.82.51977

19782.66.72.52.71.24.32.81978

19792.26.02.12.31.24.32.11979

19801.95.11.72.30.93.61.81980

19811.85.11.62.30.93.51.81981

19821.55.11.41.40.73.11.61982

1983155.71.51.60.73.01.71983

הכל 1984סך
התנגשויות

נע רכב עם מזה:

1.5

1.0

1.0

S.J
3.7

3.5

1.4

1.0

0.9

1.1

0.8

0.8

0.7

0.5

0.5

2.9

1.0

1.0

1.6

1.2

1.1

1984 TOTAL
Collisions

Thereof: with moving
vehicle

רגל בהולך פגיעה
בתוך בנוסע פגיעה

הרכב כלי

0.3

0.0

0.9

0.0

0.3

0.0

0.2

0.0

0.1

0.0

0.5

I.I

0.3

0.0

Hitting a pedestrian

Injury of passenger
inside vehicle
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DRIVERS נהגים

רישיון דרגת לפי לנהוג/ מורשים  י"דו/ו3. לוח
TABLEXVIII/31.LICENSED DRIVERS', BY TYPE OF LICENSE

שנה Endסוף of year

1970197519791981198219831984

הכל סך  77927,4471,049,1301,111,9441,188,7501,257,179DRIVERS^439,290713נהגים TOTAL

רישיון2 Typeדרגת of licence2

קטנועים אופנועים.
ותלתאופנועיס

111 ,740136,028147,355162,258168,777174,537180,854Motorcycles, motor
scooters or tricycles

ומשא פרטי רכנ
טון 4 עד

416,718699,847919,4171.041,5931,104,6491.181,1671,250.565Private cars Sl trucks
up to 4 tons

טון 4 מעל משא 137,330200,927232,584251,640258,293265,695272,425Trucksרכב over 4 tons

34,10642,73548,91352,53853,25553,92054,562Taxisמוניות

'20,39224,97928,77535,14435,75636,52837,285Busesאוטובוסים3

9,99515,26117,65619,19420,20220,93521,780Semitrailersגוררים

1 Excl. dirvers licensed to drive tractors and combines only.
2 Drivers holding all types of licences do not sum up to the
total, because some dirvers are licensed to dirve more than one
type of vehicle. 3 As of 1981, incl. private car dirvers who
possess only emergency licenses to dirve buses.

ומכונות טרקטורים לנהוג המורשים נהגים כולל לא 1

הרישיון דרגות בעלי סיכום 2 בלבד. ניידות חקלאיות
לנהוג מורשים הנהגים מן שחלק מפני הכל לסך מתאים אינו
נהגי כולל .1981 ב החל 3 רכב. של סוגים במספר
בלבד. חירום בשעת אוטובוס לנהוג הרשאים פרטי רגב

ומין גיל לפי נהגים/ י"ח/32. לוח
TABLEXVIII/32.DRIVERS', BY AGE AND SEX

שנה Endסוף of year

גיל
19831984

Age
הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל 46385,833TOTAL^57,179871^1,188,750831300356,9501סך
18 34,04726,8167,23136,02627,9378,089Upעד to 18

19  24180,143130,67449,469190,693137,05753,6361924

2534408,573267,053141,520420,922273,477147,4452534

35  44267,610175,31092,300292,345188,769103,5763544
4554153,190111.21741,973162,470116,72745,7434554

55  6490.84072,42718,41397,05176,30920,7425564

65+54,25848,2206,03857,59650,9976,59965 +

ידוע 8984576733Notלא known

/1 See note I to Table XVIII31. י"וו/31. 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 1984

רישיון החזקת הכלשנות סך ■

Total

גיל Ageקבוצת group

Years of holding license18 עד
Up to 18

ידוע+1924253435444554556465 לא
Not known

total הכל 1,257,17936,026190,693420,922292,345162,47097,05157,59676סך

Less then a year משנה rnns76,74823,89725,40217,8145,9252,2891,095326

179.27611 .09535,57920,9937,3302,6231,289367

270,1931 ,03436,98021,0817,0242,3751,174525

361,66030,52420,7066,3892,2591,211571

460,92122.74624,7068,1343,1771,538620

571,74320,66133,01411,3634,1721,9955362

669,69315,08136,37511,8273,9631,935512

763,7573,36642,41411,6384,0511,802486

858,39635440,10911,7513.8841,846452

955,55536,16412,5914,3841,982434

1055,37333,14813,7675,3092,460689

1144,87222,28113,1515,7252,8798342

1253,54524,03916,4317,3653,7771,9321

1340,26115,97314,3325,2332,7911,932

1439,95613,16516,7835,5972,9901,4192

1537,7259,80516,9965,7412,9352,248

16 +316,0059,131106,24594,09163,06343,40669

Not known ידוע 1,5004668232289307לא

a
<
o
z

I
8
a
z
<

2
on

<
a.

/1 See note 1 to Table XVIII31. י"ח/ו3. ללוח ו הערה ראה 1



census of population and housing 1983 1983 והדיור האוכלוסין מפקד
מעמד לפי שנתית, מועסקים של לעבודה נסיעה אמצעי י"ח/34. לוח

יד ומשלח בעבודה
TABLEXVIII/34.MEANS OF COMMUTING TO WORK OF ANNUALY EMPLOYED

PERSONS, BY STATUS AT WORK AND OCCUPATION
4 VI1983

מנהלים
ועובדיופקידים

בעבודה הכלמעמד Statusפועליםשירותיםבכיריםסך at work and
לעבודה נסיעה TotalManagersCleircalWorkersmeansואמצעי of commuting

and seniorand service
clerksworkers

מספרים
בכלמוחלטים הכל מסך שורהאחוז
AbsolutePercent of total in each line
numbers

כולל 1,442,57028.737.733.6GRANDסך TOTAL

239.39525.646.128.3Onfoot/byנרגל/באופניים bicycle

הכל סך  1.051.02529.436.434.2Vehicleו5נ  total

ציבורי 421,91021.950.227.9Publicאוטובוס bus

פרטי 392,12543.330.226.5Privateרכב vehicle

מאורגנת 188,13019.421.059.6Specialהסעה transport

14,45026.933.140.0Taxiמונית

אופנוע/קטנוע
אחר

10,390
24,020

27.0
12.4

33.9
14.7

39.1
72.9

Motorcycle/scooter
Other

ידוע1 ולא 152.15028.728.542.8Otherאחד and not known'

הכל סך  שכירים 1,123,00030.438.231.4THEREOF:EMPLOYEESTOTALמזה:
ברגל/באופניים :156,73030.447.022.6Thereofמזה: On foot/by bicycle

ציבורי 398,65022.250.227.6Publicאוטובוס bus

פרטי 309,32548.329.422.3Privateרכב vehicle

מאורגנת 181,38018.921.359.8Specialהסעה transport

 עצמאיים :161,72020.735.344.0THEREOFמזה: SELFEMPLOYED 
הכל סך

ברגל/באופניים 29,65511.552.336.2מזה:
TOTAL

Thereof: On foot/by bicycle

ציבורי 18,88515.350.434.3Public.אוטובוס bus

פרטי 75,47524.232.843.0Privateרכב vehicle

Percentagesאחוזים

כולל 100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

16.615.721.614.9Onfoot/byנרגל/באופניים bicycle

הכל סך  12.979.674.979.1Vehicleוככ  total

ציבורי 29.323.841.625.9Publicאוטובוס bus

פרטי 27.244.223.523.2Privateרכב vehicle

מאורגנת 13.09.17.524.0Specialהסעה transport
1.01.00.91.3Taxiמונית

אופנוע/קטנוע
אחר

0.7
1.7

0.7
0.8

0.7
0.7

0.9
3.8

Motorcycle/scooter
Other

ידוע ולא 10.54.73.56.0Otherאחר and not known

הטו1ל י?י7גתמיח חך <ך^ 11$$ בביתם.■ 1יק Incl. 30,635 employed persons who work at home
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הבית משק ראש תכונות לפי רכב,1 כלי שלרשותם בית י"ח/35.משקי לוח
4 ** 1983

רכב שלרשותם בית משקי
One vehicle

Thereof: מזה:

בבעלות
או המעביד
החברה

Owned by
employer
or firm

בבעלות
הבית משק
Owned by
household

הכל סך
Total

הכל סך
Total

ללא
רכב
No

vehicle

סי
כולל
Grand
total

34,835 373,675 413,285 466,390 591,750 1,104,270

319.970248.25054.26550.38046.S852.360
784,300343.500412.125362.905326.79032,475
620.440292.740312.150279.565248.89028,220
171,23542,325125,240105,42093,61511,140
176,88595,74076,48070,49063,1306,510
235,260133,41095,93590,21079,8409,590
130.43535.13592.16576.38571.5503.860
24,8054,05020,28014,58513,445975 40.39513,32526,03522,26520,9351,015
58,51015,60541,48035,68533,5351,685

443,780250,270174,540163,230145,97515,070
365,3551 19,475233,800200,135181,32517,100
68,39528,44537,58530,00527,1902,295
226,740193,56020,46519,91519,185

48,78033,84010,65510,1958,885880
255,600111,960132,670120,935108,87510,505
564,595254,490288,915249,495225,55521,625
235,295191,46034,15032,66030,3601,825

416.560305,21595,02589,43581,6006,185
414,510198,740198,520178,970160,72016,390
130,89049,23576,54566,61559,7256,160
142,31038,56096,30078,26571,6306,100

980.000503.190435.445383.595346.52532,800
268,30094,760160,865135,785120,90513,170
395,050219,495159,320142,035129,59511,215
316,650188,935115,260105,77596,0258,415
124.27088.56030.94529.69027, 1502.035

930,205484,975405,230358,290323,62530,855
108,36077,32027,25526,11523,8051,825
49,79518,21530,21525,30522,9001,945
15,91011,2403,6903,5753,345210

1.038,565562.295432.485384.405347.43032.680
108,62559,24539,90036,23533,2052,450
128,24574,41048,79042,60038,0253,925
80,27041,34036,85032,41029,2802,825
251,065122,385121,850109,93099,2409,755
97,71547,74041,55536,29032,8852,970
196,525105,12585,93074,79067,4756,625
88,00555,06029,33026,95024,3152,315
56,99028,28025,20023,0051,815
65.70529.45533.90528.88026.2452,155
36,36513,81021,65518,05016,3601,325

כולל סך
תעסוקה

מועסקים אינם
הכל סך  מועסקים

הכל2 סך  שכירים מזה:
בכירים ופקידים מנהלים
שירותים ועובדי פקידים

פועלים
הכל2 סך  עצמאיים
בכירים ופקידים מנהלים
שירותים ועובדי פקידים

פועלים
בית במשק מפרנסים

2
3+

מפרנסים אין
גיל

24 עד
2534
35  64
65+

לימוד שנות
0  8

912
1315
+16

לידה ויבשת דת
הכל סך  יהודים

ישראל
אירופהאמריקה
אסיהאפריקה

יהודים לא
ודת יישוב צורת

יהודים  עירוניים יישובים
לאיהודים 

יהודים  כפריים יישובים
לאיהודים 

יישוב צורת
הכל סך  עירוניים יישובים

ירושלים
אביביפו תל

חיפה
תושבים 100.000199,999
תושבים 50,00099.999
תושבים 20.000  49.999
תושבים 10.00019.999
תושבים 2.000  9.999

הכל סך  כפריים יישובים
מושבים מזה:

בבעלותו. לא אך הבית משק בשימוש רכב או הבית משק מבני אחד בבעלות רכב
ידוע. אינו ידם שמשלח בית משקי ראשי כולל
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TABLEXVIII/35.HOUSEHOLDS POSSESSING VEHICLES', BY VARIOUS
CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD

4 VI1983

Households possessing vehiclesרכב Withעם vehicle
e אחד מרכב Moreיותר than one vehic

ללאלא:Thereofמוה:
יותררכבידוע

סוגיבבעלות מרכברכבNotNoשני
הכלknownvehicleהבעלותהמעבידבבעלות ארוראחדסך

הכל הביתסך החברהמשק BothTotalOneMoreאו
TotalOwned byOwned bytypes ofvehiclethan one

householdemployerownervehicle
or firmship

שורה בכל כולל מסר אחת
total of each lineof grandPercent

53,10529,8651,57520,72546,13055.944.139.15.0GRAND TOTAL
Employment

3.8851.7701151.86017.45582.117.916.61.3Unemployed
49.220
32.585

28.095
15.750

1.460
1.030

18.865
15.285

28.675
15.550

45.5
48.4

54.5
51.6

48.0
46.2

6.5
5.4

Employed person  total
Thereof: Employees  totap

19,8209.4956309,4303,67025.374.762.911.8Managers and senior clerks
5.9903,0651602,6554.66555.644.440.93.5Clerical and service workers
5,7252,6452002,7605,91558.241.839.32.5Workers
15.78011.8453903.3353.13527.672.460.012.4Selfemployed  total
5,6954,0751851,35047516.683.460.023.4Managers and service clerks
3,7702,955557151,03533.866.156.69.6Clerical and service workers
5,7954,4151351,1801,42527.372.762.510.2Workers

Earners in household
11,3106,3554354,26518,97058.941.138.42.71

33,66518,04595014,19512,08033.866.256.79.52
7,5805,0451802,2102,36543.156.945.411.53+
55042012,71590.49.69.30.3No earners

460265351304,28576.123.922.9r.o
Age
Up to 24

11,7355,7703205,35510,97045.854.249.44.82534
39,42022.7501,14014,96021,19046.853.245.97.33564
1,4901,080802809,68584.915.11450.665 +

Years of schooling
5.5904,0601751,14516,32076.323.722.31.408
19,55011,1506407,45017,25050.050.045.14.9912
9,9304,9352954,5455,11039.160.953.07.91315
18,0359,7204657,5857,45028.671.458.013.416+

Religion and continent of birth
51.85028.9251.52520.49541.36553.646.440.95.5Jews  total
25,08012,99577510,87512,67537:162.953.19.8Israel
17,2859,8405806,56016,23557.942.137.54.6EuropeAmerica
9,4856,0901703,06012.45562.137.934.83.1AsiaAfrica
1.255940502304.76574.125.924.81.1NonJews

Type of locality and religion
46,94026,0601,41518,73040,00054.545.540.25.3Towns  Jews
1,140850502153,78573.926.125.01.1 NonJews
4,9102,8651101,7651,36537.662.452.310.1Villages  Jews

115901598075.324.723.90.8NonJews
Type of locality

48.0m26.9101.46518.94543.78556.543.538.64.8Towns  total
3,6652,425451,1259,48059.840.236.53.7Jerusalem
6,1903,8301402,0855,04560.439.634.65.0Tel AvivYafo
4,4402,2651901,8952,08052.947.141.45.7Haifa
11.9206,8353604.6156,83050.149.945.04.9100,000199,999 residents
5,2652,9101252,1258,42053.546.540.65.950,00099,999 residents
11.1405,6803854,9305,47055.045.039.15.820,00049,999 residents
2.3801,315909203,61565.234.831.92.810,00019,999 residents
3,0801,6501301,2502,84566.833.229.63.62,0009,999 residents
5.0252.9551101.7802.34546.553.545.67.9Villages  total
3,6052.260501,16590038.961.150.910.2Theerof: Moshavim

1 I.e., vehicle owned by one of the household members or vehicle at the disposal of the household.
2 Incl. household heads whose occupation is not known.
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וביטוח בנכים י"ט. פרק

המוסדות של תפעולי ורווח הוצאות הכנסות,
הבנקאיים

המוס של התפעולי הרווח את מראה י"ט/3 לוח
מההכנסות ההוצאות ניכוי לאחר הבנקאיים דות

שנה. לכל
הון רווחי התפעולי הרווח כלל לא 1974 סוף עד
מ1975 חליפין. שערי ומשינוי נכסים ממכירת
להוציא שערים, משינויי רווחים כולל הוא ואילך,
הכלכלית מהמדיניות כתוצאה השער שינויי את
התפעולי הרווח ב0.1977ו.28. 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 בערכם מופיעים וההתחייבויות הנכסים
לשער צמודים שהם במידה רק משוערכים והם
דלאניידי ונכסי בניינים הסעיף בהערכת הדולר.
זה סעיף רושם מהבנקים שחלק המגבלה גם קיימת

סמלי. בערך
של וסטטיסטיקה ישראל בנק מאזן המקור.

ישראל. בנק שמפרסם הבנקאיים המוסדות

ביטוח1 חברות
והסברים הגדרות

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 דו"חות בישראל. מורשה
המאזנים בחו"ל. ישראליות חברות של עסקים
תביעות גם כוללים הישראליות החברות של

לארץ. בחוץ והתחייבויות

כללי
מוב זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים כל
,5 י"ט/4, י''ט/21, לוחות שוטפים. במחירים אים
ולוחות שנה, לסוף יתרות הם 14 ,13 ,11 ,10
סכומים של סיכומים הם וי"ט/12 י"ט/96 י"ט/3,

חודשיים.
במדד השינוי אחוז גם צוין לוח כל בראש
לסוף יתרות של בלוחות כאשר לצרכן, המחירים
של לצרכן המחירים במדד השינוי אחוז צוין שנה
המצוינת הקודמת בתקופה דצמבר לעומת דצמבר
בין השינוי אחוז  האחרים ובלוחות לוח, בכל

המחירים. מדד של השנתיים הממוצעים
למדד צמודים הסעיפים כל לא כי להבהיר, יש
צמודי יש כלל, צמודים שאינם (יש לצרכן המחירים
ולכן וכד'), אחר מחירים למדד צמודים יש מט"ח,
קנה קבלת רק מאפשר בלוח הנקוב השינוי אחוז
מדוייק. חישוב ולא המחירים שינוי של כללי מידה

בנקים
ומקורות הגדרות

הבנקאיים המוסדות מאזני

והה הכספיים הנכסים סיכום מובא י"ט/1 בלוח
מחוש 1977 בשנת החל ישראל. בנק של תחייבויות
במקום צבירות בסיס על וההוצאות ההכנסות כות
כן, כמו לכן. קודם שחושב כפי מזומנים בסיס על

הסעיפים. במיון שינויים ב1977 חלו
ראה השונים המאזן סעיפי של מפורט ביאור
ליום ישראל בנק של הכספיים לדוח"ות בביאורים

.1984 בדצמבר 31

המוסרות 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 וכוי, מקומיות רשויות

הבנקאות.
כוללים וכספיים" בנקאיים ''מוסדות הסעיפים
בנקים כגון בסיכום, נכללים שאינם מוסדות גם

למשכנתאות.

וסעד. רווחה שירותי כ"ה בפרק הפיסיים, הנתונים עם יחד מובאים, לאומי לביטוח המוסד של הכספיים הנתונים 1
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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 והמתנהלת
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, מוסדות שמנהלים קופות פיננסיים:
משותפות קרנות או פיצויים תגמולים, קרנות ולהן
אין זו בקבוצה הגמל לקופות ולפיצויים. לתגמולים

פנסיה. קרנות
השתל קרנות שלהן קופות השתלמות: קופות

כלבד. מות
של ופיצויים תגמולים קופות אחרות קופות

אחרות. וקופות בודדים מפעלים
קרנות

תקופ תשלומים למתן שנועדה קרן פנסיה: קרן
חלקית או מוחלטת פרישה לאחר לעובד תיים
לאחר לשאיריו או מחלה, או גיל מחמת מעבודתו,

מותו.
סכום לתשלום שנועדה קרן תגמולים: קרן
מכס מותו), לאחר לשאיריו (או לעמית חדפעמי
קרנות נכללו זו בקבוצה לזכותו. שיצטברו פים

ההשתלמות.
כספים בה צובר שהמעביד קרן פיצויים: קרן
עקב כמענק לשאיריו או לעובד חדפעמי לתשלום

מות. או פרישה
החב נזקי למימון הדדית קרן סוציאלית: קרן
קרנות כוללת זו קבוצה וכד'. נכות מחלה, בעת רים
בסיס על אינן אשר חופשה קרנות וכן הדדי, ביטוח

הדדי.
שיערוך. לפני  רכיןטה בערך השקעות

ערך בניכוי המשוערך הערך שיערוך: הפרשי
1975 בשנת החל שהצטברה. והריבית הרכישה

הקרנות. בחשבונות השיערוך הפרשי נכללו
ע"י שהוכרו השקעות. סוגי מוכרות: השקעות
חיי ושהקופות במס, הקלות לשם הכנסה מס נציב

מנכסיהן. מוגדר אחוז בהן להשקיע בות
ומעבי עובדים של הפרשות מעבידים: חובות
יום. 45 תוך המעביד ע"י העוברו לא אשר דים

הוא פעילותן שעיקר זרות, חברות של המאזנים
הישראלי הביטוח לעניין שייכים אינם בחו"ל,
והתחייבויותיהן נכסיהן רשימת. רק ניתנת ולכן

בישראל.
חלקיים נתונים קיימים לוידס מורשי עסקי על
יתר עם לסיכום הללו ניתנו לא כן על בלבד,

העסקים. בדו"חות הנתונים
ביטוח מוות, למקרה ביטוח כולל חיימ 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
לא לכן שקודם שנזקפה, וריבית השקעתי" "דווח
דו"חות "סיכום נתוני גם זה. בדו"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
פוצעו אשר ביטוחים למעט למבטח, ממבטח

מבטחים. מספר ידי על במשותף
התחייבויות המייצגת קרן היא ביטוח עתודת
על קיבל המבטח אשר לסיכון בהתאם צפויות

עצמו.
ליישוב הוצאות כוללות ששולמו תביעות

תביעות.
מאת תביעות הן ומאושרות תלויות תביעות
ותביעות הסתיים לא לגביהן הבירור אשר מבטחים

שולמו. טרם אשר מאושרות
למבוט ששולמו התביעות הן השנה תביעות
התבי ביתרת וגידול תביעות ליישוב הוצאות חים,
נוכו י"ט/76, בלוחות והמאושרות. התלויות עות
לרא במט"ח הנקובות התלויות התביעות התאמות
השקל של החליפין בשער השינוי, עקב השנה. שית

הרו"ח. בשנת
לוח. לשנות מתייחסים הנתונים התקופה.

מקורות

ביטוח חברות של דו"חות על מבוססים הנתונים
(לונ לוידס מורשי רו"חות ועל בישראל הפועלות
אומדנים הם 1984 לשנת הנתונים בישראל. דון)
הביטוח חברות של ארעיים דו"חות על המבוססים
הדו"חות של הטיוטא הכנת את כבר שסיימו

הכספיים.
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גמל קופות סקר על יותר מפורטים הסברים
 לישראל הסטטיסטי ב"ירחון מופיעים ל1983
את ישראל בנק ערך ב1979 .1984 ,8 מס' מוסף"

דומה. במתכונת הסקר,

מקורות
הכספיים מהדו"חות 1971 ער התקבלו הנתונים
מס נציב ע"י המאושרות הגמל קופות של השנתיים
שאלו על מתבססים הנתונים כ1972 החל הכנסה.
לסקר יסוד המשמשים הגמל, לקופות הנשלחים נים
שנה. מידי עורכת לסטטיסטיקה המרכזית שהלשכה

קבועות חודשיות הפרשות שוטפות: הפרשות
והמעביד. העובד שמפרישים

העמי שמעבירים סכומים נוספות: הפרשות
צבירת בעד הקופה עם בהסכם חשבונם לזכות תים

רטרואקטיביות. זכויות
או שפרשו לחברים תשלומים גמל: תשלומי
לפי ההטבה לקבלת התנאים בו שהתקיימו מקרה כל
עודכנו ל1984 הגמל קופות כל נתוני הקופה. תקנון
קרנות מספר היו קודמות שבשנים בעוד לדצמבר,
לצורך נובמבר. עד רק שנה מדי שדיווחו פנסיה
אך דצמבר לחודש 1983 מאזני עודכנו השוואה,
כרי הקודמים הנתונים גם הושארו י"ט/3ו בלוח
קודמות. שנים נתוני עם להשוותם אפשר שיהיה

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1971 :1972 בישראל גמל קופות 435
1983 בישראל ביטוח עסקי 755
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BANKING בנקים
ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכום  י"ט/ו. לוח

TABLE XIX/1 .STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BANK OF ISRAEL
IS million. at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים שי. מיליוני

19781980198219831984

לצרכן1 במחיריס השינוי 392.4366.5444.9אחוז 190.7Percent change in consumer prices'

הכל סך  12,69456,322.63,7875,448,6621,001,675נכסים ;ASSETS  TOTAL

לארץ חוץ כלפי Foreignתביעות assets
חוץ במטבע ונכסים 5.09325.61829.0701.979.036זהב 398.104Gold and assets in foreign

currency
במטבע7/7/ אחרים 5286767,3471,048נכסים 7.544Other assets in foreign currency

לממשלה Governmentאשראי debt
נטו מועד ארוך 2,6134,30029,6622,001.285חוב 223,833Long term debt (net)

ארעיות 4161,15951.675669,064מקדמות 199,406Provisional advances

ערך וניירות אולר Otherאשראי discounts, advances and loans
and securities

ישראלי כמטבע 5733,07013.148187,855אשראי 65,378Discounts, advances and loans
in Israeli currency

חוץ במטבע 2.73516,2135,207106,598אשראי 17,224Discounts, advances and loans
in foreign currency

ערך 5113,92422,044433,231ניירות 70,450Securities

אחריס 2231.3625,63470.545חשבונות 19.736Other accounts

הכל סך 12,69456,322263,7875,448,6621,001,675LIABILITIESהתחייבויות TOTAL

במחזור ומעות כסף 9752.53710.722161.651שטרי 30.954Banknotes and coins in circulation
מיוחדות משיכה 1068233,96066,697זכויות 11 ,978Allocations of special clearing

righlsשהוקצו

לארץ לחוץ Foreignהתחייכויות liabilities
לקרן ,185698התחייבויות 1,011Liabilities to the I.M.F.

הבינלאומית 11,097המטבע 1,450 \
אחרות 39130fהתחייבויות 490Other liabilities

של חוץ מטבע 6442.33414.866473.259פיקדונות 86.531Deposits ofGovernment and
המוסדות ושל Nationalהממשלה Institutions in

foreignהלאומיימ currency

של חוץ גמטבע Depositsofbankingפיקדונות institutions
בישראל בנקאייס inמו0דות Israel in foreign currency

תושב לא פיקדונות 8154,59128,306317,970כנגד 88,499Against nonresident deposits
 תושב פיקדונות 5,01519,63584J221,511,694כנגד 259,383Against resident deposits

restitutionפיצויים
 תושב פיקדונות 3,31218,06286,3712,458,167כנגד 427,503Against resident deposits

otherאחרים
מוסדות של 1.0722.00712,687119.806פיקדונות 21.528Depositsofbankingand ifnancial

כישראל וכספיים institutionsבנקאיים in Israel
אחריס 1304051.46527.147פיקדונות 4.597Other deposits
אחרים .3994.10018חשבונות 787300.174 68.252Other accounts

מילואים וקרן הבנק 21.0001.0001.000הון 1.000Capital and reserve

1 December as against December of previous year specified in
the table.

בלוח. הנקובה קודמת תקופה של דצמבר לעומת דצמבר 1
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הבנקאיים המוסדות מאזני סיכומ  .z/\j"1 לוח
TABLEXIX/2.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF BANKING INSTITUTIONS

IS million. at current prices; end of year שנה סוף שוטפים. במחירים שי, מיליוני

1975198019811982§19831984

במחירים השינוי 1.335.2101.5131.5190.7444.95ercentאחוז change in consumer

י 'pricesלצרכן

הכל סך  11,895298,907578,1435,060,4951,690,48629,328,886ASSETSנכסים  TOTAL

הכל סך  ישראלי 7.097149.960348,509886.4072.434.58914.6מטנע 13. 149Israeli currency  total

הצמדה הפרשי :1.73492,380217.396581.4041.692.55610.964.388Thereofמזה. linkage differentials

ומעות כסף 204379472.2906.39038.926Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 3641.9764.29012.04320.587119.883Depositsפיקדונות with Bank of Israel

סחירות פיקדון 1602351.2253,62377.501Negotiableתעודות certificates

of deposits

במוסדות והלוואות 10,17134,675173.609Deposits§4.122§1.836§305פיקדונות and loans with

בישראל וכספיים bankingבנקאיים and financial

institutions in Israel

לציבור 227,505590,225!85.845§2,662940,418אשראי >3.495.244Credit to the public

לממשלה 1.84258,171145,509384.1861,127.8467.282.364Creditאשראי to the government

ערך 1,05629,57970,103173.822444.4812.076,993Investmentsניירות in securities

אחר ורכוש הבנק 796791.7584,18413.36934.481Bank'sבנייני premises and other

property

לקוחות '4516,00911.53228,78184,037469,361Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 31810,69524,16842,200109.356844,787Otherחשבונות accounts

הגל סך  חוץ 4.798148.947329.634804.0792,625.90614.715.737Foreignמטנע currency  total

ומעות כסף 5371in1,6713,88722.125Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 1,43342,33590,934214,358808,7644,442,205Depositsפיקדונות with Bank of Israel

במוסרות והלוואות 1,00137,23189,422225,999646,0143,518,190Depositsפיקדונות and loans with

וכספיים bankingבנקאיים and financial

institutions

לציבור 1,29841,79182,634191,930594,9673.592.582Creditאשראי to the public

לממשלה 4065,73812,80726.81178,442646.461Creditאשראי to the government

עדך 212,2468.86029.587105.184553.940Investmentsניירות in securities

לקוחות '58316.96738,815100,522361,9381.732.268Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 502.2685.45013.20126.710207,966Otherחשבונות accounts
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(המשך) הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום י"ט/2. לוח
TABLEXIX/2.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF BANKING INSTITUTIONS (cont.)

שוטפים: במחירים ש'. שנהמיליוני 7!rIS million, at current prices; end of year

1975198019811982§19831984

במחירים השינוי אחוז
לצרכן1

1,335.2101.5131.5190.7444.9Percent change in consumer
prices'

הכל 11,895298,907678,143690,4865,060,495התחייבויותסך 1,29,328,886LIABILITIES  TOTAL

הכל סך  ישראלי 58150.824351.921900,2992.485,04214,929,370Israeli/,7מטבע currency  total

הצמדה הפרשי ■. 1,74488,821213,711570,3531מזה ,687,87210,961,315Thereof: linkage differentials

עצמי 2193,8979,43740,79680,525383,991Equityהון capital

הונייס חוכ 776662,0312,8147,00032,639Capitalשטרי notes

סחירות פיקדון 2,0446,08920,61351,836321,638Negotiableתעודות certificates
of deposits

ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

2294,2569,66626,82885,6041,123,94!Deposits and loans
from banking and
financial institutions

ישראל מבנק 2492,9964,89012,74463,978186,711Loansהלוואות from the Bank of Israel

הציבור 2,28345,800108,763282,409748,0814.757,790Depositsפיקדונות of the public

למתן מאושרים פיקדונות
הלוואות

2,79772,947169,091416,1421,168,7196,118,845Authorized deposits for
granting loans

ממשלה 4624,38010,23331,85196,569592,666Governmentפיקדונות deposits

חשבון על התחייבויות
לקוחות

4516,00911,53228,78184,037469,361Liabilities on behalf of
customers

אחריפ 3917.82920,18937,32198,693941,788Otherחשבונות accounts

הכל 0ך חוץ 4,737148.083326.222790.1872.575.45314.399,516Foreignמטבע currency total

הוניים חוב 189622,0724.51113,39673,502Capitalשטרי notes

ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

1,30534,18184,988222,900621,8553,216,511Deposits and loans
from banking and
financial institutions

ישראל מבנק 37316,18421,82620,59647,255246,398Loansהלוואות from the
Bank of Israel

הציבור 2,26573,913163,858400,2131,408,0578,360,371Depositsפיקדונות of the public

למתן מאושרים פיקדונות
הלוואות

51,0232,72912,43040,927225,875Authorized deposits for
granting loans

הסוכנות הממשלה. פיקדונות
למתן ואחרים היהודית

הלוואות

1482,2286,50115,63652,977330,294Government, Jewish Agency
and other deposits,
earmarked for loans

חשבון על התחייבויות
לקוחות

58316,96738,815100,521361,9381,732,268Liabilities on behalf of
customers

אחרים 412,6255,43313,38029,048214.297Otherחשבונות accounts

1 December asagainst Decemberof the previousyear specified
in the table.

בלוח. הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 1
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המוסדות של תפעולי ורווח הוצאות הכנסות,  י"ט/3. לוח
הבנקאיים1

TABLEXIX/3.INCOME, EXPENDITURE AND OPERATIONAL PROFIT OF BANKING
INSTITUTIONS'

שוטפים במחירים ש'. ISמיליוני million. at current prices

197019751980198219831984

לצרכן2 במחירים השינוי 195.1996.5377.7145.7373.83ercentאחוז change in consumer prices2
הכל סך  1281,71989304533,319,631.95612,058,051הכנסות 1INCOME TOTA L

בבנק מפיקדונות 27551.4785.18030.446277.958Interestריבית on deposits held with the
ובמוסדות Bankישראל of Israel and other bank
אחרים ingבנקאיים institutions in Israeli
ישראלי currencyבמטבע

וניסיון מהלוואות 701.07658.916361.173,188.7139.215.630Interestריבית on loans and bills dis
ישראלי במטבע countedשטרות in Israeli currency

נטו ערך ניירות מעסקי 1426617.03498.003276.5901.761.496Netהכנסות income from securities (incl.
ודיבידנדים) ריבית interest(כולל and dividends)

בבנק מפיקדונות 22910.13656.901105.624634.444Inteerstריבית on deposits held with the
ובמוסדות Bankישראל of Israel and other bank
אחרים ingבנקאיים institutions and on loans

שטרות וניסיון andומהלוואות bills discounted in
חוץ foreignבמטבע currency

אחרות והכנסות 17931,74012,06230.583168.523Commissionעמלות and other income

הכל סך 1201,59486,091523,70611,983,175הוצאות 1,635,378EXPENDITURE TOTAL
ומשכורת 241192,63615,75745,481198,130Wagesשכר and salaries

פיקדונות על 761.13570.431428,1241,401.07910,725,564Interestריבית paid on public and
והממשלה governmentהציבור deposits
ישראלי inבמטבע Israeli currency

מבנקים פיקדונות על 8601.6469,02931.447256,038Interestריבית paid on deposits in
ישראלי3 במטבע ישראל banksובבנק and in the bank of Israel

in Israeli currency3

הצמדה והפרשי 2271,7594.93437,538Interestריבית and linking diffe
חוב שטרי rentialsעל paid on bonds

ישראל בבנק פיקדונות על 2029,31455,996100,127589.539Interestריבית paid on deposits in
אחרים בנקאיים theובמוסדות Bank of Israel and in

וניסיון הלוואות otherעל banks and on loans
חוץ4 במטבע andשטרות discounting of bills

in foreicn currency4
ריבית כולל מינהליות. 12791,83713.04152,310176,366Administrativeהוצאות expenses. incl.

נזילות5 גירעונות interestעל on liquidity deficits5
הכנסה למס andוריבית interest to income tax

 תפעולי 812534139,6133,42274,876OPERATIONALרווח PROFIT
הכל TOTALסך

1 Incl. branchesof foreignbanks active inIsrael: excl. the Israel
Bank of Agriculture.
2 Annual average as against average of previousyear speciifed
in the table.
3 Incl. bonds and other notes in Israeli currency.
4Incl.bonds and other notes in foreign currency.
5 Incl. bad debt reserves, vairous taxes (except income tax),
donations and expenses connected with linkage differentials.

כולל לא ,■ כארץ הפועלים זרים בנקים של סניפים כולל 1

לישראל. החקלאות בנק את
הנקובה קידמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע 2

כלוח.
ישראלי. במטבע התחייבויות ושטרי אג"ח כולל 3

חוץ. במטבע התחייבויות ושטרי אג"ח כולל 4

למס (פרט שונים מסים מסופקים. לחובות הפרשה כולל 5

הצמדה. להפרשי בקשר שנעשו והוצאות תרומות הכנסה),
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להשקעות הבנקים מאזני סיכום י"ט/4. לוח
TABLEXIX/4.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF INVESTMENT BANKS

שנה סוף שוטפים; במחירים , ש' ISמיליוני million, at current prices; end of year

197519801981198219831984

במחירים השינוי 335.2101.5131.5190.7444.9Percent,אחוז change in consumer
'pricesלצרכן1

הכל סך 1,08819,15638,968113,854344,4862,002,810ASSETSנכסים TOTAL

כמוסדות והלוואות 2178,20819,58752,120152,542854,135Depositsפיקדונות and loans with bank
וכספיים ingבנקאיים and financial institutions

לציבור 6004,9588,86534,453115,498738,353Creditאשראי to the public

לממשלה 682,0484,61912,37536,633228,834Creditאשראי to the government

ערך בניירות 132353811,1003,50616,293Investmentsהשקעות in securities

אחר ורכוש הבנקים 165Bank'sבנייני premises and other
property

ביטוח בגין לקבל 3,4274,98011,74728,866140,755Amountsסכומים receivable for
ושער linkageהצמדה and exchange

insurance

(חשבונות לקוחות '481623137994,88718,292Customersהתחייבויות liabilities
contingent)מקבילים) accounts)

אחרים 1§חשבונות 421221581,2602.5546,148Other accounts

הכל סך 1,08819,15638,968113,854344,4862,002,810LIABILITIESהתחייבויות TOTAL

עצמי 905961,6854,23713,66678,700Equityהון capital

הונייס חוב ושטרי חוב 3569,43719,38050,533135,036710,534Bondsאיגרות and capital notes

ממוסדות והלוואות 3194,7468,70127,82887,741538,802Depositsפיקדונות and loans from bank
וכספיים ingבנקאיים and nnancial institutions

היהודית הסוכנות 979482,34410,19634,166200,352Jewishפיקדונות Agency and
למת; אחרים otherומוסדות deposits for

grantingהלוואות loans

הממשלה 1152,8675,88718,90064,761436,934Governmentפיקדונות deposits

(חשבונות לקוחות '481623137994,88718,292Customersהתחייבויות liabilities
contingent)מקבילים) accounts)

אחרים 634006581,3614,22919,196Otherחשבונות accounts

1 December as against Decemberof the previousyear speciifed
in the table.

בלוח. הנקובה הקודמת השנה של דצמבר לעומת דצמכר
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למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום י"ט/5. לוד1
TABLEXIX/5.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF MORTGAGE BANKS

IS million, at current prices; end of year שנה 0וף שוטפים: במחירים ש'. מיליוני

19751980198219831984

לצרכן' במחירים השינוי 1,335.2366.5190.7444אחוז .SPerceni change in consumer prices'
הכל סך  l,6U19,150116,684380,4S42,377,595ASSETSנכסים  TOTAL

וכספיים בנקאיים במוסדות 2795,50028,67685,074448.786Depositsפיקדונות with banking and
financing institutions

באוצר 1592.1949,04736,484198.554Depositsפיקדונות with the Treasury
הצמדה ביטוח בגין לקבל 3201,0532,71512.5OSAmountsסנומים receivable for linkage and

התחייבויות על exchangeושער insurance on liabilities

הכל סך  לציבור 1,01510,03270,200229,8311,563,39Creditאשראי to the public total

מקומיות 1197973.75610,13054,245לרשויות local authorities
למשתכנים 7928,1 7560,977202,9291,334,13 home buyers

לקבלנים מקדמות 707383,94111 ,780100,98 advances to contractors
בנייה andולחברות building companies

כנות) חברות (כולל :343221,5264,99274,02לאחרים other (incl. subsidiaries)

ערך 135103,62812,55582,31Securitiesניירות

ניידי דלא ונכסי הבנק 21113228096Banks1בנייני premises and real estate
בעד לקוחות של 764222,99111,92158,774Liabilitiesהתחייבויות on behalf of customers for

אדורווז2 והתחייבויות guaranteesערבויות and other liabilities2
אחרים 671619571.59412,296Otherחשבונות accounts

הכל סך  1,61119,150116,684380,4542,377,595LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

ועורקים קרנות 414632,88010,16248,027Surplusהון reserve capital
הוניים חוב 1502296373,555Capitalשטרי notes

אחרים ושט"ח חוב 5948,75440,6.35111,915582,638Bondsאיגרות and other noles
למתן מאושרים 1853,03319,89664,932448.14CApprovedפיקדונות deposits earmarked

וכספיים בנקאיים ממוסדות forהלוואות loans from banks and
financial institutions

אחרים מאושרים Otherפיקדונות approved deposits
הלוואות: earmarkedל&תן for loans:

כנייד, ומחברות מקבלנים 1085443,33812,40882,030 from contractors and
building companies

מאחריס 896014,6806,86189,907 from others

ארוך לטווח צמודים 62096.75641,233254,289Longפיקדונות term linked deposits

ממשלה 3653,49329,475108,166724,646Governmentפיקדונות deposits

תוכניות לפי שהופקדו 496973.4048,48246,558Aחסכונות pproved saving schemes

אחרות והתחייבויות Guaranteesערבויות and other liabilities on
לקוחות2 764212,99111,92158,774behalfלחשבון of customers'

אחריס 988852,4003,73729,027Otherחשבונות accounts

1 December as against Decemberof theprevious year specified
in the table.
2 Asof June 1975, includes guarantees according to the sales
law.

בלוח. נקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 1

המכר. חוק לפי ערבויות כולל .1975 ביוני החל 2
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insurance ביטוח
השנה ותביעות ששולמו תביעות שנתקבלו, פרמיות י"ט/6. לוח

ביטוח ענף לפי בישראל,
TABLEXIX/6.PREMIUMS RECEIVED, CLAIMS PAID AND CLAIMS FOR THE YEAR

IN ISRAEL, BY INSURANCE BRANCH
IS million, at current prices שוטפים במחירים ש'. מיליוני

.1984 §1983 1982 1980 1970 1960

Percent change in consumer
prices'

373.8 145.7 377.7 3.135.7 71.8 במחירים שינוי אחוז
לצרכן1

חייםב Lifeיטוח insurance

שנתקבלו2 פרמיות
ישראליות חברות ע"י
ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל משנה

1.1
0.9
0.1

12.4
11.1
0.9

959
953
82

6,195
6,170
487

17,037
16.963
1,486

77,693
7,240

PREMIUMS RECEIVED2
By Israeli companies
Thereof: On account of
reinsurance abroad

ע"י
ע"י

זרות חברות
לוידס מורשי

0.21.3
0.0

6
0

25
0

73
1

By foreign companies
By Lloyd's brokers

ששולמו תביעות
ישראליות חברות ע"י

ביטוח ע"ח מוה:
בחו"ל משנה

0.4
0.3
0.0

4.0
3.6
0.5

318
316
22

2,027
2.018

174

5,005
4,974
347

25,773
2.383

CLAIMS PAID
By Israeli companies
Thereof: On account of
reinsurance abroad

ע"י
ע"י

זרות חברות
לוידס מורשי

0.10.4
0.0

2
0

9

0
26
5

By foreign companies
By Lloyd's brokers

תב
ע"י
ע"י

השנה3 .עות
ישראליות חברות

זרות חברות

0.4
0.3
0.1

4.1
3.7
0.4

328
326

2

2,r26
2,116

10

5,312
5,280

32
27,798

CLAIMS FOR THE YEARJ
By Israeli companies
By foreign companies

לוידסע"י Byמורשי Lloyd's brokers

כלליב Generalיטוח insurance

שנתקבלו2 5.739.02,73114,46942,533283,781PREMIUMSפרמיות RECEIVED2
ישראליות חברות 3.929.82,39513.11739.442264,719Byע"י Israeli companies
ביטוח ע"ח 1.914.57993,77111מזה: ,76266,985Thereof: On account of
בחו"ל reinsuranceמשנה abroad

זרות חברות 1.35.52148421,78811ע"י ,724By foreign companies
לוידס מורשי 0.53.71225101,3037,338Byע"י Lloyd's brokers

ששולמו 2.418.51,4408,12323,892120,168CLAIMSתביעות PAID
ישראליות חברות 1.614.21,2787,36222,401112,981Byע"י Israeli companies
ביטוח ע"ח :0.97.95172.5488,05340,262Thereofמזה: On account of
בחו"ל reinsuranceמשנה abroad
זרות חברות 0.62.5963958484,784Byע"י foreign companies
לוידס מורשי 0.21.8663666432,403Byע"י Lloyd's brokers

השנה3 2.923.62,59914,63445,234286,666CLAIMSתביעות FOR THE YEAR5

ישראליות חברות 1.918.92,38413,88942,982272.729Byע"י Israeli companies
זרות חברות 0.82.81155601,3548,926Byע"י foreign companies
לוידס מורשי 0.21.91001858985.011Byע"י Lloyd's brokers

1 Annual average as against average of previous year specified
in the table.
2 Incl. registration and policy fees collected from insured
persons, and levy to cover V.A.T. on the commissions of
insurance agents (untill 1979. credit fees were also included).
3 Business originating in Israel,after deductingthe reinsurance
in Israel.

הנקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע 1

בלוח.
מהמבוטחים) (הנגבים פוליסה ודמי רישום דמי כולל 2
כולל 1979 (עד הביטוח סוכני עמילות על מ.ע.מ. לכיסוי והיטל

אשראי). דמי גם
ביטוח. ניכוי לאחר בישראל, שמקורם עסקים 3
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בישראל, השנה ותביעות שנתקבלו כללי ביטוח פרמיות  י"ט/7. לוח
ביטוח ענף לפי

TABLEXIX/7.GENERAL INSURANCE PREMIUMS RECEIVED AND CLAIMS FOR THE
YEAR IN ISRAEL, BY INSURANCE BRANCH

IS million. at current prices שוטפים במחירים שי. מיליוני
שנתקבלו' nvn1Dהשנה2חב יעות

received1Premiumsyear2Claims for the
1982198319821983

במחירים שינוי 145.7145.7Percentאחוו change in consumer
'pricesלצרכןי

כולל 3314,63445,234GRAND^14,46942סך TOTAL

מפנ מקיף)ביטוח (בולל רכוש comprehensive)(incl.Lossאובדן of property insuranct
הכל 7292.7927,985Total.?/4.121סך

ישראליות חברות 4,26911.7672.5877.414Byע"י Israeli companies
ביטוח ע"ח :1.9815.5711.7204.330Thereofמזה; o/a of reinsurance
בחו"ל abroadמשנה

זרות חברות 397836188515Byע" foreign companies
לוידס מורשי 551261756Byע"> Lloyd's brokers

כלי מנועייםביטוח Motorרכב vehicles insurance
הכל 5.35916.4318,32527.044Totalסך

ישראליות חברות 5.14516,0898,15126,698Byע"י Israeli companies
ביטוח ע"ח :3771.3399354.092Thereofמזה: o/a of reinsurance
בחו"ל abroadמשנה

ורות חברות 214342171342Byע"י foreign companies
לוידס מורשי 34Byע"י Lloyd's brokers

אחו (כולל שלישי צד כלפי אחריות מפני Thirdביטוח party insurance (incl. employers liability) מעבידים) יות
הכל 9612,7001.4633.449Totalסך

ישראליות חברות 8752.4631.3263.081Byע"י Israeli companies
ביטיח ע"ח :163586402824Thereofמזה. o/a of reinsurance
כחו"ל abroadמשנה

זרות חברות 70185m283Byע"י foreign companies
לוידס מורשי "י 16521885Byע Lloyd's brokers

אוני בהובלהביטוח ומטענים אוירונים 3ות. neeVessel. aircraft and freight insur
הכל 2206351.67STotal,;.1.049סך

ישראליות חברות 7902.5245641.482Byע"י Israeli companies
ביטוח ע"ח :4671.5244061.050Thereofמזה: o/a of reinsurance
בחו"ל abroadמשנה

זרות חברות 852433688Byע"י foreign companies
לוידס מורשי 17445335108Byע"י Lloyd's brokers

Health and hospitalization insurance (incl.personal accidents) אישיות) תאונות (כולל ואשפת מחלות מפני ביטוח
הכל 7222.0274051.403Totalסך

ישראליות חברות 6701.9403821.359Byע"י Israeli companies
ביטוח ע"ח :13343068343Thereofמזה: o/a of reinsurance
בחו"ל abroadמשנה

זרות חברות 34471422Byע"י foreign companies
לוירס מורשי 1840922Byע"י Lloyd's brokers

מפנ אחריפביטוח Otherסיכונים risks insurance
הכל 01.6585.4261.0143.675Totalך

ישראליות חברות 1.3684.6598782.948Byע"י Israeli companies
ביטוח ע"ח :24831.882Thereof(6492.3מזה: o/a of reinsurance
בחו"ל abroadמשנה

זרות חברות 4313534104Byע"י foreign companies
לוידס מורשי 247632102623Byע"י Lloyd's brokers

/I See note 2 to Table X1X6.
2 See note 3 to Table XIX/6.
3 Annual average as against average of previous year.

י"ט/6. ללוח 2 הערה ואה 1

י"ט/6. ללוח 3 הערה ואה י
הקודמת. השנה ממוצע לעומת שנת ממוצע 3
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עיקרי ענף לפי ביטוח, דו"חותעסקי סיכום י"8/0. לוח
שוטפים במחירים ש'. מיליוני

בישראל עסקים

ישראליות חברות

משנה ביטוח
בחו"ל

Reinsurance
abroad

Excl. reinsurance in Israel בישראל משנה ביטוח ללא

ישראליות חברות
Israeli companies

זרות הכרות
Foreign

companies

הכל סך
Total

1983 1982 1983 1982 1983 1982 1983 1982

לצרכן' במחירים שינוי 145.7145.7145.7145.7אחת

n"□ביטוח
הכל סך  5,24214,33941475,20114,2924051,208הכנסות

חדפעמיות 37675059371741פרמיות

ראשונה שנה 1,3523,367341,3493,363116321פרמיות

חידוש 4,46712,91917604,45012,8593701,165פרמיות
השקעות של ערך 15,88851,0641213615,87650,92842157התאמת

מימוש ורווחי צמודות
ודיבידנד 1,9175,5464021,8775,548ריבית

ביטוח עתודת הגדלת 18,75859,3073616018,72259J47123435פחות:

ביטוחי ורווח 5,242הוצאות ■14,33941475,20114,2924051,208
הכל סך 

מוות מקרי השנה2: 7031,7125106981,702184374תביעות
תקופה 31885214317848תום

פוליסות 1,0842,662191,0832,6533פידיון

18771877421קצבאות

למבוטחים 3939דיבידנד

ראשונה שנה עמילות: 5361,527דמי


5361,52799303
פעמי) (וחד

חידוש 5731,599125721,59768317פרמיות
רפואיות ובדיקות הנהלה 1,0932,91032321,0612,878הוצאות




לסיכונים לעתודה 570912570912הפרשה

הכלל מן יוצאים
ביטוחי 3442,0792רווח 193462,09850190

כלליביטוח
הכל סך  17,46145,8928881,88016,57344,0123,6119,906הכנסות

11,59834,1806961,45610,90232,7243,77111,762פרמיות
פוליסה ודמי רישום 2.3627.0501463322,2166,718רמי

אשראי) דמי (בולל השקעתי 6,17716,5201683756,00916,145142247רווח
ביטוחי עתודת הגדלת 2,67611.8581222832,55411,5753022,103פחות:

ביטוחי ורווח 17,46145,8928881,88016,57344,0123,6119,906הוצאות
הכל סך 

יישובן והוצאות תביעות 7,75723,2493958487,36222,4012,5488.053תשלום
התלויות' התביעות 6,69321,0871665066,52720,5811,4674.581גידול

וניהול עמילות 3,2208,8413988632,8227,9781,0793.113דמי
הנהלה 2,1455.112491232.0964,989הוצאות

לסיכונים לעתודה 7895__7895הפרשה

הכלל מן יוצאים
ביטוחי 2,432רווח 12.492 1204602,312 12.032 1,4835.841

הקודמת. ל,שנה ממוצע לעומת שנתי ממוצע ו

תלויות. בתביעות וגידול תביעות ליישוב הוצאות ששולמו. תביעות כולל 2

השקל של החליפין שער שינוי עקב השנה, לראשית זר במטבע הנקובות תלויות ותביעות ביטוח עתודות התאמת לאחר 3

הדו''וו. כשנת
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TABLEXIX/8.SUMMARY OF INSURANCE ACCOUNTS, BY MAIN BRANCH
IS million. at current prices

לוידס עסקי
Lloyd's business

1983 1982

Business in Israel

Israeli companies

הכל סך
עצמי שייר
Total self
retention

1983 1982

בחו"ל נטו עסקים
Net business
abroad

1983 1982

עצמי שייר
Self

retention

1983 1982

Percent change in consumer prices'

INCOME  TOTAL
Single payment premiums
First year premiums
Policy renewal premiums
Adjustment of value of linked
investmenls and realization profit

Interest and dividend
Less: Increase in the insurance
reserve

EXPENDITURE AND UNDER
WRITING PROFIT  TOTAL

Claims of the year2: Deaths
End of insurance period
Policies surrendered
Annuities
Dividends paid to policy holders

Commissions: First year nonrecurrent

Renewal premiums
Administrative overheads and

medical examinations
Provision to reserve for
extraordinary risks

Underwriting profit

REVENUE  TOTAL
Premiums
Registration fees and policy fees
Investment profit (incl. credit fees)
Less: Increase in the insurance reserve'

EXPENDITURE AND UNDER
WRITING PROFIT  TOTAL

Claims paid and settlement expenses
Increase in pending claims'
Commission and administration fees
Management expenses
Provision to reserve for
extraordinary risks

Underwriting profit

145.7145.7145.7145.7
insuranceLife

4,79613,084281074,82413,19101

37174137174101

1.2333.0427291.2403.071
4.08O11 .69422764.10211 .770
15.83450.77115.83450.771

1,8775..5485321.8825.580
18.59958.71263018.60558.742

4,79613,084281074,82413,19101

5141.32825605391,3885
3178483317851

1.0832.6501.0832,650
14561456

1.228 438 1.224

8.292 1.233 2.101 404 6.191

437

5041.2807255111,305
1.0612.878151.0622,883

570912570912

2961.9086102901.918

General insurance
12,96234,1063,52310,86916,48544,9755101,303
7,13120,9623.42610.69910.55731,6614201.051
2.2166.7182.2166,71890252
5.86715.8981933016.06016.199
2.2529.472961312,3489,603

12,96234,1063^2310,86916,48544,9755101,303

4.81414.3482,2758.2907.08922,638366643
5.06016.0005661.3655.62617.365 181255
1,7434.8659002,7752.6437,640195414
2,0964.9891865402.2825,529

78957895

829
I Annual average as against average of the previous year.
2 Incl. paid claims expenses on settlement of claims and increase in pending claims.
3 After adjastment of the insurance reserves and pending claims in foreign currency at beginning ofyearbecaus the change in
the rate of exchange of the IS in the Survey year.
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ישראליות ביטוח חברות של הרווחים וייעוד והפסד רווח דו"דוות סיכום י"ט/9. לוח
TABLEXIX/9.SUMMARY OF ACCOUNTS OF PROFIT AND LOSS AND APPROPRIATION OF PROFITS OF ISRAELI

INSURANCE COMPANIES
שוטפים במחירים ש', ISמיליוני million, at curreni pirces

19601970198019821983

לצרכן' במחירים שינוי 71.83,135.7377.7145.7Percentאחוז change in consumer prices1

הכל2 סך עסקים מחשבונות המועברים הטפרים או 0.31.1309436,374Profitרווחים or toss transferred from business accounts  total2
חיים 0.10.5812901,918Lifeביטוח insurance

ממונעים רכב כלי 0.10.5117ביטוח 1,3355,643Motor vehicles insurance
אישיות ותאונות מחלות 00.21097314Sicknessביטוח and personal accidents insurance

רכוש ואובדן אש 0.10.455.71ביטוח 1,211Fire and loss of property insurance
מעבידים אחריות '00.223282524Employersביטוח liability insurance
אחרים סיכונים 00.24835972Otherביטוח risks insurance

אוירונים וגוף אניות גוף הובלה, 00.124ביטוח 143672Transpotr, mairne and aviation hull insurance

עסקים בחשבונות נכלל שלא השקעתי 0.21.82371,7533,253Investmentדווח profit not included in business accounts
ואחרות כלליות הנהלה, הוצאות :0.20.976434970Lessפחות: Management expenses. general expenditure

עסקים בחשבונות נכללו andשלא other, not included in business accounts
הפרשה לפני  לשנה (הפסד) 0.32.01913764,091Profitרווח (loss) per year  before

ההכנסות על provisionלמסיס to taxes on income
ההכנסות על למסים הפרשה :0.10.5133362111Lessפחות: Provision to taxes on income

לשנה נקי (הפסד) 0.21.558144,202Netרווח profit (loss) per year
בנות חברות של נטו ברווחים 55260החלק 129Share in net profits of subsidiary

עסקים לדו"וחת שנזקפו andומשולבות aggregated companies imputed
to business accounts

אחרים (הפסדים) 0.14810Otherרווחים profits (losses) accumulated
הדו"ח שנת לסוף atמצטברים end of the survey year

קודמת משנה (הפסד) רווח 00.417262יתרת 1,193Profit (loss) balance from previous year

הכל סך  לייעוד הניתן 0.21.8126205,514APPROPRIABLEהרווח PROFIT  TOTAL

שמורה לקרן 0.10.71135221,049Transferהעברה 10 general reserve $4\ז>\)
אחרות andולקרנות to other funds

הטבה 0.10.16550648מניות JBonus shares
המניות לבעלי 00.53292356Dividendsדיבידנד to share holders

מיועדת בלתי 00.5841,1007,400Nonappropriatedיתרה balance

נ11
0
Z
<
OS
3

a
z

ט

z>

1 Annual average as against average of previous year specified in the table.
2 Incl. investment profit imputed to general insurance business accounts.

בלוח. הנקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע 1

כללי. ביטוח עסקי לדו"חות שנזקף השקעתי רווח כולל 2



הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכומ י"ט/10. לוח
TABLEXIX/10.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAELI INSURANCE

COMPANIES
is million. at current prices: endof year שנה סוף שוטפים: במחירים שי. מיליוני

I960197019801982§1983.1984Assetsנכסים

במחירים שינוי 77.74.357.9366.5190.7444.9Percentאחוז change in

consumerלצרכן' prices'

כולל 8.485.99,86757,127169,5191,027,885GRANDסך TOTAL

 ערך 1.939.86.68936.978100.519555.805Securitiesניירות  total

הכל סך

חוב2 '1.536.36.59836.01299,468Bondsאיגרות

0.43.5919661,051Shares3מנייתי

הכל 2.48.44463,33210.918Loansהלוואותסך  total

פוליסות 0.32.2917993.051Onעל life assurance

חיים policiesלביטוח

2.16.23552,5337,867195,559Othersאחרות

בבנקים 0.56.45213,51512,083Bankפיקדונות deposits

קבוע, 0.46.03042.4328,26242,438Fixedרכוש assets. real estate

והשקעות andמקרקעין investments in

בנות subsidiariesבחברות

על תוספת 52203449127Lessבניכוי addition on cost

חברות של ofעלות subsidiary and

ומשולבות aggregatedבנות companies

ויתרות לגבייה 1.711.28134,46314,29490,704Outstandingפרמיה premiums

סוכנים של andחובה agents debit balances

ויתרות 0.48.28024,69016,27684,257Depositsפקדונות and other balances

ביטוח בחברות inאחרות insurance companies

חובה יתרות ,1.15.93441,9206.71859,249Cashמזומנים, debit balances

אחר andורכוש other assets
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(המשך) הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום י"ט/0ו. לוח
TABLE XIX/10.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAELI INSURANCE

COMPANIES (cont.)
שנה סוף שוטפים; במחירים שי, ISמיליוני million, at current prices: end of year

1984Liabilities*1983§1960197019801982התחייבויות

במחירים שינוי 77.74,357.9366.5190.7444.9Percentאחה change in

consumerלצרכן' prices'

כולל" 8.485.99,86757,127169,5191,027,885GRANDסך TOTAL4

קרנות .1.311.24052,5213.68227,959Capitalהון, funds and
הכל סך surplusועודפים total

הנפרע המניות 1.06.62531,2312,72010,221Payedהון shares capital
שמורה קרן הון, ,0.34.12882,593קרנות 7,913

' 7.400

Capital funds. reserve
אחרות5 17,865andוקרנות other funds5

בלתי יתרה  0.00.584רווח 1.100Profit  non appropriated
balanceמיועדת

תוספת היוון 52203449127Deductingבניכוי capitalised
חברות של עלות additionעל of subsidiary

ומשולבות andבנות aggregated companies

התחייבויות 1751153254Debenturesשטרי and long
ארוך לזמן termוהלוואות loans

ביטוח Insuranceעתודות reserve
חייס ביטוח 3.035.55,09330,76489,547536,790Lifeעתודת assurance reserve
כללי ביטוח 0.86.71.1225,79620,066133,094Generalעתודות insurance reserve

לסיכונים 033.82081,1222,12414.333Reserveעתודות for extraordinary
הכלל מן risksיוצאים

תלויות 1.09.81.74510,51232.756199,652Pendingתביעות claims in life
חיים assuranceבביטוח and gene rat
כללי insuranceובביטוח

אחרות Otherהתחייבויות liabilities
ביטוח: Insuranceחברות companies:

וחשבונות 1.514.68634,42814.99079,756Depositsפקדונות and other
accountsאחרים

ויתרות /0.53.23501.587זגאים 5.208Credits and credil
balances6זכות6

/36,047

ההתחייבויות )0.01.164346שאר 993Other liabilities

1 December 35 against December of previousyear speciifed in
the table. 2 Government bonds or government guaranteed
bonds, other Israeli bonds (incl. capital notes convertible into
shares) and foreign bonds. 3 Incl. certificates of
participation in mutual funds. 4 After deduction of
reinsurance in Israel and abroad. 5 Incl. appropriation to
distribute bonus and for sha redemanders. 6 Incl. current
accounts of subsidiaries. (until 1981 incl. reserveforoutstanding
premium about the recognised rates).

הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 1

בערבותה, או הממשלה של חוב איגרות 2 בלוח.
הניתנים הון שטרי (כולל אחרות ישראליות חוב איגרות
תעודות כולל 3 בחו"ל. שהונפקו ואיגרות להמרה)
משנה ביטוח ניכוי אחרי 4 נאמנות. כקרנות השתתפות
הטבה מניות לחלוקת ייעוד כולל 5 ובחו"ל. כישראל
חברות של עו"ש חשבונות כולל 6 מניות. ולמבקשי
לשיעורים מעל פרמיה בשל עתודה גם כולל 1981 (עד בנוח.

המוכרימ).
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(2)'14.10.85 2 הגהה י"טוי/ך

חברות של בישראל והשקעות מביטוח1 התחייבויות י"ט/וו. לוח
זרות2 ביטוח

TABLE XLX/11.  INSURANCE LIABILITIES1 AND INVESTMENTS IN ISRAEL OF
FOREIGN INSURANCE COMPANIES2

IS million, at currenl prices: end of year שנה סוף שוטפים: במחירים ש', 'יוני

1983 1982 1980 1970 1960

Percent change in consumer

prices3

Insurance liabilities

TOTAL
Insurance reserves

Life assurance
General insurance

Pending claims
Life assurance
General insurance

190.7 366.5 4,357.9 77.7

מביטוחי

2.18.01667781,962
1.55.390406976
1.13.61261221

0.41.778345755

0.62.776372986
0.00.1149

0.62.675368977

במחירים ^ז^זינוי
לצ?כן3

התחייבויות

הכל סך
ביטוח תודות
חיים ביטוח
כללי ביטוח

תלויות ך~}ניעות
חיים ביטוח
כללי ביטוח

Investments in Israel בישראל השקעות

הכל 1.68.21597601,761TOTALסך

חוב4 "0.51.938190524Bondsאיגרות

0.10.2001Shares5מניות5

על 0.20.631123Loansהלוואות on life assurance
חיים ביטוח policiesפוליסות

אחרות 0.21.341175416Otherהלוואות loans

לגבייה 0.32.857216324Outstandingפרמיות premiums
של חובה andויתרות agents debits

balancesסוכנים

אחרות ויתרות 0.00.1555115Depositsפיקדונות and other balances

ביטוח inבחברות insurance companies

חובה יתרות ,0.31.315113358Cashמזומנים, debits balances

אחרים andונכסים other assets

1 After deduction of local reinsurance. מקומי. משנה ביטןךן ניכןי אחרי 1

2 Excluding Lloyds brokers. לוידס. למורשי פרט 2
3 Decemberas against Decemberof previousyear speciifed in בלוח. הנקובה שנה.קודמת של דצמבר לעומת דצמבר i
tne table. חוב ואיגרות בערבותה. או הממשלה של חוב איגרות 4

4 Government bonds or government guaranteed bonds, other ואיגרות להמרה) הניתנים הון שטרי (כולל אחרות ישראליות
Israeli bonds (incl. capital notes cenvertible into shares) and בחו"ל. שהונפקו חוב
foreign bonds, נאמנות. בקרנות השתתפות תעודות כולל 5

5 Incl. certiifcates of participation in mutual funds.
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^
גמל קופות

הקרן1 aid לפי 7//מל, קרנות חשבונוו^נ י"ט/12. לוח
במחירים.שוטפים שי, מיליוני

נטוהעברותAllowancesהפרשות העברות
ngj. r ומקרנותמחלוקתהכנסות מקופות Fg2s הכל5 סך

Income 
אחרותרווחים cr2SF £Hanc nTransfers fromNet transfers

יק n.r.totalהכל שוטפותסך distributingfromמזה; other !?=!£££TotalThereof: currentprofitfunds

1=2+4+52345

הכל סך

197087625924

1975195.196831125664018

1980996.545,3486,3066,1023,02516

1981116.841,36615,01314,31376,026328

1982120.3257,42535,39332,666220,8001,231

1983145.7862,56393,89290,530766,8341,838

1984373.86,925,297373,9126,546,4814,904

פנסיהקרנות
1970442927141

1975195.14221011003129

1980996.517,5061,9471,93915,5634
1981116.835,8044,2173,83031,52662

1982120.390,6778,9828,83681,6887

1983145.7293,91826,79625,372267,14220
1984373.82,491,542120,0332,369,1952,314

תגמוליםקרנות
19702216167

|

1975195.142015910524912

1980996.523,7943,2573,12820,48651

1981116.845,9288,4988,20537,102328

1982120.3138,90119,83417,253117,8071,260

1983145.7481,49555,81753,935423,5562,122

1984373.83,739,203216,1383,522,482583

פיצוייםקרנות
1970131094

1975195.199292970

1980996.53,6946335713,09231
1981116.87,6751,7071,6946,06799
1982120.324,5674,3874,38720,22646
1983145.774,6908,3828,35066,573266
1984373.8621,26025,080596,675495

סוציאליותקרנות
1970777
1975195.127222293
1980996.5354470464:1161

19811 16.81,9605915841,33138

1982120.33,2812,1912,1901,0799

1983145.712,4612,8972,8739,5631

1984373.873,29212,66158,1292,502

נובמבר. לסוף סוכמו קופות איאלה עבור הדו"חות .1983 עד
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SOCIAL INSURANCE FUNDS

TABLEXIX/12.PROVIDENT SCHEME ACCOUNTS, BY TYPE OF SCHEME1

5ncesIS million, at current
jvninn
לעמיתים

 גמלהוצאות והעברותתשלומי תשלומיםשעזבו
הכל הדדילזכאיםSocialסך כקרןלביטוח הגידול

Expenses InsuranceReturns 10Payments forIncrement
totalpaymentsmembersmutualof fund

who left and
transfers to

insurance■? c <u ■
.*= ק יי 1,
.15. creditors111 2

6=7+8+978910 =1 6

TOTAL

31232 656.1970
1471353 10821195.11975

2.6752,61320 4142,673996.51980
6,5766,47147 5984,791116.81981
18,67118,23093 348238,754120.31982
48,93647,302358 1,277813,627145.71983
282,862279,184|■ 864 2,8146,642,435373.81984

Pension schemes
1591 5291970
68631 4354195.11975

1,2451,2282 1616,261996.51980
3,1863,1512 3232,618116.81981
7,1816,9809 19283,497120.31982
18,176I 7,69513 468275,742145.71983
82,85581 ,28368 1 ,5042,408,687373.81984

Provident schemes
541 1171970

44411 1377195.11975
92090414 222,874996.51980

2,4392,39733 1043,488116.81981
8,4418,28460 97130,460120.31982
24,34223,943220 180457,153145.71983
166,769165,595479 6953,572,434373.81984

Severance schemes
54!  18)970
2018; ■■ 378195.11975

349329203,345996.51980
566551/  157,109116.81981

2,2712,217 5322,297120.31982
4,3323,7451  58770,357145.71983

24,65824,0821  576

1 . Social schemes

596,602373.81984

66II _11970
1614 212195.11975
1611535 193996.51980
38537112 11,575116.81981
778748j 24 6

/ 125 42
2,501120.31982

2,0861,91910,375145.71983
8,5808,224317 3964,712373.81984

1 Till 1983, reports for some funds were summed up for November.
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הקופה1 סוג לפי גמל, קופות נכסי סיכום י"ט/3ו. לוח
v במחיריםמיליוני /t,שנד סוף ; crscitp

as r
ונישד.השקעות Investmentכערך at purchase value

בערך שיערוך;Thereofמוה:נכסים הפרשי r2gהכל סך  Differenceמשוערך on 3gSAssets at revaluarevaluation
F 1 f^tion  total2הכל ערךסך נדל'זפיקדונותניירות

Total2SecuritiesDepositsReal estate
j^f~ n
nr C

1 r:
1=2+6+7+9 + 1023456

הכל סך
19704373223008. 1160

1975210.62,5141,1651,11310 361,203
19801,335,268,93114,77714,093221 45152,958
1982366.5410,02178,03067,301217 4,629326,560
1983190.71,244,910192,354178,292772 12,5121,037,794

5 1983190.71,292,963196,297182,212783 13,2471,081,507
1984444.97,967,021674,220564,538101,9424,7447,206,060

פנסיהקופות
19751,305548521138665
19801,335,229,6485,1334,70519822023,799
1982366.5161,40925,49821,8362,394216133,429
1983190.7458,66263,56155,8386,184771388,560
51983190.7506,71567,50459,7586,919782432,274

1984444.93,230,376250,603198,19247,6554,7432,924,280

לידקופות ופיצויים 5יננס"םתגמולים מוסדות

197589645843520

19801,335.229,9907,2907,06522311

1982366.5179,60235,80529,5741,827

1983190.7572,81487,83582,8265,002

1984444.93,471,601274,990237,36037,193

השתלמותקוסות
197531191912

19801,335.21,5674474471,107

1982366.525,8898,7738,50426016,958
1983190.790,37423,25922,39885966,484
1984444.9599,85594,24881,39512,849498,928

19752821401373
126

19801,335.27,7261,9071,877305,669
1982366.543,1217,9547,387149134,491
1983190.7123,06117,69917,2304681103,649

1984444.9665,18954,37947,1914,2451604,051

י"ט/ג1. ללות 1 הערה ראה 1

פורטו. שלא אחרות השקעות גם כולל 2

חיים. ביטוח ופרמיות עזר, קרן מתוך ישירות בנקים, באמצעות הלוואות כולל 3

והצמדה. ריבית וחייבי מקבילים חשבונות ובקופה. בבנקים ומזומנים אחרים חייבים גם כולל 4

מבוא. ראה  מתוקנים נתונים 5
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TABLEXIX/13.SUMMARY OF SOCIAL INSURANCE FUNDS' ASSETS, BY type OF
FUND1

IS million at current prices; end of year

I If!

si Is.

Current assets שוטף רכוש

Thereof: מזה:

ריבית חייכי
והצמדה

Interest and
linkage debtors

12

המעביד Tin
Employer's

debt

הכל4 סך
Total'

קבוע רכוש
Fixed assets

Loans

לחברים3 מזה:
Thereof: to
members'

10

הלוואות

הכל סך
Total

TOTAL
1970

1975

1980
1982

1983
1983s

1984

1975

1980
1982

1983
1983s
1984

1975
1980
1982
1983

1984

1975
1980

1982
1983
1984

353311979

90883521626210.6

32832758632394481,335.2

1,6161,497267782,122366.5

4,8364,584899,8382.1545,357190.7

4.5734,3198610,5012,6165,357190.7

15,7106,75564170.39012,00047,048444.9

Pension funds
54533351415

19019045221912131,335.2

701667201,762645702366.5

1,3611,361875,0921,6342,333190.7

1,0981,096845,7562,0962,333190.7

3,2092,0773351,95611 ,35335,559444.9

financial institutionsfunds inseveranceProvident and

2626117

1071062101731,335.2

7777611.3401,043366.5

2,9732,9732,906852,112190.7

7,5983,903
10,212

7,792444.9

Study funds

z1

13

1

941,335.2
_15699366.5

252_38087247190.7

A 1112.56716810444.9

Other funds

10106131975

3131_1183258.335.21980

138706532133277366.51982

25125121.460349666190.71983

7916123135,6556312,887444.91984

/eXIX121 to tabl1 See note
2 Incl. other not specified investments.
3 Incl. loans through banks directly from subsidiary funds, and life insurance premiums.
4 Incl. other debtors and cash in banks and in cash, counter accounts and debtors of interest and Hnkaee
5 Revised data  see introduction.
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קופה1 סוג לפי הגמל, נקוטות הצבירה מרפיבי  י"ג14/1. לוח
,TABLEXIX/14.COMPONENTS OF ACCUMULATION IN SOCIAL INSURANCE FUNDS

BY TYPE OF FUND1
IS million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ש/ מיליוני

גידול
בהפרשי
שיערוך

Increment
in difference
on revaluation

צבירה
מפעילות
 הקופה

נטו
Accumula
tion from
funds'

activity 
net

נטו  מעמיחיס צבירה
Accumulation from members  net

Less nins

תשלומים
אחרים
Other

payments

גמל תשלומי
והעברות
Social

insurance
payments

and
transfers

העברות
מקרנות

נטו ומקופות
Net

transfers
from
funds

הפרשות מזה:
(כולל
נוספות)
Thereof:
allowances

)incl.
additional)

הגל סך
Total

2=3+456

 צבירה
הכל סך
Accumu
lation
total

1=2+7+8

8
■X..Z

II
.si

הכל TOTALסך
1970823262238§2724
1975210.68381813111813512203455
19801,335.244,9933,6486,306162,613614,91936,427
1981101.588,7738,76415.0133206,4719711,21868,790
1982131.5252,31717,95435,3931,23118,28039129,552204,811
1983190.7834,88946,79393,8921,83847,4001,53676,862711,234
'1984444.96,674,05895,954373,9124,906279,5643,300453,5516,124,553

פנג undsPension:יהקופות f

1975396481315818121227
19801,335.219,2318232,26071,404262,18316,225
1981101.5 36,8241,6235,191863,606495,01730,184
1982131.594,9372,94611,09667,85928512,54579,446
1983190.7297,25311,35232,2425920,19863330,770255,131

1נ 984444.92,723,66140,323140,0244,801102,4422,060191,3322,492,006

ופ תגמולים andצוייםקופות severanceProvident
פיננסי מוסדות institutionsfinancialundsיםליד in

197532798142242354175

19801,335.219,5162,2192,963121840251,84315,453

1981101.538,5814,5946,4203372,128354,54229,445
1982131.5111,0309,31614,7161,2516,5668511 ,86389,852
1983190.7393,21223,11838,3392,99817,95126832,674337,420
1984444.92.898,78725,774126,9683,821104,381634173,3132,699,700

השתלמות Studyקופות funds
י1975 126103115

19801,335.21.07619237118089796

1981101.55,8201,5701,917 13469263,323
1982131.518,5025,1356,771481,68484012,528
1983190.764,48516,691374,578232,90749,525
1984444.9509,48133.29684,43827850,7689643,741432,444

Otherאחד
1975103292911912747
19801.335.25,17041371298190108033,954
1981101.57,5489771,485104391137335,838
1982131.527,8485572.810612,171204,30522,986
1983190.779,9402716,621 1,0654,67361310,51169,158
1984444.9542,1283.43922.4823.43821,97351045,166500,401

/1 See note I to table XJX12.
2 December as against December of previous year speciifed in
the table.

י"ט/2(. ללוח 1 הערה ראה 1

בלוח. נקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 2
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המקומיות והרשויות הממשלה ב. פרק

ומו השונות למטרות סווגו לא הריבית תשלומי
מתשלומי גדול חלק אחרות. מטרות בסעיף פיעים
הם השוטפות, לפעילויות כלל מתייחס אינו הריבית
ההוצאה מומנה שבעבר העובדה את משקפים רק

ממסים. במקום ממלוות

סביבה איכות לשמירת הוצאה
והסברים הגדרות

כוללת הסביבה איכות לשמירת ההוצאה
זיהום, למניעת הישירה הכספית ההוצאה את
בתחומים ופיקוח תכנון ולמחקר, טבע לשמירת
הרשויות הלאומיים, המוסדות הממשלה, ע"י אלה
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 הקמת ביוב, אשפה,
על פיקוח המים, מקורות ניהול חקלאית, קרקע של

וכדומה. הזיהום
מורכבת הסביבה איכות לשמירת ההוצאה
וקניות עבורה הוצאות דהיינו, השוטפת, מההוצאה
בנכ ומהשקעה שירותים ושל סחורות של שוטפות
בניינים, של ורכישה להקמה (הוצאה קבועים סים

וציוד). מכונות ושל אחרות בנייה עבודות

האומדנים חישוב ושיטת מקורות

כסיס על הוכנו שוטפים, במחירים האומדנים
הכספיים ברו"חות ההוצאה סעיפי של מפורט ניתוח
הכללי), החשב ידי על (הנערכים הממשלה של
הוצאות המקומיות. והרשויות הלאומיים המוסדות
כלל בדרך נתקבלו רווח כוונת ללא מוסדות 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/ו (לוחות לכנסת הבחירות תוצאות בהצגת
את להקל שנועד סדר לפי הרשימות סודרו וכ/2),
בשינ בהתחשב הבחירות. מערכות בין ההשוואה
תוצ מובאות בהן, שהשתתפו כרשימות שחלו וייס
הרשימות ואילו העיקריות לרשימות ההצבעה אות
רשימות יתר קבוצות: בשתי קובצו יותר הקטנות
ויתר בנפרד) שהוצגו לרשימות (פרט המיעוטים

הרשימות.
לכנסת הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת פורסמו המקומיות ולרשויות

המיוחדים.
נמסרו וכ/4) כ/3 (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/5 בלוח
לאומי, לביטוח המוסד הממשלה, משרדי הבאים:
הסוכנות של בישראל (הוצאות הלאומיים המוסדות
הקיימת הקרן הציונית, ההסתדרות היהודית,
המונח המקומיות. והרשויות היסוד) וקרן לישראל
שניתנו השונים השירותים לסוגי מתייחס "מטרה"
הלאו המוסדות הממשלה, ידי על מומנו או ישירות
סווגו אלה שירותים המקומיות. הרשויות או מיים
וביטחון, כלליים שירותים עיקריות: קבוצות ל4
כלכליים שירותים וקהילתיים, סוציאליים שירותים
ריבית. תשלומי בעיקר הכוללים אחרים, ושירותים
בסיס על הוכנו מטרה לפי הוצאות על האומדנים
משרדי של הכספיים הדו"חות של מפורט ניתוח
המקו והרשויות הלאומיים המוסדות הממשלה,
מתבססים לביטחון הוצאות על האומדנים מיות.
ושירו סחורות של בפועל אספקה נתוני על בחלקם
ממפעלים וקניות ביטחוני יבוא ובמיוחד תים

ביטחוניים.
לסקטור הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב
מידע. היעדר בגלל כלכלי ענף לפי חולק לא העסקי

.1985.1 מסי מוסף",  לישראל סטטיסטי ב"הירתון "1982/83 המקומיות והרשויות הלאומיים המוסרות הממשלה, הוצאות ר ו
U.N. Classification of the Functions of Government. ST/ESA/STAT/SER M/70. New York .1980 'ר 2
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של וההכנסות ההוצאות רישוס
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

פעילותם על מדווחים העסקיים מהמפעלים חלק
התקשורת, משרד ישראל, (רכבת צבירה בסיס על

. שיכון). מפעלי הממשלתק הסחר
הוא אלה בלוחות וההוצאות ההכנסות של המיון
והוצאות הכנסות של כלכלי מיון בעיקרו. מינהלי
לאומיים. חשבונות  ו' בפרק מופיע הממשלה
באפריל בו המתחילות תקציב שנות הן השנים

במרס. 31 ב ומסתיימות
ההכנסות תקציבי מוצגים וכ/12 כ/11 בלוחות
ו 1984/85 לשנים הממשלה של וההוצאות

שנים. אותן של ראשון רבע במחירי 1985/86
ברבע המקומיים שהמחירים היו התקציב הנחות
המחירים לעומת 2.3 פי יעלו 1984/85 של ראשון
החליפין ושער 1983/84 התקציב לשנת הממוצעים
לדולר; שקל 192 יהיה 1984/85 של הראשון כרבע
בסעיף המחירים יהיו 1985/86 של הראשון לרבע
הראשון ברבע מהמחירים 3.64.6 פי גבוהים שכר
מחירי ,4.2 פי יעלו הקניות מחירי ב1984/85.
דולר של החליפין ושער 4.4 פי  בבנייה השקעות

.4.7 פי 
תקציב והצעת הכללי החשב :דו"חות המקורות

.1985 מפברואר 1985/86 לשנת

ישראל ומשטרת המדינה עובדי
שירות נציבות דו"חות על מבוססים הנתונים
ושירות ישראל משטרת הביטחון, משרד המדינה,
(קבועים, העובדים כל את מקיפים הם הסוהר. בתי
המדינה, שבשירות וארעיים) זמניים מיוחד, חוזה
משרד הכנסת, מזכירות הנשיא, לשכת לעובדי פרט
המשפטי היועץ ישראל בנק המדינה, מבקר
במערכת הוראה עובדי ודיינים, שופטים לממשלה,
המוסד עובדי התעסוקה, שירות עובדי החינוך,
מקומיים עובדים דואר, סוכני לאומי, לביטוח
אזרחים ועובדים חיילים בחו"ל, המדינה בנציגויות
הביטחון. מערכת של ביחידות ועובדים צה"ל של

במשרד ישראל" "קול עובדי נכללו 1965 עד א.
עצמ לרשות הפכו הם ב1966 הממשלה. ראש
כלולים ואינם  השידור" ''רשות  אית

המדינה. עובדי במסגרת
אינם והתרבות החינוך משרד לגבי 1965 נתוני ב.

לגננות. ועוזרות שרתים מזכירים, כוללים

ממשלה
הממשלה של וההתחייבויות הזכויות מאזן

במאזן הממשלה של וההתחייבויות הזכויות
בנק וחשבונית המזומנים יתרות את כוללות השוטף
פיננסיות מפעולות יתרות הממשלה, משרדי של
תקציביות מפעולות הנובעות יתרות וכן שוטפות
הזכויות, בצד כוללות, פיננסיות מפעולות היתרות
 ההתחייבויות ובצד בבנקים הפקדות בעיקר
לתקופות האוצר ידי על שגוייסו כספים יתרות
תקציביות מפעולות הנובעות היתרות קצרות.
העס המשרדים של וזכאים חייבים בעיקר משקפות

הממשלתיים. קיים
בעיקר הנובעות זכויות כולל המוניטרי המאזן
מהשק ושיכון, פיתוח למטרות שניתנו מהלוואות
הממשלה משרדי של מהמלאי וכן במניות עות
של לשימושם המיועד (המלאי למכירה המיועד
המקבילים). החשבונות בין כלול הממשלה משרדי
קיבלה שהממשלה ממלוות נובעות ההתחייבויות
על נטלה שהממשלה ושער הצמדה ומביטוחי
מאמצעי בהכוונתה שניתנו הלוואות בגין עצמה

הבנקים.
והתחייב זכויות כלולות המקבילים בחשבונות
עומדות הלוואות כגון תנאי, על הממשלה ויות
כגון, מונטריות, שאינן התחייבויות וכן וערבויות
ממשל ליחידות ממשלתיות יחידות התחייבויות
בעת בערכן רשומות במניות השקעות אחרות. חיות

שיערוך. ללא הרכישה
ממלוות רק נובעים כ/9 בלוח הממשלה חובות
חוץ למטבע הצמודים החובות בתקציב. שנרשמו
מהתאריכים אחד בכל החליפין שער לפי נתונים
לצרכן המחירים למדד הצמודים והחובות שבלוח,

המרד. עליית עקב החוב גידול את כוללים
הכללי. החשב דו"חות המקור:

הממשלה והוצאות הכנסות

תקצי ולהוצאות להכנסות מתייחסים הנתונים
הממשלה, כספי מחזור של הגדול הרוב שהינן ביות,
ותקבולים תשלומים סוגי שני עוד קיימים להן נוסף

והם: וכ/12, כ/11 בלוח כלולים שאינם
סכומים הן המיועדות וההוצאות ההכנסות א.
תמורת חוץ ממקור מקבלת ממשלתית שיחידה

מסוים. שירות מתן
כספיות הן שבחלקן לתקציב שמחוץ פעולות ב.
ובחלקן במשנהו) אחד כספי נכס (המרת גרידא
שונות שמסיבות ממשיות והכנסות הוצאות הינן
הגירעון מימון (לרבות בתקציב נכללו לא

התקציבי).
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המיועדת הכנסה או הלוואה "י ע הוא המימון
רגיל. הבלתי בתקציב הוא הרישום פיתוח לפעולת
המקומיות הרשויות נוהגות האחרונות בשנים
המיוע מלוות גם רגילים הבלתי בתקציביהן לכלול
כ/16 בלוח החשבונות בסיכום התקציב. לאיזון דים
ובתקציב הרגיל. לתקציב אלה מלוות הועברו
בלבד. לפיתוח המיועדים מלוות נשארו רגיל הבלתי
והוצ הכנסות על הנתונים ,1980/81 בשנת החל
מקו רשויות מספר גם כוללים הרגיל בתקציב אות
ומחבל ושומרון מיהודה הגולן. מן יהודיות מיות
קצרין, המקומיות: המועצות נכללו זו בשנה עזה.
האזוריות והמועצות אדומים ומעלה ארבע קרית
ב82/ו198 החל עזה. וחוף עציון גוש גולן,
אלקנה אריאל, המקומיות. המועצות התווספו
מעלה שומרון, האזוריות. והמועצות אפרים ומעלה

הירדן. ובקעת מגילות, בנימין,
וייעור מקור לפי הרגיל בתקציב מוינו ההכנסות
מקור לפי רגיל הבלתי בתקציב ואילו ההכנסה

בלבד.
כתקציב כ/16) כלוח 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 שבח מס רכוש, ארנונת

רכב.
כללי מענק כוללת הממשלה השתתפות
שירו בהחזקת והשתתפות מיועד, בלתי שהוא
סעד תרבות, חינוך, 'כמו ממלכתיים, בעיקר תים,

ודת.
להקטנת מלוות הם התקציב לאיזון מלוות

ולקונסולידציה. המצטבר הגירעון
ממסים כהכנסות מוינו ההכנסות ייעוד. לפי ב.
(פירוט וממלכתיים מקומיים שירותים מאספקת

כ/16). בלוח ראה
מקור לפי ההכנסות רגיל, הבלתי בתקציב
וממוסדות מבנקים מהאוצר, מלוות כוללות:
הממשלה השתתפות קבלני, אשראי כספיים,

רכוש. ממכירת וההכנסות והבעלים
התח גם כוללות התקציבים בשני ההכנסות
התקבלו לא עריץ אם גס הממשלה, של ייבויות
קודמות בשנים שהתקבלו הכנסות וכן למעשה

השנה. ותוקצבו

הוצאות
לפי מוינו רגיל ובלתי רגיל בתקציב ההוצאות

כ/17). בלוח פירוט (ראה הוצאה וסוג ייעוד

הממשלה משרדי בשמות הוכנסו 1977 ביוני ג.
הבאים: השינויים ובהרכבם

משרד עם אוחד והתעשייה המסחר משרד .1
המסחר התעשייה, "משרד ונקרא התיירות
התיירות. משרד הופרד כ1982 והתיירות";
בספ הפנים. למשרד צורף המשטרה משרד .2
מסי אך המשטרה משרד הופרד 1984 טמבר
הפנים. במשרדי נכללו העובדים טכניות בות
אחד למשרד אוחדו והסעד העבודה משרדי .3

והרווחה". העבודה "משרד הנקרא
שהיו מספר, יחידות צורפו השיכון למשרד .4
אגף מע"צ, והם: העבודה במשרד כלולות
ויישובים כפרית לבנייה והמינהל המדידות
הבי "משרד נקרא המאוחר המשרד חדשים.

והשיכון". נוי
האנרגיה "משרד כשם חדש משרד הוקם .5

והפיתוח". המדע ו"משרד והתשתית".
החל מלב"ן עובדי כולל הבריאות משרד .6

ב977ו.
שהיו בןגוריון, התעופה נמל עוברי ב978ו, ד.
עצמ לרשות הפכו התחבורה, למשרד שייכים
המדינה. עובדי בין כלולים אינם ולכן אית,

ותכנון". "כלכלה חדש: משרד הוקם ב1983 ה.
ההנדסה שירותי עובדי הפכו ב1984 החל ו. ל"בזק התקשורת, שבמשרד והטלפון,
עוד כלולים ואינם לתקשורת" ישראלית חברה

המדינה. עובדי בין
בדירוגים: שינויים ז.

האקדמאים בדירוג כלולים הפסיכולוגים .1

הם ל1980 1975 בין והרוח; החברה במדעי
נפרד. בדירוג היו

מקצועות חדש: מקצועי דירוג נוצר ב1983 .2
בו המדורגים העובדים (מקצט"ים). טכניים

כן. לפני האחיד בדירוג היו
למצבת מתייחסים ואילך 1970 לשנים הנתונים ט.
ליחי ולא שנה, אותה של במרס 31 ב העובדים
בין הסוהר). בתי לשירות (פרט עבודה דות
עוברים על הנתונים ו1979, 1972 השנים
ב1980, והחל שנתי, לממוצע התייחסו ארעיים

שנה. כל של במרס ל31 מתייחסים הם

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
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החשב (דו"ח המדינה כתקציב במלואם כלולים
הממשלה). של הכללי

כול רגיל הבלתי בתקציב וההוצאות ההכנסות
ההכנסות בלבד. לפיתוח המיועדים סכומים לות
לאיזון המיועדים מלוות כוללות אינן זה בתקציב
ההעב את כוללות אינן וההוצאות הרגיל, התקציב

איזונו. לשם הרגיל לתקציב רות
הרגיל לתקציב מתייחס תקציבי עודף/גירעון
ההכנסות בין (גירעון) ההפרש והוא בלבד

וההוצאות.
כדי קבועים. במחירים והוצאות הכנסות
במרוצת שחלו הריאליים השינויים על לעמוד
קבו במחירים חושכו וההוצאות ההכנסות השנים,
ניכוי ידי על התקבל הריאלי השינוי אחוז עים.
שחל בשינוי שוטפים במחירים והוצאות הכנסות
= 1979/80 ממוצע בסיס על לצרכן המחירים כמדד

.100.0
הרשויות של כספיים דו"חות המקור:

המקומיות.

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
בבתי המורים של במשכורות הקשורות המקומיות
אף חובה. בגני גננות ושל ועליסודיים יסודיים ספר
והפעולות הדת שירותי על ההוצאות כלולות לא
המאוגדים כיישובים מקומיים ועדים של הכספיות
בחש המופיעות לדת הוצאות האזוריות. במועצות
בלבד תמיכה הן מקומיות רשויות מספר של בונות

הדתית. במועצה
וההוצאות ההכנסות את כוללים אינם הנתונים
למדות ובחיפה אביביפו בתל חולים בתי שני של
אלו. עיריות של הכספיים בדו"חות כלולות שהן
אלו חולים בתי של שתקציביהם היא לכך הסיבה

נבחרים פרסומים

מלוחדלס פרסומים

1959/70 1972/73 הציבורי הסקטור חשבונות 484
30.6.1981 העשירית לכנסת הבחירות תוצאות 680

פיסיים נתונים  1982/83 המקומיות הרשויות 756
כספיים נתונים  1982/83 המקומיות הרשויות 760
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ELECTIONS AND THE KNESSET

2 כ/ו, ללוח מקרא
LEGENDA TO TABLE \\/\, 2

והכנסת בחירות

הרשימהסימן Nameorש0 listSymbol

הישראליתאמת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PartyAMT
המאוחדת הפועלים andומפלגת United Workers' Party

הישראליתאת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PartyAT
העבודה andואחדות Unity of Labour

(רפ"י)כא ישראל פועלי Israelרשימת Workers List (RAFI)KA
(מפ"מ)מ המאוחדת. הפועלים Unitedמפלגת Workers Party (MAPAM)M

(מפא"י)א ישראל yiR פועלי Israelמפלגת Labour Party (MAPAI)A

העבודהתו Unityאחדות of LabourTW
במערך קשורות מיעוטים 'Minoritiesרשימות lists connected with Alignment

והפועלכ המזרחי לאומית. דתית Nationalחזית Religious Front, MizrahiB

andהמזרחי Mizrahi Workers
ישראלג אגודת התורה. Agudatיהדות Yisrael (Orthodox religious)G
ישראלד אגודת פועלי התורתי. Agudatהמחנה Yisrael WorkersD
(תמ"י)ני ישראל מסורת Israelתנועת Tradition Movement (TAMI)NJ
תורהשס שומרי הספרדים Associationהתאחדות of Sefardi ObservantsSHAS

of the Tora
פא"יעד  מצ"ד ,Morashaמורשה Matzad, Agudat Yisrael WorkersAD

המרכזהן מפלגת  Changeשינוי  Center PartyHN
(ד"ש)יש לשינוי הדמוקרטית Democraticהתנועה Movement for Change (DASH)JS
לאומיתט לאחדות התנועה  Yahadיחד  Movement for National UnityT

החופשיט Freeהמרכז Center.T

Likudהליכודמחל (Mahal)MHL
ResurrectionThהתחייהת
המשקיש להבראת  Ometzאומץ  for Recovery of the EconomyJS

(כן)חלם ממלכתית להתחדשות Movementתנועה for State Renewal (KEN)TLM
הציונותכנ להגשמת תנועה Shlomzionשלומציון,  Realization of Zionism MovementKN

LikudHLTAMהליכודוולטעמ
(גח"ל)חל ליברלים חרות Herutגוש  Liberal Front (GAHAL)HL

ayממלכתית Stateרשימה ListAM

nהחרות Freedomתנועת PartyH
הליברליתל Liberalהמפלגה PartyI
העצמאייםלע Independentהליברלים LiberalsLA
האזרחר5 לזכויות 'Citizensתנועה Rights MovementRZ

שליש ShelliSמחנה

אדום)קג תכלת (תנועת Moqed(Tekheמוקד letAdorn Movement)KN

הישראליתק הקומוניסטית Israelהמפלגה Communist PartyK

הזהש Haolamהעולם HazeS
לשלוספ המתקדמת Progressiveהרשימה List for PeaceP

ולשויוןהמפלגהו לשלום דמוקרטית Democraticחזית List for Peace andw
פנתריס (רק"ח<. הישראלית ^Equalityהקומוניסטית The Israel Communist party

וערבים יהודיס ציבור וחוגי ,(RAKAH)שחורים Black Panthers and
Jewish and Arabic Circles

מיעוטים רשימות Otherיתר minorities' lists
ושלוםפש פיתוח  FlattoSharonפלאטושרון  Development and PeacePS

כהנא מאיר הרב של מיסודו כך Kachתנועת Movement founded by RabiKach
Meir Kahana

הרשימות Otherיתר lists
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רשימה1 לג*י לכנסת, הבחירות תוצאות כ/י. לוח

רשימה

כנסת

111111***

25 1 4930 *** 5126 *** 553 ^ 5915 **** 61

מוחלטיםמספרים
בחירה זכות 51,057,7951,218,4831,271,285*506,567924,8כעלי

440,095695,007876,085994,3061,037,030הצביעו
המצביעים 86.975.182.881.681.6אחוז
כשרים 434,684687,492853,219969,3371,006,964קולות

(אחוזים) הכל 100.0100.0100.0100.0100.0סך
אמת

את

כא

14.712.57.37.27.5נמ
35.737.332.238.234.7א
228.26.06.6תו

מיעוטים 4.43.93.5§4.7§3.0רשימות
במערך3 קשורות

8.39.19.99.8ב
ג
ד

(2.0
ן 1.64.74.7

§3.7
§1.9

;י

שס

עד

הן

ר"ש  יש

יחד  ט
החופשי המרכז  ט

מחל

ת

אומץ  יש

תלמ
כנ

טעמ4 _חל
חל

יעמ
11.56.612.613.513.8ח
5.216.210.26.2613.6ל5
4.13.24.44.6לע7
רצ

שלי  ש

קנ8

3.54.04.52.84.2ק
הזה העולם  ש

ק
11

ו
מיעוטים רשימות יתר

1§0.50.80.4
5ש

י* 

3.51.92.20.3§10.1יתר

למפלגות הקשורות רשימות כולל .3 במפ"מ. כלולה העבודה אחדות רשימת .2 .583 בעמוד הרשימות שמות ראה ו.
הרשימה: שם היה הרביעית הכנסת עד .5 הממלכתית. והרשימה החופשי המרבו גח"ל. בולל .4 המערך. את שהרכיבו
המפלגה הרשימה: שס היה הרביעית הכנסת עד .7 הליברלית. במפלגה כלולה הפרוגרסיבית המפלגה .6 כלליים. ציונים
תכלתאדום. תנועת ואת הישראלית הקומוניסטית המפלגה אח כולל .8 במערך. הרשימה כלולה ה11 בכנסת הפרוגרסיבית.
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TABLEXX/1.RESULTS OF ELECTIONS TO THE KNESSET, BY LIST1

Knesset

List VIVIIVIIIIXXXI

2 XI 6528 X 6931 XII 7317 V7730 VI 8123 VII 84

Absolute numbers
1,499,7091,748,7102,037,4782,236,2932,654,613 2,490,014ELIGIBLE VOTERS
1,244,7061,427,9811,601,0981,771,7262,091,402 1,954,609VOTED

83.081.778.679.278.8 78.5PERCENT VOTERS

1,206,7281,367,7431,566,8551,747,8202,073,321 1,937,366VALID VOTES

100.0100.0100.0100.0100.0 100.0TOTAL (percentages(
46.239.624.634.9 36.6AMT

36.7^ AT

7.9 _
KA

6.6
 

M
A

__TW

§3.83.53.11.4Minorities connected
with Alignment3

8.99.88.39.23.5 4.9B

3.3
1.8

.) J2
I 1.8

3.8
3.4
1.3

1.7 3.7
 0.9

G
D

1 5 2.3NJ
_3.1 SHAS
_1.6 AD

2.6 1.5HN
11.6JS(DASH(
_2.2 T(Yahad(

1.2_T (Free Center(
_33.431.9 37.1MHL
_4.0 2.3TH

_1.2 JS (Ometz(
_ 1.6TLM

_1.9KN
_30.2HLTM4

21.321.7 _HL

3.1AM
H

__ _L5

3.83.23.61.2 0.6LA'
2.21.22.4 1.4RZ

1.6 0.4SSHELLI

1.4KN!

1.11.2K

1.21.2§0.7


1 e
S (Haolam Haze)
p

2.32.83.44.6
1 ■O

3.4 3.4W

§0.20.4 1.1Other minorities' lists
_2.00.1 0.6PS

__0.31.2 0.3Kach

1.31.13.32.22.7 1.6Other lists

1 See namesof lists on page 583. 2. UnityofLabour. includedin Mapam. 3.Incl.listsconnectedto parties that
formed the Alignment. 4. Incl. Gahal. Free Center, State List. 5 Until the Fourth Knesset  "General Zionists".

6. Progressive Party included in Liberal Party. 7. Until the Fourth Knesset  "Progressive Party"; in the 1 1th
Knesset  included in the Alignment. 8. Moked (KN) includes Israel Communists and the Tekhelet Adom movement.
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רשימה1 לפי כנסת, חברי כ/2. לוח

כנסת חברי

כנסת

1
**111***

25 1 4930 *** 5126 *** 553 *\ 5915 *** 61

הכל 120120120120120סך

אמת

את


15999*19מ

4645404742א

221078תו

במערך3 קשורות מיעוטים 554§5§2רשימות

10111212ב

ג
1"ד

3

6ו*1
4

2

ני
שס

עד

הו

ד''ש יש

יחד  ט

החופשי המרכז  ט

מחל

ת
אומץ  יש

"מ תל

כנ
טעמ4 חל

חל

עמ

143151717ח

17'720138ל5

54566לע7

רצ
שלי ■ש

קנ8

45635ק

הזה העולם ש
פ

ו

מיעוטים רשימות יתר

פש

כך

73יתר

.1 בו נלוח העדות ךאד, ן _ 8
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TABLEXX/2.KNESSET MEMBERS BY LIST1

Knesset

VIVIIVIIIIXXXIKnesset members

2XI 6528 X6931 XII 7317 V 7730 VI 8123 VII 84

120120120120120120TOTAL
5651324744AMT
45AT
10KA
8M

A
TW
4431_Minorities connected

with Alignment3
1112101264B
44442G
221D

31NJ
4SHAS
2AD
23HN
15

JS(DASH(
3T(Yahad(
2T (Free Center(
434841MHL
35TH
1JS (Ometz(
2TLM
2KN
39HLTM4
2626HL
4AM
H
L5

5441LA7
3113RZ
2SSHELLI
1KN8

11K
12S (Haolam Haze(

2P
334544W
Other minorities' lists
1PS
1Kach

Other lists

18 See notesto Table XX/l.

559 המקומיות והרשויות הממשלה



והועדות הכנסת מליאת ישיבות כ/3. לוח
TABLEXX/3.THEKNESSETPLENARY SESSIONS AND COMITTEE MEETINGS

19611984

ןן*ךך
Knessetכנסת

Committee

VVIVIIV11IIX'X

430המליאה 50345740144166SPLENARY SESSIONS

קבועות2 2,235ועדות 2,1422,9823,2253,6682,909PERMANENT COM

MITTEE MEETINGS2

הכנסת 199ועדת 192227183334213House Committee

ומשפט חוק 288חוקה, 334364222293199Constitution,

Law Si Justice

500כספים 457648646508416Finance

וביטחון 190חוץ 153319387358218Foreign Affairs &1

. Security

ורווחה3'4 226עבודה 201437476463289Labour and Welfare1'4

169כלכלה 188318284277354Economics

ותרבות 189חינוך 150222258360295Education and Culture

ואיכות פנים

הסביבה

188 315208270266261inteiror Affairs and

Environment

ציבוריים4 168שירותים 152181271
Public Services'

המדינה ביקורת 
228126216State Control

וקליטה עלייה 
238196Immigration and

Absorption

הפירושים ועדת
.מיוחדת וועדה

 


1825Interpretations
Committee and

Special Committe

המשנה 1,910ועדות 1,4061,062616888749SUBCOMMITTEES

Till the end of the fourth session. 2 As of the Sixth
Knesset, ^^^^/0/!^of joint committees have been included in the
total only. 3 As of the Ninth Knesset this committee
includes also welfare. 4 Public Services committee was
abolished asof the Ninth Knesset; subjects dealt with by this
committee have been transferred to the Labour and Welfare
committee.

השישית. בכנסת החל 2 הרביעי. המושב סוף עד 1

כלבד. הכל בסך המשותפות הועדות ישיבות נכללו

הרווחה. את גם כוללת זו ועדה התשיעית, בכנסת החל 3

מהכנסת עוד פועלת אינה הציבוריים השירותים ועדת 4
לועדת הועברו זו בועדה שטופלו הנושאים התשיעית;

והרווחה. העבודה
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הצעות המטפלת, והועדה העניין לפי שנתקבלו, חוקימ כ/4. לוח
ושאילתות היום לסדר

TABLEXX/4.LAWS PASSED, BY SUBJECT MATTER AND RESPONSIBLE
COMMITTEE, MOTIONS FOR THE AGENDA AND INTERPELLATIONS

19611984

Knessetכנסת
וועדה Subjectעניין matter and
VVIVIIVIIIIX1Xמטפלת

responsible committee

שנתקבלו 257חוקים 281318349384169LAWS PASSED

Subjectהעניין matter
יסוד חוקי 1Basic laws

6כנסת 259184Knesset
וכלכלה 84כספים 7010513211258Finance and Economics
וצבא 24ביטחון 202120159Defence and Armed

Forces
3בריאות 471010Health

דתיים 10שירותים 68Religious Services
ותרבות 4חינוך 21113165Education and Culture

6חקלאות 95752Agriculture
ומשפט 65שלטון 6778629744Administration and

Justice
ורווחה4 16עבודה 3450563823Labour and Welfare4

13פנים2 1211245518Interior2
מסחר. 13תחבורה. 21912121Transport, Trade, Industry

ותיירות3 andתעשייה Tourism3
המדינה מבקר 35State Comptroller

13שונות 33843
Miscellaneous

המטפלת Responsibleהוערה
committee

הכנסת 5ועדת 43212House Committee
ומשפט חוק 67חוקה. 70696312646Constitution, Law Sl

Justice
91כספים 8610611910647Finance

וביטחון 14חוץ 1116161210Foreign Affairs and
Security

ורווחה 26ענודה 4152665119Labour and Welfare
14כלכלה 2720161715Economics

ותרבות 7חינוך 31113167Education and Culture
הסביכה ואיכות 23פנים 2823354817//?/^//0/■ Affairs ^^

Environment
ציבוריים4 7שירותים 61011Public Services'

המדינה ביקורת 316State Control
משותפות 3ועדות 5856Joint committees

366הצעות 4485818391,117696MOTIONS FOR THE
היום AGENDAלסדר

7,898שאילתות 2,5296.0077,1297,1273,631INTERPELLATIONS

1 Till the end of the fourth session. 2 Until the Eighth
Knesset  municipal matters. 3 Since the Ninth Knesset
incl. trade and industry. 4 See notes 3, 4 to Table XX/3.

 השמינית הכנסת עד 2 הרביעי. המושב סוף עד 1

כולל  התשיעית מהכנסת 3 מוניציפאליים. עניינים
כ/3. ללוח 4 .3 הערות ראה 4 ותעשייה. מסתר

561 המקומיות והרשויות הממשלה



public expenditure ציבורית הוצאה
לפי המקומיות, והרשויות הלאומיים המוסדות הממשלה, הוצאות  כ/5. לוח

מטרה
TABLEXX/5 EXPENDITURE OF GOVERNMENT, NATIONAL INSTITUTIONS AND

LOCAL AUTHORITIES, BY PURPOSE

שוטפים Atבמחירים current prices

1981/821982/83Purpose§1980/81§1979/80§1978/79§1970/71§מטרה

ש' מיליוני  כולל 1,21821,34342,920108,332262,301561,426GRANDסך TOTAL  IS million
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

 וביטחון כללייפ 46.435.532.135.533.132.0Generalשרותימ public services and
הגל defenceסך  total

כללי 2.93.02.72.62.22.7Generalמינהל administration
חוץ 0.70.40.40.30.40.5Externalיחסי affairs

משטרה צינורי, 1.81.51.61.51.41.7Publicסדר order and
safetyומשפטים
כללי 0.10.10.10.10.10.1Generalמחקר research

40.930.527.331.029.027.0Defenceביטחון

סוציאליים S31.830.232.9Social.29.031.933שירותים and community
הכל סך  servicesוקהילתיים  total

10.710.19.98.98.19.1Educationחינוך
3.25.96.75.95.65.9Healthבריאות

סוציאלי 6,89.29.38.98.89.7Socialביטוח security and
welfareוסעד services

ושירותים 6.34.66.06.36.06.2Housingשיכון and community
amenitiesקהילתיים
בירור 1.61.71.61.51.41.6Recreationalתרבות. and related

culturalוספורט services
דת 0.40.40.30.30.30.4Religionשירותי

 כלכליים 17.319.923.219.922.118.9Economicשירותים services  total
הכל סך

להוזלת תמיכות :4.03,43.27.64.6Thereof\.2מזה. Subsidies on
חיוניים essentialמוצרים commodities

כלגלי 0.60,40.40.30.30.3Economicמינהל administration
ייעור ,4.64.23.52.53.43.6Agricultureחקלאות, forestry and

fishingודיג
תעשייה ,5.22.63.12.33.14.6Miningמחצבים, manufacturing and .

buildingובנייה
ומים גז ,1.11.01.02.44.11.8Electricityחשמל, gas and water

1:71.00.90.70.60.6Roadsדרכים
ותקשורת 2.22.02.11.81.92.1Transportתחבורה and communication

1.91.01.00.82.00.7Otherאחר
התמיכה 7.711.29.16.75.2Subsidyמרגיב component in

הממשלה governmentבהלוואות loans to
העסקי theלסקטור business sector

הכל סך  7.312.710.912.814.616.2Otherאחר  total
ריבית JInterest.7.412.610.812.714.416תשלומי payments
ל.נ.מ.א. 0.10.10.10.10.20.1Miscellaneousשונות n.es.
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שירות וסוג הוצאה סוג מבצע, סקטור לפי הסביבה, איכות לשמירת ציבורית הוצאה כ/6. לוח
TABLE XX/6 PUBLIC EXPENDITURE ON ENVIRONMENTAL PROTECTION, BY OPERATING SECTOR, TYPE OF

EXPENDITURE AND OF SERVICE
ImiSllion שקל מיליוני

1981/821982/83

הכל,כלסך סך
TotalcTotalc
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IS million  at 1977/78 prices
שוטפים Atבמחיריס current prices1977/78 במחירי  'ש מיליוני

כולל GRANDסך TOTAL

ש' במיליוני 3J>33.>,i933.6539.92,933.1460.69,122.39,122.31,323.0,743.41,055.9 f234.9 231.1 221.7 226.6IS MILLION
אחוזים 100.0100.013.774.611.7100.0100.014.573.911.6PERCENTAGES
זיהום 50.8100.06.193.949.4100.07.392.7Plooutionמניעת prevention
טבע .32.3שמידת 100.027.755.017.332.9100.028.555.416.1Nature protection

סביבתית 16.9100.010.153.836.117.7100.08.755.835.5Environmentalכקרה control
שוטסח 67.2100.03.784.711.669.1100.03.285.311.5159.3הוצאה 154.0 150.7 155.4Current expenditure
הכל סך  total
ייהום 37.1100.01.998.138.2100.01.798.3Pollutionמניעת prevention
טבע 15.5100.02.382.115.615.6100.01.484.713.9Natureשמירת protection

סביבתית 14.6100.09.853.336.915.3100.08.953.637.5Environmentalבקרה control
בנכסים 32.8100.034.253.911.930.9100.039.748.411.975.6השקעה 77.1 71.0 71.2Fixedcapital formation

הכל סך totalקבועים
זיהום 13.7100.017.482.611.2100.026.173.9Pollulionמניעת prevention
טבע 16.7100.051.229.918.917.3100.053.028.918.1Natureשמירת protection

סביבתית 2.4100.011.757.031.32.4100.07.669.822.6Environmentalבקרה control
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government ממשלה
assets and liabilities of the government האוצר של והתחייבויות זכויות

הממשלה של והתחייבויות זכויות מאזן  כ/ל. לוח
TABLEXX/7. BALANCE OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE GOVERNMENT

IS million at current prices; 31 in each year שנה כל במרס 31 שוטפים; במחירים שי מיליוני

1984 §1983 1982 1981 1980

Current assets

Current liabilities

Deficit of current balance

Current balance

262,437 54,278 34,246 9,277 6,563

232,702 67,732 25,536 6,942 4,375

29,735 13,454 8,710 2,335 2,188

השוטף המאזן
שוטפות זכויות

שוטפות התחייבויות

שוטף כמאזן גירעון

Monetary balance

Assets '

Stock '

Loans and deposits

Interim financing for building

Assets placed in trust

Investment in securities

Various assets

Investment in Bank of Israel shares

Monetary deficit

TOTAL

Liabilities
Internal loans

Foreign loans

Liabilities in respect of indexation

toOP. I. and foreign currency

TOTAL

12,894 5,562 2,014 969

566,428 133,945 25,459 11,463

11,561 7,779 5,100 2,660

7,410 3,560 2,024 942

59,496 1,802 880  587

30,016 9,544 5,268 2,271

2.00 1 1 1

6,902,150 1,581,022 825,937 333,742 109,284

7,590,155 1,743,215 MiifSi 352,635 118,903

המונטר המאזן

זכויות

מלאי
ופיקדונות הלוואות

לבנייה ביניים מימון

בנאמנות שנמסרים נכסים

במניות השקעות

שונות זכויות

ישראל בנק מניות הון
סונטרי גירעון

הכל סך

333

6,360

1,309

495

271

850

1

4,903,193 1,056,890 559,361 224,748 58,956

2,357,879 573,720 251,933 97,826 46,512

329,083 112,605 55,389 30,061 13,435

7,590,1551,743,115 866,683 352,635 118,903

התחייבויות

פנים מלוות

חוץ מלוות

ביטוחי בגין התחייבויות
ושער הצמדה

הכל סך

accountsMutuallyמקביליםחשבונות offsetting

7,67912,28024,08446,432187,921Guaranteesערבויות

הממשלה משרדי 20,02431,75459,88323,758Liabilitiesהתחייבויות of government ministries

שניתנו עומדות 3681,1267301,682Loansהלוואות outstanding granted

1553478631,938Stockמלאי

למחקר דולאומית 12186821,357Binationalקרן Science Foundation

Source: Accountant General's Report. הכללי. החשב דו''וו המקור:
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הממשלה של והלוואות השקעות כ/8. לוח
TABLE XX/8. INVESTMENTS AND LOANS OF THE GOVERNMENT

IS million. at current prices: 31 III each year שנה כל במרס 31 שוטפים: במחירים ש' מיליוני

19801981198219831984

 במניות 2715878801,80159,496INVESTMENTהשקעות IN SHARES
הכל סך TOTAL

ודיג ייעור ,3232323737Agricultureחקלאות, forestry and ifshing
מסחר כרייה, ,941322605884,350Industryתעשייה, mining. trade

andושירותים services
17421235231,286Constructionבינוי

עיסקיים ושירותים 4868149274641Financesפיננסים and business services

ותקשורת 3436369898Transportתחבורה and communication
ומים 38270272273273Electricityחשמל and water

other'878852,811אחו

הכל 6011,46325,459133,945566,428LOANSTOTAL^6הלוואותסך
צמודות לא 28,52072,516Nonlinkedהלוואות loans

למדד צמודות 76,545367,258Loansהלוואות linked to the C.P.I
לצרכן המחירים
צמודות 28,880126,654Loansהלוואות linked to the
חוץ rateלמטבע of exchange

Source: Accountant General's Report. הכללי. החשב דו"ח המקוי;
1 incl. the pucrhase of the shares of commercial banks 52.685 של בסך המסחריים הבנקים מניות רכישת כולל 1

amounting to is 52,686 million through the "State of Israel מדינת "נכסים הממשלתית החכרה באמצעות שי מיליוני
Holdings Ltd." company. כע"מ". ישראל

סוג1 לפי הממשלה, חובות  כ/9. לוח
TABLEXX/9.GOVERNMENT DEBT, BY TYPE1

IS million, at current prices: 31 III each year שנה כל במרס 31 שוטפים: במחירים שי מיליוני

החוב 1956196019701980198219831984Typeסוג of debt

הכל 1082161,642105,468811,2947,261,0721,630,610TOTALסך
הכל סך פנים 409697358.956559,3614,903,193חונות 1.0S6.890Intenral debt total

למדד 113769657,529556,759Linkedצמודים to C.P.I.
חוץ2 למטבע orאו rate of exchange'

הצמדה 29592771,4272.602Nonlinkedללא

הכל סך חוץ 6812066946.512251.9332.357.879חונות 573.720External debt total
בשי 52977226814Repayableלפירעון in IS

2pn במטבע 639159246,286251,119Repayableלפירעון in foreign
currency2

Source: Acountant General's Report. הכללי. החשב דו"ח : Tlpon
1 Excluding current liabilities. 2 Adjusted to changes in the מותאם 2 שוטפות. התחייבויות כולל לא 1

rate of exchange or the C.P.I לצרכן. הסחירים במדד או החליפין בשער לשינויים
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government income and expenditure הממשלה והוצאות הכנסות
תקציביים גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות, כ/0ו. לוח

TABLEXX/10.INCOME, EXPENDITURE AND BUDGETARY SURPLUSES OR
DEFICITS

IS million. at current prices; endof year שנה סוף שוטפים; במחירים ש' מיליוני

או אועודף עודף
)הוצאות'הכנסות' מצטבר'גירעון! ( ) גירעון
Income1Expenditure1Surplus orCumulative surplus

deficit( )or deficit ( )'

1948/492.9;2.80.1O.I

1949/509.39.40.10.0
1950/5115.0'14.90.10.1

1951/5219.620.9 1.3 1.2

1952/5329.628.80.8_0.4
1953/5440.239.70.50.1

1954/5566.2165.30.91.0

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

1965/66438.6439.81.216.5

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
1974/754,72 1.74,752.130.437.5
1975/767,306.07,302.83.234.3
1976/779,743.79,741.52.232.1

1977/7814,645.914.602.243.711.6
1978/7922,657.622.609.947.759.3
1979/8049,503.847,802.21,701.61, 760.9

1980/81109,023.1111,099 .42,076.3315.4
1981/82254,904.1246,305.78,598.48,283.0
1982/83559,712.0581,873.022,161.0 13,878.0
1983/841,891,924.01,848,735.043, 189.029.311.0

Source: Accountant General's Report.
1 Incl. commercial enterprises 2D0es not includethe entire
defence budget. . 3 Including IS 2.5 million of foreign
exchange equalization fund.

הכללי. החשב דו"ח המקור:
תקציב את כולל אינו 2 עסקיים. מפעלים כולל ו

קרן של שי מיליון 2.5 כולל ג במלואו. הביטחון
שערים. הפרשי
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הממשלה הכנסות  ו. כ/ו לוח
TABLE XX/11.GOVERNMENT INCOME

is mmio", a, current prices; budge. years תקציב שנות שוטפים: שבמחירים מיליוני

Budget section
and income item

ההכנסות2 אומדן
;stimate of income2

1985/86 1984/85

למעשה1 הכנסה
Actual income1

1983/84 1982/83

תקציב סוג
הכנסה וסעיף

ORDINARY AND DEVELOP
MENTBUDGETTOTAL3

Budgetary surplus or deficit
 during the year

Ordinary budget  total

Income tax
)Including Peace of Galilee Laon)
Property tax (less: transfer to war
irsk insurance)
Land betterment tax
V.A.T. imposed on the financial
sector and on private non
profit institutions

Employers tax
Customs general
Customs fuel
Excise duty(tobacco.beverages,
cement,miscellaneous)

Travel tax
Value added tax
Purchase tax
Revenue stamp tax (documents)
Imposition on securities
Imposition on oversubscription on
share issues
Imposition on foreign currency
Licence fees vehicles
Licence fees  other
Import deposits
Royalties from enterprises and
natural resources
Profits of the Bank of Israel
Interest
Refunds on account of former
years' budgets
Surtax on stock and exchange rate
adjustment
Imposition on service imports
Income from various services
Transfer from development budget
War risk insurance
Development budget and debt
repayment  total
Foreign sources: development
loan external loans and grants

10,222,000 4,583,000 1,827,240 515,741

_  43.189 22.161

'1.156.500 2.681.420 1.487.743 419.568

3,581,740 732,042 399,611 129,764

52,000 5,000  M2

80.000 24,900  1,741
205,000 45,930  7,912

213,000 48,130 _ 9,495
397,100 84,852 41,701 18,585
135,400 29,440 15,269 5,149
66,100 13,788 58 1,125

78,500 9,181 2,197 169
1,655,160 380,690 175,807 61,715
519,300 120,130 57,729 24,635
27,400 6,782 3,942 2,067

 27,630  8,071
_ _ _ 475

75,800 16,743 8,047
27,140 8,687 3,889 1,133
23,110 6,493 1,133 690

279,700 41,880 14,986
51,593 9.376 2,642 73'

 100,000 2.991 9,923
385,541 65,557 28.399 13,41.
9,846 2,344 3,585 16,87'

1,310 770 16!

121,900 15,575 
24,595 5,856 59,485 1.27

3,146,575 879,104 665,502 103,806

9.065.500 1.901.580 339.497 96.17

2,846,692 620,005 296,956 89.25

ופיתוח רגיל תקציב
הכל3 סך 

במשך תקציבי  גירעון
השנה

הכל סך  רגיל תקציכ

הכנסה מס
הגליל) שלום מלווה (כולל
לקרן העברה (פחות רכוש ,73ס

אתונה)
מקרקעין שבח מס

הסקטור על מוסף ערך מס
ומלכ"ר הפיננסי

מעסיקים מס
מכסכללי

דלק על מכס
מלט, משקאות, (טבק, בלו

שונות)

לחו''ל נסיעות מס
מוסף ערך מס

קנייה מס
מסמכים) (על הכנסה בולי מס

ערך ניירות על היטל
יתר חתימת על היטל

הנפקות על
מט"ח היטל

רכב כלי ואגרות רשיונות דמי
אחרים  ואגרות רשיונות דמי

יבוא הפקדת
עסקיים ממפעלים תמלוגיס

טבע ומאוצרות
ישראל בנק רווחי

ריבית
שנים תקציבי ע''ח החזוות

קודמות
שערים והפרשי מלאי על יתר מס

שירותים יבוא על היטל
שונים משירותים הכנסות
פיתוח מתקציב העברה

ארנונה קרן
ותשלום פיתוח תקציב
הכל סך  חובות

 פיתוח מלוה דווץ: מקורות
ומענקים מווו''ל מלוות
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(המשך) כ/וו.הכנסותהממשלה לוח
TABLEXX/11.GOVERNMENT INCOME (com.)

תקצי שנות שוטפים; במחירים שי במיליוני
IS million, at current prices; budget years

ההכנסות2אומדןלמעשה'הכנסה
תקציב Actualסוג income1income2Estimate ofBudget section

and income item
ה3נסה ף וסע

1982/81983/841984/851985/86

Development budget and debt
ותשלום פיתוח repaymentתקציב (cont.)

(המשך) חובות
לביטוח מהמוסד .. פנים מלוות

לאומי
8.8033,000198,045749,952Internal loans: From the National

Insurance Institute

ואמיסיות 53,60158,359672,0002,084,000Fromמבנקים banks and
issues

חשבו; על גבייה אחרות: הכנסות
ומכירת הלואות

1,783,2418,10036,772Other revenue: Collections on account
of loans and sale of

(קרן) propertyרכוש (capital)

במט"ח 1,312קרן
Capital in foreign
currency

791526712,891Depreciationפחת

ע"ח 2,4773,3737,94019,450Incomeהכנסות o/a of

participationהשתתפות in
investments בהשקעות

לפנסיה 1,0731,0184,73118,333Allowancesהפרשות for

ופיצויים
pension and
severance pay

לתקציב העברה
הרגיל

665,502 103,806879,1043,146,575 _Transfer to ordinary
budget

מבנק מקדמות
ישראל

42,900508,900267,8806,453,985 1Advances from the
Bank of Israel

הגל סך  עסקיים 43.97164,684298,190645,400Commercialמפעלים enterprises  (0/0/

האוצר מפעלי
השינון מפעלי

459
9,686
926

822
19,157
2,216

4,374
56,340

10,573

8,324
103,046
21,700

Treasury projects
Housing projects
Railways

רכבת
הרגיל התקציב 1274017853,700Participationהשתתפות ofordinary budget

in railways expenditure
הרכבת בהוצאות
התקשורת מפעלי

ישראל מקרקעי מינהל
יפו נמל

והייצור העבודה לפריון המכון
ההוראה לאמצעי המכון

הממשלתי הסחר חשבונות

17,248
2,816

22
180
39

12,468

8,447
98

506

105
32,932

31,659

27,300

1,434

1,790
415

63,520

72,310
58,060
2,400
3,860
1,000

371,000

Communication enterprises
Israel Lands Authority
Yafo port
Israel Institute of Productivity
Institute for Teaching Aids
Government trade accounts

t Accountant ^^^^^^^7^ rennrt
2 Updated budgets published in February 1985 at pri,
first quarter of each budget year (see introduction).
3 Exluding earmarked income.

icesof the הכללי. החשב דו"דו 1

במחירי 1985 בפברואר שפורסמו מעודכנים תקציבים 2
מנוא). (ראה תקציבית שנד, כל של הראשו; הרבע

מיועדות. הכנסות כולל אינו 3

GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES 568



הממשלה הוצאות  כ/גו. לוח
TABLEXX/12.GOVERNMENT EXPENDITURE

שנוו שוטפים: כמהירים ש תקציבמיליוני 1/S million. at current prices: budget years

תקציב2למעשה1הוצאה
התקציב Actualסוג expenditure1Budget'Budget section and
ההוצאה expenditureוסעיף item

1982/831983/841984/851985/86

 ופיתוח רגיל 537,9021,784,0514383.00C20,222,000ORDINARYתקציב AND DEVELOP
הכל3 MENTBUDGETסך TOTAL1

הכל סך  רגיל 419.5682.909.500תקציב 1.483.01S12.806.500Ordinary budget  total

חברי הכנסת. המדינה. 5811,5953,39515.479Presidentנשיא of the State, Knesset.
המדינה ומבקר Cabinetהממשלה Ministers and State

Comptroller
הממשלה ראש 3211,3061,5/6,606Primeמשרד Minister's Office
העלייה לקליטת 9262,3354.24C26,913Ministry of Immigrant Absorplion

האוצר 2,9427.70615.0866,765 Finance
הביטחון 144,072405,805771,1853,589.118 Defence
הבריאות 12,49432,91660,035208,000Health

דתות לענייני 2,3195.81411. 88C48,400 Religious Affairs
החוץ 1,8884.32610,67555,740 Foreign Affairs

והתרבות החינוך 36,30089.806202,57.895,596 Education and Culture
החקלאות 1,3993,4906.88C29,040 Agirculture

לתושבי פיצויים 2,7726761,00c4,800 Resettling grants to
סיני settlers in Sinai

והמסחר התעשייה 642< 1,5323,40f15,150 Industry and Trade
התיירות 2848752.05C11.150 Tourism

והתשתית האנרגיה 184) 3927a3,250 Energy and
Infrastructure

ולתכנון לכלכלה 369625670 Economy and planning
הפנים 3701.4702,14;9,600 Interior

המשטרה 7,70619,13539.66c192,700Police
המשפטים 1,093) 2.8695.56C25.943 Justice

והרווחה1 העבודה 23,84367.953136.87C618,993 Labour and Social
Welfare4

והשיכון הבינוי 789) 2,1474.5OC20,560 Construction and Housing
והפיתוח5 המדע 23359652.076 Science and

Development5
התחבורה 417/ 1,0232.26>9.930 Transport

מפלגות 1882824.730Financingמימון political parties
(94.224ריבית 557,963974.5OC4,511,000Interest

ופיצויים 6,79617.62137.62.239.760Pensionsגימלאות and compensations
לנכים 4653.5567.37i35,360Gratuities,!תגמולים to invalids

לרכבת  (127העבתח 40145C3,700Transferto railways
(408לתחבורה 309I, 96C5,100to transport

המקומיות (14.768לרשויות 38.21766.00C260.000to local authorities
השידור 255230לרשות 345to the broadcasting

 authority
לאנרגיה לוועדה 484) 1 .2833.00C14.100to the Atomic Energy

אטומית  commision
ליצוא שווקים לפיתוח  .8.762הענקות 35,29566.79;457.038Subsidies for promotion of exports

מחירים לייצוב 26.055223.720 70.085451.000for stabilization 0! prices
!4,251שונות 62.20811.1742,492Miscellaneous

המדידות >61מחלקת 7731.1.300Survey department
לשיכון) (כולל אשראי !20,323סיבסוד 41.750130.49474.520Subsidies to credit (incl. housing)

98.54.449.921Reservesרזרבות
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(המשך) הממשלה הוצאות כ/12. לוח
TABLEXX/12.GOVERNMENT EXPENDITURE (cont.)

IS million, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים ש' מיליוני

Budget section and
expenditure item

תקציב2
Budget2

1985/86 1984/85

למעשה1 הוצאה
Actual expenditure1

1983/84 1982/83

התקציב סוג
ההוצאה וסעיף

Development budget and debt
repayment  total

Agriculture (incl. rural housing and
development of Arava region)

Water projects
Industry and Trade
Tourism
Transport and roads
Communication
Housing
Loans to local authorities
Buildings for public and government
institutions and investments
in social services

Development of energy sources
Various establishments
Debt repayment
National Council of Research
and Development

Reserve

Budgetary working capital

Business enterpirses  total

Treasury projects
Housing projects
Railways
Communication enterprises
Israel Lands Authority
Yafo port
Israel Institute of Productivity
Institute for Teaching Aids
Government trade accounts

7.415.500 1.671500 301,033 118.334  חובות ופירעון פיתוח תקציכ
הכל 0ך

לחקלאים שיכון (כולל 5,960ג3,7987,58215,000חקלאות

הערבה) ופיתוח
מיס 1,6393,3147,17027,375מפעלי

ומסחר 11,36329,02479,703344,205תעשייה

1.3262,1304,83017,500תיירות

וכבישים 1,2583,7457,23628,600תחבורה

2,6004,9235,76413.597תקשורת

12,23328,63654,840185,250שיכון

המקומיות לרשויות 7702,0524,62516,100הלוואות

ציבוריים למוסדות 3,4018,60214,69253,498בניינים

בשירותי והשקעות וממשלתיים
חברה

אנרגיה מקורות 1,6522,9746,48521,412פיתוח

שונים 1,0095,0554,870128,430מפעלים

חובות 77,282202,8651,443,5006,411,000פירעון

למחקר הלאומית המועצו;
1254112,035

ולפיתוח
רזרבה

23,844110,279

תקציבי חוזר 36530259הון

645.400 291190 64.684 43.971

4598224,3748,324

9,68619,15756,340103,046

1,0532,61711,35825,400

17,248
31,65972,310

2,8168,44727,30058,060

22981,4342,400

1805061,7903,860

391054151,000

12.46832.932163,520371,000

הכל סך  עסקיים מפעלים

האוצר מפעלי
השיכון מפעלי

רכבת
התקשורת מפעלי

ישראל מקרקעי מינהל
יפו נמל

והייצור העבודה לפריון המכון
הוראה לאמצעי המכון

הממשלתי הסחר חשבונות

1 Accountant General's report.
2 See note 2 to table XX/11.
3 Excluding expenditure depending on income.
4 Includes transfers to ihe National Insurance Institute./ . In tne 1982/83 budget year, most expensesof the ministry of
>Jc/e/7ce and Development were included in the Ministry of
energy and Infrastructure.

הכללי. החשב דו"ח 1

כ/11. ללוח 2 הערה ראה 2
בהכנסה. מותנות הוצאות כולל אינו 3

לאומי. לביטוח למוסד העברות כולל 4
והפיתוח המדע משרד של ההוצאות רוב 1982/83 בשנת 5

והתשתית. האנרגיה במשרד כלולות היו
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government employees מדינה עוברי
ישראל ומשטרת משרדים לפי המדינה1, עובדי מצבת  כ/3ו. לוח

TABLE XX/13.  GOVERNMENT EMPLOYEES', BY MINISTRIES AND THE ISRAEL
POLICE

שנה כל במרס 3131 111 each year

י1970 1980198219831984M984

הכל 2187,99879,79277,833TOTAL^70.30586,23587סך

הכל סך מדינה' 57,40866.63167.60667,960S8.99857,247Governmentעוניי employees' total
הממשלה ראש 1,201866911982777797Primeמשוד Minister's Office

האוצר 7,394Ministry■7,1717,6557.8337,6257.622משוד of Finance
הביטחון 1,8182.1522.6182,5592,5972.473Ministryמשדד of Defence
הבריאות 10,40117,56119,04219,41319.58419,299Ministryמשוד of Health

דתות לענייני 367372340362347322Ministryמשוד of Religious Affairs
החוץ 856913887884884879Ministryמשרד of Foreign Affairs

והתרבות החינוך 2,5493.4063,2943,2683.1863,040Ministryמשוד of Education A Culture
החקלאות 3,3553,0833,1413,1002,9482,845Ministryמשור of Agriculture

ישראל מקרקעי 490586569585565553Israelמינהל Lands Authority
והמסחרי התעשייה 9441.113859827788832Ministryמשור of Industry and Trade5

המשפטים 1,5631,9662,0852,1152,1322,150Ministryמשוד of Justice
הסעד3 Ministry_1,796משוד of Social Welfare'

והרווחה3 העבודה 3,8324,3984,6254,5994,5504,366Ministryמשרד of Labour ^6 Social
Welfare'

והפיתוח' המדע 178346156Ministryמשוד of Science
and Development'

הפנים3 985908900888826801Ministryמשוד of the Interior3
העלייה לקליטת 375498513510485453Ministryמשוד for Absorption of

Immigration
והשיכון3 הבינוי 8732,9792,8372,7892,6452,509Ministryמשרד of Construction £

Housing'
התחבורה4 1,6301,098987997967924Ministryמשוד of Transport4
ישראל 2,2691,9811.9301,8421,7791,711Israelונכת Railways
התיירות3 249250Ministry!28622026משוד of Touirsm'
התקשורת5 14,18114,19013,70413,9905,6735,263Ministryמשוד of Communication5

והתשתית3 האנרגיה 3263112932g2283Ministryמשוד of Energy and
Infrastructure'

ולתכנון3 לכלכלה 375147Ministryהמשרד of Economy and
planning'

הכל ישראלסך 12,89719.60419.7Jמשטות 520.03820.79420,586Israel Police Force total
11שוטרים ,42717,04317,02017,30018,08017,698Policemen

הסוהר בתי 1,4702,5612.6952,7382,7142.888Prisonשירות staff (warders)
(סוהרים)

1 See detailed explanation in the introduction. 2 See nole
4 10 Table XX/15. 3 Alterations in names and structure of
government ministries are detailed in the introduction. 4 In
1978, the BenGurion airport became an independent authority
and consequently the workers are not included among
government employees. 5 In 1984, the Engineeirng and
Telephone Services of the MinistryofCommunication became
the "Bezeq  Israel Communication Company" and
consequently, the workers are not included among government
employees.

4 הערר, ראה 2 כמבוא. מפורטת הגדרה ראה 1

וגהרבבם משרדים בשמות שחלו שינויים 3 כ/15. בלוח
התעופה נמל הפך ב1978. 4 במבוא. מפורט הסבר ראה
כלולים העובדים אין ולכן עצמאית לרשות בןגוריון
ההנדסה שירותי הפכו ב1984 5 המרינה. עובדי בין
ישראלית חברה  ל"בזק התקשורת, שבמשרד והטלפון.

המדינה. עובדי כין עוד כלולים ואינם לתקשורת"
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מקצועי דירוג לטי מדורגימ, מדינה עובדי ב/4ו. לוח
TABLEXX/14.GOVERNMENT EMPLOYEES, BY PROFFSSIONAL GRADATION

31 III each year שנה כל במרס 31

9841985!ג1980198119821983'19601970

הכל 7,93910,80927,48128,08728,92229,48524,92124,638TOTALסך

5769472,1332,1462,1862,2962,3882,347Physiciansרופאים

וטרינריים 5465738176767978Veterinaryרופאים surgeons

239445721741767779766760Biochemistsביובימאיס and
microbiologistsומיקרוביולוגים

6872130133122129121116Pharmacistsרוקחים

המשפטי3 השירות 510526734743761800797815Workersofעובדי judicial services'

החברה במדעי 2471,3663,7833,8633,9484,1404,0934,078Academicאקדמאים workers in social
sciencesוהרוח4 and humanities'

1,2641,6352,3402,3522,5172,2471,9251,861Engineersמהנדסים

הוראה5 5739242,1412,0322,0552,0692,0101,955Educationalעובדי staff5

סוציאליים6 247עובדים


8228999619621,0051,016Social workers6

2,294אחיות7


'3177,4087,6187,596Nurses,י6,5576,874

פיזיותרפיסטים


219219242255257240Physiotherapists

23669232241245258264264Journalistsעיתונאים

וטכנאים 1,6314,5176,9777,1277,0476,9362,3642,279Practicalהנדסאים engineers and
technicians

טכניים 469556570מקצועות
ו

Technical ocupation8
(מקצטי"ס)8

פארהרפואיים 495248243034Paramedical,workersעובדים

רנטגן טכנאי


193199203213225221X ray technicians

מחקר עובדי


243377385427424423408Research workers

1 See note 4 to Table XX/15. 2 See nole 5 to Table
XX/13. 3 Prior to 1970 including judges and judges of
rabbinical courts. 4 Incl. also psychologists. 5 Excl.
teachers and kindergarten teachers. 6 Nonacademic
workers were transferred to the standard gradation in 1967, and
academic workers  to graduatesof various sciences; as of 1974,
academic workers were given a special gradation. 7 Trans
ferred to standard gradation in 1966 but were granted special
grades in 1974. 8 Asof 1983  new professional gradation.

הערה ראה 2 .15/0 בלוח 4 הערה ראה 1 ■

שופטים כולל .1970 שלפני בשנים 3 כ/נו. בלוח 5

גולל אינו 5 פסיכולוגים. גם כולל 4 ודיינים.
לדירוג הועברו הלאאקדמאים 6 וגננות. מזרים
שוניס: מדעים למוסמגי  והאקדמאים ,1967 בשנת האחיד
הועברו 7 מיוחד. דירוג קיבלו האקדמאים מ974ו
מיוחד. דירוג קיבלו ב1974 אך ב1965: האחיד לדירוג

חדש. מקצועי דירוג מ1983 8
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האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה, עובדי  כ/5ו. לוח
TABLEXX/15.GOVERNMENT EMPLOYEES, ACCORDING TO STANDARD GRADE

31 III each year שנה כל במרס 31

1980198119821983J19841985Grade'196719701975דרגה

כולל 39,46843,71844,95939,12338,99738,68438.47534,07732,609GRANDסך TOTAL
הכל סך  31.86934.80833.62233.65032.60532.48031.82829.28528,852Permanentקכועים  total

19,49020,61612,4133,6402,5751,54414Iאי! X<

3,8374,5634.7242,9362,3012,2422.6111,804178XIי"א

2,6603,1364,6514,9033,6153,0172,8172,7372,290XIIי"ב
"ג 1,8462,1514,0825,6795,5474,8904,1383,3203,131XIIIי
1,4871,5672,7325,1455,4675.4525,7514,8984,566XIVי"ד
9971.2132.1174,0544,9555,7676,2716,1145,939XVט"ו
8018151,6102,3922,7153,3493,5013,4994,674XVIט"ז

"ז 4084358012,0402,1772,2102,3962,4342,874XVIIי
2002193021,5231,6161,9461,9801,9422,209XVIII

1 114941028099721,1081,2501,3291,564XIXי"ט 1

1171363451629701763873XIXי"ט2 2

291917126147236289316403XXכ
"א כ


40597890109117XXI

"ב 812192034XXIIכ
וחוזה 7.5998.91011.3375.4736.3926.2046.6474.7923.757Temporaryארעיים and

הכל specialמיוחדסך contract total
ארעיים4 7,5138,58811,1785,1856,1456.1606,5494,7503,716Temporaryעובדים workers4

מיוחד5 8632215928824744634241Specialחוזה contract5

Percentagesאחוזים
הכל סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Permanentקבועים total

61.259.236.910.87.94.8Iא._י.3 X'
12.013.114.18.77.06.98.26.20.6XIי"א
8.39.013.814.611.19.38.99.37.9XIIי"ב
"ג r16.917.015.113.011.310.9XIII.5.86.212י
4.74.58.115.316.816.818.116.715.8XIVי"ד
3.13.56.312.015.217.819.720.920.6XVט"ו

2.52.34.87.18.310.311.011.916.2XVIט"ז
"ז 1.31.22.46.16.76.87.58.310.0XVIIי
0.60.60.94.54.96.06.26.67.7XVIIIי"ח

0.40.30.32.43.03.43.94.55.4XIXי"ט1 1

0.21.11.41.92.22.63.0XIXי"ט2 2

0.50.71.01.31.61.9XXכיכ"ב XXII

1 See note 4 to Table XX/13. 2 See note 5 to Table
XX/13. 3 Incl. trainees and apprentices. 4 Between
19721979  as annual average: as of 1980. data refer
to March 31 of each year; one should be cautious in
comparisons. 5 According to overall salary. Workers on
special contracts according to grades are included with the
corresponding grades. As of 1977 also workers without
gradation.

בלוח 5 הערה ראה 2 כ/נ1. בלוח 4 הערה ראה 1

 1979 בין 4 ושוליות. חניכים כולל 3 נ/נו.
ל מתייחסים הנתונים ב980ו החל שנתי; כממוצע  1972
לפי 5 בהשואות. להיזהר יש שנה: כל של במרס 31

נכללים דרגות לפי המיוחדים החוזים בעלי כוללת. משכורת
ללא עובדים גס כולל ב1977 החל המתאימות. בדרגוו!

דירוג.
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המקומיות הרשויות כספי
ומעמד ייעוד מקור, לפי המקומיות, הרשויות הכנסות כ/16. לוח

מוניעיפאלי
שוטפים במחירים שי; מיליוני

הגל MunicipalisesעיריותTotalסך

1981/82§1982/831981/82§ 1982/83

כולל 20,865.345,746.714,355.430,392.6סך

25,656.7

10.444.1
5,097.3
67.0

1,650.7
683.1

2,700.8
.?,.?2.5.5
1,813.0
11.639.4
5,477.2
6,162.2
3,843.8
1,830.1
247.7

4,735.9

1,942.7
1,033.6
845.3
97.2
183.3
633.8

25,656.7

13,919.2
2,133.4
500.2
51.6
228.5
494.6
856.2

6.952.2
4,843.8
1,924.5
183.9

2,381.8
22.4
247.7

12,238.5

4.783.2
2,133.6
226.6
714.6
397.2

1,108.5
1.392.7
810.0

5,527.8
2,890.8
2,637.0
1,492.9
861.8
534.8

2,116.9

1,101.4
422.9
320.6
61.0
91.8
119.2

12,238.5

6.756.2
881.2
221.4
21.2
166.7
179.1
292.8

2.952.1
1,944.4
901.1
106.6

1,107.4
6.8

534.8

37,752.7

13.735.9
5,821.4

75.0
2,574.9
1,042.4
3,601.5
4.093.7
2,332.2
19.547.4
9,973.6
9,573.8
6,396.2
2,401.5
,?7.5.7

7,994.0

מקור
17,499.2

6.251.3
2,435.8
248.2

1,088.5
584.7

1,545.2
1,681.4
1,001.4
8.902.0
4,888.8
4,013.2
2,474.6
1,132.9
664.5

3,366.1

1,723.83,628.7
704.41,885.5
382.31,008.2
185.7256.8
160.6307.7
209.3907.1

יעוד

17,499.237.752.7

9.487.520.222.8
1,285.62,993.4
281.0630.0
49.0114.4
233.0339.9
229.1628.3
493.51,280.8

4,588.610.951.6
3,262.78,165.5
1,192.02,544.7
133.9241.4

1,455.93.159.7
17.149.5
664.5375.7

הכל סך  רגיל תקציב

הכל סך  עצמיות הכנסות
כללית ארנונה מזה:

עסקים מס
שירותים ודמי אגרות

השתתפויות
ומפעלים רכוש

הכל סך  מועברות הכנסות
רכוש ארנונה תמורת מזה:

הכל סך  ממשלה השתתפות
כללי מענק

מיועדת
חינוך מזה:
סעד

הרגיל התקצינ לאיזון מלוות

הכל סך  רגיל בלתי תקציב

מבנקים מלוות
ממשלה השתתפות
בעלים השתתפות
מוסדות השתתפות

רגיל מתקציב הקצבה
וכוי) הרשות (קרנות אחר

הכל סך  רגיל תקציב

כללי ומענק מסים
הכל סך  מקומיים שירותים

תברואה
וביטחון שמירה

ובניין תכנון
ציבוריים נכסים

אחר
הכל סך ממלכתיים שירותים

ותרבות חינוך
סעד

וכוי) דת (בריאות, אחר
מפעלים

אחי
הרגיל התקציב לאיזון מלוות
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FINANCES OF LOCAL AUTHORITIES

TABLEXX/16.INCOME OF LOCAL AUTHORITIES, BY SOURCE, PURPOSE AND

MUNICIPAL STATUS
IS million, at current prices

מקומיות מועצות
Local councils

אזוריות מועצות
Regional councils

1981/82§1982/831981/82§1982/83

3,470.57,9843,039.47,369.9GRAND TOTAL

INCOMETO ORDINARY
BUDGET TOTAL

Own income total
Thereof: General amona

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 balancing ofordinary 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
2,770.56335.52,490.25,760.5

652.01,495.7816.11, 796.1
188.0452.9114.2271.2
11.06.110.61.9

143.8387.1230.1537.1
87.9134.599.6224.8

204.9468.2231.8432.5
185.7477.6103.0290.15
IO9.0289.382.4229.9

1.844.54.299.81,529.73.608.2
1 ,089.42,500.3908.61,996.1
755.11,799.5621.11,612.1
502.41,322.9479.31,230.2
203.0393.868.1177.6
88.362.541.465.5

1,609.4 549.2 1,648.7 700.0

336.7704.7285.7981.3
195.7513.885.8338.1
36.276.025.586.9
58.795.266.064.4
41.785.927.138.5
31.0173.159.1100.2

Purpose
2,770.56,335.52,490.25,760.5INCOME TO ORDINARY

BUDGET TOTAL
1.479.53.455.41.251.82.848.2Taxes and general grant
163.7340.9240.7519.1Local services total
31.466.628.260.9Sanitation .

3.26.524.656.3Guarding and safety
51.280.515.130.9Planning and building
23.975.526.158.2Public assets
54.0111.8146.7312.8Other
833.22,017.3803.31.982.1Government services total
618.81,591.2699.51 ,730.5Education and culture
211.0418.379.9201.9Welfare
3.47.823.949.7Other (health. religion etc.)

203.9457.2144.6320.7Enterprises
1.92.28.424.9Other

88.362.541.465.5Loans for balancingofordinary budget
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מעמד ולפי ייעור סוג, לפי המקומיות, הרשויות הוצאות ב/7ו. לוח
מוניציפאלי

שוטפיםיריםבמדשמיליוני
הכל סך
Total

עי
alities

יות
Municij

1981/82§1982/831981/82§1982/83

21,591.649,482.814,781.033,211.5כוללסך

סוג

18,159.241,115.012,630.528,064.4

7,498.817,866.35,523.213,017.1
5,039.011,473.43,032.47,153.5
2,397.55,229.31,598.83,404.3
510.21,175.0355.7779.4

2,713.75,101.02,120.43,710.1
172.4382.1106.5240.4
531.61,203.6385.1705.9

2,009.73,515.31,628.82,763.8

3,432.48367.82,150.55,147.1
2,757.76,803.61,788.64,152.8
251.3634.6166.1364.2
109.2273.487.9161.6

35.299.228.647.2
279.0557.079.3421.3

28,064.4

3.575.2
7.754.1
3,077.7
564.0
605.6

2,426.9
1,079.9

13,378.9
9,767.4
2,773.9
837.6

2,420.7
935.5

5,147.1

12,630.5

1.680.1

3,487.7
1,355.5
252.7
260.1

1,152.2
467.2

6,171.3
4,406.5
1,388.2
376.6

1.031.2
260.2

2,150.5

41,115.0

5.640.7
10,440.3
3,898.4
886.1
791.6

3,296.9
1,567.3

20,486.4
'15,621.4
3,675.8
1,189.2

3,393.4
1.154.2

8,367.8

ייעוד

18,159,2

2,550.0

4,645.0
1,696.5
392.8
332.2

1,536.1
687.4

9,184.4
6,847.4
1,815.7
521.3

1,445.1
334.7

3,432.4

1.193.23.135.9754.01,955.1

254.7
181.8
678.5

535.8
486.1

1,778.9

185.6
88.4

433.1

326.0
233.6

1,212.9

1,317.9
1,146.9

3.288.1
2,839.7

769.8
657.4

1,883.1
1,644.9

677.7
243.6

1.445.4
498.4

521.5
105.2

1.060.5
248.4

הכל סך רגיל בתקציב הוצאות

ומשכורת שכר
לפעולות הוצאות

ותרומות השתתפויות
חדפעמיות הוצאות

הכל סך מלוות פירעון
קרן תשלומי

ריבית תשלומי
הצמדה הפרשי

הכל סך רגיל בלתי בתקציב הוצאות
פיתוח עבודות
וציוד מכונות
הון העברות

וקרקע בניינים רכישת
אחרי

הכל סך רגיל בתקציב הוצאות

הנהלה
הכל סך מקומיים שירותים

תברואה
וביטחון שמירה

ובנייה תכנון
ציבוריים נכסים

וכוי) עירוני (פיקוח אחר
הכל סך ממלכתיים שירותים

ותרבות חינוך
סעד

דת) (בריאות, אחר
מפעלים

אחרות הוצאות

רגיל בלתי בתקציב הוצאות
הכל סך 

הכל סך מקומיים שירותים
תברואה מזה:

וביטחון שמירה
ציבוריים נכסים

הכל סך ממלכתיים שירותים
ותרבות חינוך מזה:

הכל סך מפעלים
אחרות הוצאות

ואחר. מלוות פירעון מינהל. הוצאות כולל
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TABLEXX/17.EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES, BY TYPE AND PURPOSE
OF EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS

IS million. at current prices

מקומיות מועצות
Local councils

מועצות
councils

אזוריות
Regional

1981/82§1982/831981/82§1982/83

3,664.98,498.23,145.77,773.1GRAND TOTAL

EXPENDITURE FROM ORDINARY

BUDGETTOTAL
Wages and salary
Expenditure for activities
Participations and donations
Non recurrent expenditure
Repayment of loans total
Payment of principal
Payment of interest
Linkage differentials

EXPENDITURE ONDEVELOPMENTTOTAL
Development
Machinery and equipment
Capital transfers
Acquisition of real estate
Other1

EXPENDITURE FROM ORDINARY

BUDGETTOTAL
Administration

Local services total
Sanitation
Guarding and safety
Planning and building
Public assets
Other (municipal supervision etc.)

Government services total
Education and culture
Welfare
Other (health. religion)

Enterprises
Other expenditure

EXPENDITURE FROM EXTRAORDINARY
BUDGET TOTAL

Local services total
Thereof: Sanitation

Guarding and safety
Public assets

Government services total
Thereof: Education and culture

Enterprises total
Other expenditure

Type

2,926.16,818.32,602.66,232.3

1,206.32,968.1769.31,881.1
885.52,144.81,121.12,445.1
444.1926.4354.6898.6
80.4163.274.1232.4

309.8615.8283.5775.1
27.959.138.082.6
83.3149.063.2348.7
198.6407.7182.3343.8

738.81,679.9543.11340.8
623.11,416.7434.81,234.1
55.2125.558.1144.9
21.548.722.463.1
14.523.513.728.5
24.565.514.170.2

Purpose
6,232.3

890.3

1,540.8

2,602.6

361.1

543.1

6,818.3

1,175.2

1,679.9

2,926.1

508.8
594.51,415.0562.81.271.2
IMA517.5123.6303.2
53.2120.486.9201.8
43.8121.128.364.8
236.8544.6147.1325.3
43.3111.4176.9376.1

1.548.83,586.31.464.33.521.2
1, 161.72,804.91,279.23,049.1
314.7616.9112.8285.0
72.4164572.3187.1

236.8528.7177.1444.0
37.2113.137.3105.6

738.8

256.0647.9183.2532. V

40.2
23.3
171.9

120.6
69.7

359.9

28.9
70.1
73.5

89.2
182.8
206.1

296.5
272.2

686.5
600.1

251.6
217.3

718.5
594.7

89.7
96.6

164.1
181.4

66.5
41.8

220.8
68.6

1 Incl. administrative expenses, repayment of loans and other.
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בתקציב מלוות ויתרות גירעון או עודף והוצאות, כ/8ו.הכנסות לוח
מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות, הרשויות של רגיל ובלתי רגיל

TABLEXX/18.INCOME, EXPENDITURE, SURPLUS OR DEFICIT AND LOANS
OUTSTANDING IN ORDINARY AND EXTRAORDINARY BUDGETS OF LOCAL

AUTHORITIES, BY MUNICIPAL STATUS
IS mi"ion ש' מיליוני

אזוריות מועצות
Regional councils

שינוי 90
ריאלי1
90 real
change1

במחירים
שוטפים
Current
prices

מקומיות מועצות
Local councils

שינוי 9'D

ריאלי1
90 real
change1

במחירים
שוטפים
Current
prices

עיריות
Municipalities

שינוי 90
ריאלי'
90 real
change1

במחירים
שוטפים
Current
prices

הכל סך
Total

שינוי 9i
ריאלי'
90 real
change1

במחירים
שוטפים
Current
prices

1963/64
1970/71
1971/72
1972/73
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83§

Surplus 01 deifcit ()

2
 1

2
4

 10
 19
33
 107
403

I

7

3
3
16
25
54
194
514

 1

2

1

5
21
^46
 155
309
248
426
2,819

() גירעון או עודף
1
3

1
9

6
26
53
181
353
335
727

3,736

1963/64
1970/71

הכנסות
54

14122.1
41
10022.0

8

225.9
5
1949.5

1963/64
1970/71

1971/7217814.313017.82711.1210.31971/72

1972/7324219.917317.43927.43026.01972/73

1974/7547710.234611.7691.26215.51974/75

1975/766959.64855.511525.39515.21975/76

1976/779350.26500.21571.71280.21976/77

1977/781,3333.39223.52222.31897.11977/78

1978/792,1475.91,4755.13452.332713.71978/79

1979/804,0194.12,7743.66631.65828,81979/80

1980/819.8364.76.7624.31,6255.01,4496.51980/81

1981/8220,8650.214,3552.93,4718.53,0395.61981/82

§1982/8345,7473.430,3936.77,9841.47,3706.61982/83§

1963/64
1970/71

הוצאות
55
14424.8

42
10226.3

8
234.7

Expenditure
5

50.0 19

1963/64
1970/71

1971/7217811.913015.4276.421
1971/72

1972/73
1974/75

243
486

20.4
11.8

174
346

18.1
11.1

39
76

27.4
8.8

30
64

25.6
19.6

1972/73
1974/75

1975/767018.54906.611513.69612.81975/76

1976/779612.16712.01603.61300.81976/77

1977/781,3864.49684.52251.81937.51977/78

1978/792,32810.41,63010.73615.533714.81978/79

1979/804,4731.63,1590.77010.66136.81979/80

1980/819,946..86,8936.61,614 1.31,4390.51980/81

1981/8221,5923.514.7811.73,66516.13, 14614.41981/82

§1982/8349,4830.933,2121.08,4982.17,7738.71982/83§

1963/64
1970/71
1971/72
1972/73
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82

81982/1983

1 As against previous year; at current prices, with deductions
according to the Consumer Price Index  see introduction.

שוטפים במחירים והוצאות הכנסות קודמת; שנה לעומת 1

מבוא. ראה  לצרכן המחירים במדד שחל בשינוי מנוכים
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ציבורי סדר ב"א. פרק

פלילית סטטיסטיקה
והסברים הגדרות

כ"א/108, בלוחות ואילך 1979 לשנת הנתונים
ראשונה בדרגה הפליליים המשפטים את משקפים
("עבירות המשטרה ידי על שנרשמו עבירות על
מהסוגים המשפט בבתי ושנתבררו רציניות")
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 ההאשמות, בפנקס נרשמו שלא
על משפטים המשפט. בתי ממזכירויות נתקבלו

כלולים. אינם קלות תנועה עבירות
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
אחר. 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 כיותר אישום
מספר בו נדונו אם גם אחת, פעם נמנה תיק כל
ובמקו שונים במועדים שבוצעו פליליים אירועים
אחת מפעם למעלה שהואשם אדם שונים. מות
תיקי כמספר זו בסטטיסטיקה נכלל השנה, במשך
הנחקרת. השנה במשך הואשם שבהם המשפט בית
בהאשמה אדם של בדין חיוב הרשעה:
כהרשעה אחד. משפט בית בתיק נגדו שהוגשה
אחת מפעם יותר שהורשע אדם בדין. חיוב כל נחשב
ההרש כמספר זו בסטטיסטיקה נכלל השנה, במשך
שונים. בתיקים השנה במשך בדין חוייב שבהן עות
לכלול יכול משפט בית תיק העבירה. סוג
אחד. חוק סעיף מאשר יותר של בהפרה אישום
במקרים העבירה סוג נקבע הסטטיסטיים בעיבודים
ובה בהאשמה ביותר החמור החוק סעיף לפי אלה
הצפוי המכסימלי העונש מבחינת כולה, רשעה

לחוק. בהתאם לנאשם
שהיה הפליליות העבירות סיווג עודכן ב979ו,
זהו .1964 מאז לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה נהוג
ישראל, משטרת של בשימושם הנמצא אחיד, סיווג
נוספים. וגופים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
בעבי בעיקר שינויים, מספר הצריך הסיווג עדכון

סיכום לוחות
והסברים הגדרות

ציבורי סדר על ההוצאה

הממשלה משרדי הוצאות את כוללות הוצאות
הלאו המוסדות לאומי, לביטוח המוסד השונים,
היהודית, הסוכנות של בישראל (ההוצאות מיים
וקרן לישראל קיימת קרן הציונית, ההסתדרות
של הוצאות נכללו לא המקומיות. והרשויות היסוד)
בבע בע"מ, כחברות המאורגנים עסקיים מפעלים

אלה. גופים של חלקית או מלאה לות
ההוצ ציבורי: סדר על הממשלה הוצאות
הסדר על כשמירה הקשורות ולמחקר לניהול אות
אש, כיבוי משטרה, משפט, בבתי במדינה, הפנימי
ושיקום למעצר אחרים ומקומות סוהר בתי

עבריינים.
הוצאות אודות ההגדרות של נוסף לפירוט
 לישראל הסטטיסטי "ירחון ראה הממשלה

.1985 ינואר ,1 מס' מוסף"

שופטים
שופטים, שהם רשמים גם כלולים השופטים בין
מקומיים, לעניינים המשפט בבתי השופטים כל וכן
כתי שופטי  1969 בשנת והחל תעבורה שופטי

לעבודה. הדין

דין עורכי
יסוד על הדין עורכי מספר נקבע 1962 שנת עד
שנתפ דין, כעורכי לשמש המורשים של הרשימות
במרוצת הפרסומים" ילקוט  ב"רשומות רסמו
המספרים סמך על  1963 שנת מסוף השנה;
הדין עורכי בדבר הדין עורכי מלשכת שנתקבלו

הדין. עורכי בפנקס הרשומים

משפט בתי
בלוחות הנתונים המשפט. בבתי העניינים
בתי פעולות את כוללים אינם כ"א/3כ"א/7

הצבאיים. המשפט
על הסברים המשפט, בתי על מפורטים נתונים
תיאור וכן הנתונים של העיבוד ושיטת מקורות
מתפרסמים המשפט, במערכת העיקריים השינויים
שנה. מדי הלשכה של המיוחדים הפרסומים בסדרת
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כול כ"א/1514) (לוחות האסירים על הנתונים
חוב. איתשלום בשל שנאסרו אלה אח גם לים
פלילית סטטיסטיקה של בנושא מפורטים נתונים
הלשכה. של המיוחדים הפרסומים בסדרת מופיעים

עבריינות נפגעי

לאחרונה התפרסמו עבריינות נפגעי על נתונים
עמ' ,1984  35 מס' לישראל'' הסטטיסטי ב''שנתון

.610
מבחן שירותי

הזקו נוער בני גם כוללים החקירה על הנתונים
בתי ע"י שהופנו ומבוגרים והגנה" ל"השגחה קים
ומבוג נוער בני כוללים מבחן על הנתונים המשפט.
משפט בית צו פי על בטיפול או בהשגחה דים
של והספירה הרישום בשיטת שינויים על בלבד.
.668 עמ' ,24 מס' שנתון ראה  בטיפול התיקים

מקורות
שופטים לגבי מתקבלים כ"א/2 בלוח הנתונים
 דיינים לגבי המשפט; בתי הנהלת ממזכירות
 דין עורכי לגבי הרבניים; הדין בתי ממזכירות
 וסוהרים שוטרים ולגבי הדין עורכי מלשכת

הסוהר. בתי ומשירות ישראל ממשטרת
וכן כ"א/7 עד כ"א/3 בלוחות הנתונים
של הסטטיסטי הדיווח מתוך נלקחו 2013 כ"א
בתי לעבודה, הדין בתי המשפט, בתי מזכירויות
המשטרה, מטה הסוהר, בתי שירות הדתיים, הדין
הציבור. תלונות נציב ודו"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
לסט המרכזית ללשכה ישראל משטרת שסיפקה
המשטרה חומר התקבל 1977 שנת מאז טיסטיקה.
עזה וחבל שומרון יהודה, תושבי ממוכן. בקובץ

הקובץ. מן נוכו בישראל שנשפטו
כול ואילך 1967 לשנים אלה ממקורות הנתונים

ירושלים. מזרח את לים

שריפות

ב"שנתון לאחרונה התפרסמו שריפות על נתונים
.614613 עמ' ,35 מס' לישראל" הסטטיסטי

כלפי ועבירות מין עבירות הציבורי, הסדר כלפי רות
מהסיווג מעבר למפתח נוספים הסברים המוסר. לישראל סטטיסטי "ירחון ראה לחדש הישן

.1980 ,3 מס' מוסף"
פלי עבירות על שהורשעו אנשי.ם עבריינים;
במשך שהורשע אדם השנה. במשך רציניות ליות
זו בסטטיסטיקה נכלל אחת, פעם מאשר יותר השנה
לפי הינו העבירה סוג לפי המיון בלבד. אחת פעם
שבה האחרונה בהרשעה ביותר החמורה העכירה

הנחקרת. בשנה הורשע
נחשבו ,23.7.1971 עד וצעירים: מבוגרים
ונערים שנה 18 להן מלאו שטרם נערות לקטינים
(שפיטה, הנוער חוק שנה. 16 להם מלאו שטרם
,1971 בתשל"א שהתקבל טיפול), ודרכי ענישה
,1975 באוקטובר מ1 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, ב28.6.1978 בכנסת שהתקבל
פלי אחריות בר אינו שנים שלושעשרה לו מלאו
לו מלאו שלא מי כי הקודם, הדין במקום  לית

פליליו!. אחריות בר אינו שנים תשע
עבר ,1979 בשנת החל הסטטיסטיים לעיבודים
שלום משפט בבית שנשפטו אלה הינם צעירים יינים

לנוער.
קודמות, בשנים שנערכו הסטטיסטיים בעיבודים
17 להם מלאו שטרם נערים היו צעירים עבריינים
שבה בשנה שנה, 19 להן מלאו שטרם ונערות שנה

נשפטו.
שנערכו סטטיסטיים בעיבודים מועד. עבריין
ער 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 בשתי 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 בדין שחוייב
שבגינה אחת עבירה מאשר יותר כללה אם גם בלבד,

הורשע.
לפי נקבע העבריינים גיל העבריינים. גיל
העבריינים של השיעורים בדין. החיוב בשנת המצב
לפי המתאימה, באוכלוסייה 1,000 כל על חושבו
דת, לידה, יבשת גיל, מין, אוכלוסייה, קבוצת

עלייה. ותקופת
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581 ציבורי סדר



SUMMARY TABLES

ציבורי סדר על הוצאות כ"א/1. לוח
TABLE XXI/1.EXPENDITURE ON PUBLIC ORDER

סיכום לוחות

1982/83 51981/82 1980/81 1970/71

Expenditure of the govern
ment, the national institu
tions 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

641,129 290,500 121,946

319,376 148,600

9,359 3,712

61,042

1,610

1,357

636

22

המוסדות הממשלה, הוצאות
המקומיות והרשויות הלאומיים

הכל סך 
ותשלום כיטחק הוצאות ללא

חובות
ציבורי, סדר על הוצאות מזה:

ומשפטים משטרה
Percentagesאחוזים

ציבורי סדר על ההוצאה 1.61.31.31.5Percentאחוז expenditure on public
ההוצאות כל orderמסך of total expenditure

ציבורי סדר על ההוצאה ercent*3.42.62.52.9אחוז expenditure on public order
הוצאות ללא ההוצאות כל ofמסך total expenditure, excl. defence

חובות ותשלום expenditureביטחון and public debt
transactions

וסוהרים שוטרים דין, עורכי דיינים, שופטים, כ"א/2. לוח
TABLEXXI/2.JUDGES AND JUDGES IN RABBINICAL COURTS, LAWYERS,

POLICEMEN AND PRISON STAFF

195519601970198019831984

'JUDGESשופטים'

העליון המשפט 91010119Supremeבית Court
המחוזיים המשפט 334156848886Distirctבתי Courts

השלום2 משפט '6280100123135147Magistratesבתי Courts2

לעבודה הדין 10201918Labourבתי tribunals

הדין בבתי דיינים
הרבניים'

5563728590'97JUDGES IN RABBINICAL
COURTS'

הכלי סך  דין 1,5352,3034,8537,2548,0098,370LAWYERSעורכי  TOTAL'

חדשים מוסמכים :327238328349369458Thereofמהם: newly called to the
bar

 ישראל 6,93873812,89719,60420,03820,794POLICEמשטרת  TOTAL1
הכלי סך
6,4326,79411,42717,04317,30018,080Policemenשוטרים

5065441,4702,5612,7382,714Wardersסוהרים

1 Data on judges, policemen and warders relate to31III each
year; data on judges in rabbinical courts and lawyers  to 31
XII. 2Incl. judgesin juvenile, municipal and traffic courts.

ל מתייחסים וסוהרים שוטרים שופטים, על הנתונים 1

ל מתייחסים דין ועורכי דיינים על הנתונים :31.3
לנוער, שלום משפט בבתי שופטים בולל 2 .31.12

ולתעבורה. מקומיים לעניינים
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ועבריינים עבירות משפט, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/3. לוח
TABLEXXI/3.COURT MATTERS DECIDED, OFFENCES AND OFFENDERS

משפטעניינים בבתי Courtשנתבררו matters decided

חיקי
חקירה
רשומים

בעבירות שהורשעו עבריינים
רציניות

Offenders convicled of
grievous offences

אזרחיים

Civil

Criminalפליליים

כולל לא
עבירות

קלות תנועה
Excl. minor

traffic
offences

הכל סך

Totalהכל סך
Total

במשטרה
Investigation

nies
registered

at the police

מבוגרים
Aduli

צעירים
Juvenile

1951115.84614.985100,86149,00933,5548,3201,072
1955194.88940.702154,18776.24937,73412,443
1960292,001108,914183,087104.11856,14616,7513,988

1961280,986118,967162,019106.76658,82317,1563,973
1962324,677134,042190,635123,42464,48217,610
1963330,920139,452191.463126,29272,60417,338
1964352,548152,368200,180138,20579^62918,0445,139
1965389,863172,313217,550145,87189,95620,0325,330

1966432,255188.811234,444147,02297,00419,1945,341
1967430.943205,390225,553147,07999,70913,9073,631
1968449,877214,854235,023144,662101,28314,1794,460
1969413,189177,449235,740142,312109,80917,7305,062
1970392,021149,726242,295146,954134,54518,1835,282

1971395,846143,722252,124144,409140,987
1972421,194142,961278,233151,380146,446
1973380,499132,653247,846147.934135,678
1974388,458140,988247,470141,369162,05118,190
1975491,560162,979328,581170,972180,24721,437

1976542,983165,605377,378185,492189,552
1977550,391167,161383,230193,318203,91220,498
1978620,914176,553444,361230,416213,433
1979647,760172,379475,381233,377230,62223,0603,558
1980683,392192,206491,186251,705247,084

1981683,106187,750495,356261,385243,40620,5693,368
1982563,598160,885402.713229,774220,83720,3323,509
1983613.074224,793388,281228,681239,83023,3723,237
1984665.098260,627404,47 1238,966252,239
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courts משפט בתי

פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים כ"א/4. לוח
TABLEXXI/4.COURT MATTERS, BY TYPE OFMATTER AND STAGE OF PROCEEDING1

Type of
matter

Stage of
proceeding 1984 1983 1982 1980 1970 1960 1950

שלב
פעולה

סוג
עניין

ALL
MATTERS

Civil

Criminal

Thereof:
excl.
minor
traffic
offences

ALL
MATTERS2
Civil
Criminal

ENTERED
DECIDED
PENDING

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

ENTERED
Entered
Entered

All courts המשפט בתי כל

678,490 615,892 666,705 702,479 395,281 301,256 96,686

665,098 613,074 563,598 683,392 392,021 292,001 90,745

254,284 251,022 297,471 185,034 85,819 69,679 18,330

270,169 236,639 190,059 201,589 148,825 116,149 14,437
260,627 224,793 160,885 192,206 149,726 108,914 13,456
160,070 156,283 142,735 107,212 52,851 40,427 7,218

408,321 379,253 476,656 500,890 246,456 185,107 82,249
404,471 388,281 402,713 491,186 242,295 183,087 77,289
94,214 94,769 154,736 77,822 32,968 29,252 11,112

245,262 229,146 5246,784 254,571 150,835 107,386 46,529
238,966 228,681 229,774 251,705 146,954 104,118 42,541
72,619 69,814 80,877 59,892 27,690 24,370 8,841

ומעלה 15 כני תושבים ל1,000 שיעורים
Rates per 1 ,000 population aged 15 and over

184.1 170.1 165.7 176.1 151.3 164.7 70.2

96.5 86.4 72.1 77.8 75.2 85.8 16.6
87.6 83.7 93.6 98.3 76.1 78.9 53.6

הוגשוכל
נתבררוהעניינים

טרם
נתבררו

הוגשואזרחיים
נתבררו
טרם

נתבררו
הוגשופליליים

נתבררו
טרם

נתבררו
הוגשומזה:

כולל נתבררולא
טרםעבירות
נתבררותנועה
קלות

הוגשו
הוגשו
הוגשו

כל
העניינים2

אזרחיים
פליליים

CourtSupremeהעליוןהמשפטבית
5961.9883.1374.3423.9614.4094.603EnteredAll.הוגשוגל matters

העניינים
4222.0002.8664,0643,8174.0495.048Decidedנתבררו

3786749373.3983,2263.5883.146Pendingטרם
נתבררו

4531,6122,1582,7792,7302,8272,770EnteredCivilהוגשואזרחיים

3201,6301,9072,5932,5322,5543,127Decidedנתבררו

3115647562,4432,5062,7412,389Pendingטרם
נתבררו

1433869791,5631,2311,5821,833EnteredCriminalהוגשופליליים

1023709591.4711,2851,4951,921Decidedנתבררו

67110181955720847757Pendingטרם
נתבררו
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(המשך) פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  כ"א/4. לוח
TABLEXXI/4.COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF

PROCEEDING1 (cont.)

סוג
עניין

שלב
19501960197019801982519831984Stageפעולה of

proceeding
Type of
matter

המחוזיים המשפט Districtבתי courts
כל

העניינים
הוגשו

נתבררו

7.462

6.627

26.124

24.035

54.668

52.588

70.526

73.469

75.244

63.412

82.929

86.313

90.695

87.389

Entered

Decided

All matters

טרם
נתבררו

3.65613.18127.06439.38356.30255.49453.390Pending

6,20523,06648,95659,23163,92768,87074,917EnteredCivilהוגשואזרחיים

5,54821,13047,50162,34852,75171,81471,842Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3,24911,32224,57835.82451,79351,39449,088Pending

1,2573,0585,71211,29511,31714,05915,778EnteredCriminalהוגשוקליליים

1,0792,9055,08711,12110,66114,49915,547Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

4071,8592,4863,5594,5094,1004,302Pending

השלים3 משפט 'Magistratesבתי courts'
כל

העניינים
הוגשו

נתבררו

70.925

67.481

211.015

206.163

246.329

249.438

*67.749

445.350

435.211

348.222

498.140

498.716

557.139

547,493

Entered

Decided

All matters

טרם
נתבררו

12.10845,98141.395112.679205.368172.220177.156Pending

7,77989,85190,255123,843106,976141,062173,656EnteredCivilהוגשואזרחיים

7,58884,41894,709111,52991,587133,290167,857Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3,65827,36923,93560,26277,68485,17290,587Pending

63,146121,164156,074343,906328,235357,078383,483EnteredCirminalהוגשופליליים

59,893121,745154,729333,821256,635365,426379,636Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

8,45018,61217,46052,417127,68487,04886,569Pending

לנוער4 השלום משפט courts'Juvenileבתי
כל

העניינים
הוגשו

נתבררו

479

508

4.321

4,156

5.111

5.341

10.084

10.038

9.576

9.738

6.065

6.412

6.719

6.809

Entered

Decided

Allmatters

טרס
נתבררו

2411.1351.0483.1282,8702.3352.197Pending
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(המשך) פעולה1 ושלב עניין סוג לטי משפט, בבתי עניינים כ"א/4. לוח
TABLEXXI/4COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF

PROCEEDING1 (cont.)

Type of
matter

Stage of
proceeding 1984 1983 1982 1980 1970 1960 1950 שלב

פעולה
סוג
עניין

All matters

Alt matters

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Municipal courts מקומיים לעניינים משפט בתי
109.074 99,329 125,912 133.330 77,105 56,157 13.928
102.842 92.212 123.963 133,849 75.176 53.849 13.392
21,376 16.953 18.525 17.277 10.817 7.528 861

Tenancy tribunals
1.126 1.461 982
1.331 1.246 755
738 929 717

לשכירות הדין בתי
1,102 1.045 919
1.419 935 1,016
682 509 621

הוגשוכל
נתבררוהעניינים

טרם
נתבררו

הוגשוכל
נתבררוהעניינים

טדס
נתבררו

לעבודה הדין tribunalsLabourבתי
7,854הוגשוכל  5,34615.82922,88818,208EnteredAll matters

5,462נתבררוהעניינים  15,20313,69116,33817.028Decided
4,016טרם _ _8,48710.46316,48617.657Pending

נתבררו
6,379הוגשואזרחיים  14,63415,44422,41917,700EnteredCivil

4,459נתבררו  14,31713,26015,88916,470Decided
3,040טרם _ _8,00110,03516,04717,268Pending

פליליים
נתבררו

1,475הוגשו  712385469508EnteredCirminal
1,003נתבררו  886431449558Decided

976טרם  486428439389Pending
נתבררו

\I^ \ror1 re1 Somediscre nannies hptv
omissions and additions in the reports. 2 Excl. minor
traffic offences. 3 Criminal matters in municipal courts
have been included as of 1983, also in the sum total of the
magistrates' courts; in !he sum total of all courts they are
included only once. 4 As of 1983, excl. reports on arrests.

תנועה לעבירות פרט 2 בדיווח. והוספות השמטות
לעניינים המשפט בבתי הפליליים העניינים 3 קלות.
השלום; משפט לבתי בסיכום גם מ1983 נבללו מקומיים
אחת פעם נכללו  המשפט בתי לכל בסיכום
מעצרים. על דיווח כולל לא ב1983, החל 4 בלבד.

פעולה1 שלב לפי רתיים, דין בבתי עניינים כ"א/5. לוח
TABLEXXI/5.RELIGIOUS COURT MATTERS, BY STAGE OF PROCEEDING1

19501960197019751980198219831984

Rabbinical courts הרבניים הדין בתי
9,01823,42136.021הוגשו 29,09345,362§49,69156,00358,464Entered
8,63520,72235,586נתבררו 30,71342,31247,94354,00554,376Decided

נתבררו 1,51419,18519,702טרם 17,34825,739§30,57532,31036,313Pending
Shana courts השיעיים הדין בתי

2,0432,6513,432הוגשו 2,0513,9303,825^3,9565,048Entered

נתבררו
נתבררו טרם

2,030
13

2,625
136

3,383 2,075
298 140

3,831
516

3,700
475

23,879
2413

4,881
820

Decided
Pending

Druze court הדרוזי הדין בית
184הוגשו 119207206229240Entered

נתבררו
נתבררו טרם




177 151
75 85

193
63

195
59

251
37

220
57

Decided
Pending

כ"א/4. ללוח 1 הערה ראה בית12 את כולל .2לא Excl. the Yafo sharia/;XXI4.1 See note 1 to Tabli
court.

ביפו. השרעי הדין
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עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/6. לוח
TABLEXXI/6.COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER

Type of matter 19S4 1983 1982 1980 1970 1950 1950 עניין סוג

ALL MATTERS

All civil mailers

High Court of Justice

Civil appeals

Other civil matters

Alt criminal mailers

Supreme Court העליון המשפט בית
5,048 4,049 3,817 4,064 2,866 2,000 422

3.127

1,071

852

1,204

2.554

768

631

1,155

2.532

709

611

1,212

2.593

802

830

961

1.907

381

599

927

1,630

333

567

730

320

86

151

83

1.921 1.495 1.285 1,471 959 370 102 הפליליים העניינים כל

העניינים כל

האזרחיים העניינים כל

לצדק גבוה דין כית
אזרחיים ערעורים

אזרחיים עניינים

אחרים

Districtיםהמחוזיהמשפטבתי Courts

העניינים 6,62724,03552,58873,46963,41286,31387,389ALLכל MATTERS

האזרחיים העניינים 5.54821.13047.50162.34852.75171.81471.842Allכל civil mailers

כספיות 7272,9376,2927,9965,1566,2286,813Pecuniaryתובענות claims

50158178279274394411Arbitrationבוררות

1,3013,3426,6699,99310,28213,34611,616Successionירושה

האישי המעמד 2922,1903,1275,9325,2337,5697,064Mattersענייני of personal

status

ילדים 44162316305397515500Adoptionאימוץ of children

הנוגעות 13126909534774928567Actionsתובענות relating to

immovableבמקרקעין property

ובקשות 1,9559,03226,20131,29925,09235,15037,604Motionsהמרצות and other

petitionsאחרות

אזרחיים 6088731,1982,4702,5533,8613,671Civilערעורים appeals

הכנסה מס 281,3721,466601677847682Incomeערעורי tax appeals

אזרחיים עניינים 5309381,1452,9392,3132,9762,914Otherשאר civil matters

פתיחה) המרצות .incl'(כולל originating motions)

הפליליים העניינים 1.0792.905.5,05711.12110.66114.49915.547Allכל criminal mailers

פליליים 6441,4383,7927,9638,21510,91912,049Criminalעניינים matters in

ראשונה firstבדרגה instance

פליליים 4351,4671,2953,1582,4463,5803,498Criminalערעורים appeals
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(המשך) עניין סוג לפי משפ0, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/6. לוח
TABLEXXI/6.COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER (cont.)

Type of matter 1984 1983 1982 1980 1970 1960 1950 עניין סוג

'courtsMagistratesהשלום1משפטבתי

העניינים 498,716547,493ALL§67,481206,163249,438445,350348,222כל MATTERS

האזרחיים העניינים 7.58884.41894.709111.52991.587133,290167,857Allכל civil matters

הנוגעת 2,1274,1205,1945,9514,3575,7156,216Immovableתובענות

propertyבמקרקעין actions

כספיות 5,34568,10976,30880,81668,16697,193120,432Pecuniaryתובענות claims

גיל 1,1651,4861,2731,5951,177Declarationהכרזת of age

העניינים 1353255342,3841,8352,8212,825Otherשאר matters

המרצות .incl)(כולל originating

(motionsפתיחה)

נלוים 11,91811,52620,89215,95625,96637,207Motionsהליכים

הפליליים הענייניס 365,426379,636All§59,893121.745154,729333.821256.635כל criminal matters

ופשעים 156,024168,601Misdemeanour§55,308§11,77726,56240,70356,948עוונות and
felony

פרטיות 2,1861,987837238164167155Privateקובלנות complaints

I,7,9495,5415,5964,1764חטאים 965,3774,945Contravention

דרכים 2,3158,6869,14312,2637,40312,28614,083Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 34,74878,96995,302239,481172,939159,600165,505Otherעבירות traffic offences

שונות 3,14820,71516,62531,97226,347Variousבקשות petitions

משפט Juvenileלנוערהשלוםבתי courts

העניינים2 5084,156534110,0389,7386,4126309ALLכל MATTERS2

625971,0911,2901,0511,2031,136Felonyפשעים

3772,9793,9474,3414,2073,5293,489Misdemeanourעוונות

1443413315785113Contraventionחטאים

דרכים 252123879151133195Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 829639490399413691Otherעבירות traffic offences

והגנה 1513180305273345429Careהשגחה and protection

שונות3 704756Various§393,3993,500בקשות petitions'

1 As flf 1983 inrl alcn rncourts   1 ■ ■.■.■' " י 'י " * ■** י>" 1 '''' jj י.0י1 י הח7 ן

2 Til. 1980, incl. pirvate comp.aints. !כ7ד980,לילליקיבלקנותיםרטיות
3 1"c1. retrials. As of 1983, *el. arrests. מעצרים, כולל ב1983_לא החל חוזיים משפטים כולל 32
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שנתבררו2 האזרחיים בעניינים הטיפול1 משך חציון כ"א/7. לוח
TABLEXXI/7.MEDIAN DURATION OF PROCEEDINGS1 IN CIVIL MATTERS

DECIDED2
Months חודשים

חוזייםמשפטבתי השלוםמשפטבתי1
District courtsMagistrates' courts

197019801984197019801984

הכל 3.34.53.32.53.033TOTALסך
המשפט בית Localityיישוב of court

:Thereofמזה.
2.93.02.83.6Jerusalemירושלים

אביביפו 4.33.03.94.4Telתל AvivYafo
5.83.73.78.0Haifaחיפה

העניין Typeסוג of matter
אזרחיים 6.05.44.7Civilערעורים appeals

החלטת על 5.06.65.8Appealsערעורים against the decision
שומה ofפקיד the Tax Commissioner

הנוגעות 2.34.44.2Immovable(16.5)25.25.0תובענות property actions
במקרקעין

כספיות 10.112.119.22.53.83.2Pecuniaryתובענות claims
ירושה 2.03.92,1Successionענייני matters

האישי המעמד 2.43.03.1Mattersענייני of personal status
גיל 2.94.85.6Declarationofהכרזת age

אחדים 2.84.94.54.25.66.9Otherעניינים matters

הפתיחה Modeצורת of commencement
:Thereofמזה:

רגילה תביעה 7.89.413.02.54.24.5Statementפרשת of claim
מקוצר 4.14.86.32.62.72.5Summaryדיון procedure

עדויות Hearingשמיעת of testimony
עדויות 9.06.711.714.9Testimonyנשמעו heard

עדויות נשמעו 2.92.53.63.1Testimonyלא not heard

הסיום Modeצורח of disposal
:Thereofמזה:

8.17.49.03.24.15.2Compromiseפשרה
נתקבלה 2.63.92.12.32.82.5Claimהתביעה allowed

הערעור או 8.07.810.35.87.96.2Claimהתביעה or appeal
dismissedנדחו

1 Between the date of submitting the ifle to the court and the פסק מתן ומועד המשפט לבית התיק הגשת מועד בין 1

date of the verdict. 2 Not including motions. נלויס. הליכים כולל לא 2 הדין.

589 ציבורי סדר



criminal statistics פלילית סטטיסטיקה

רציניות עבירות על פליליים במשפטים הרשעות כ"א/8, לוח
TABLEXXI/8.CONVICTIONS IN GRIEVOUS CRIMINAL OFFENCES

198119821983

הכל 27,43027,173$30,48TOTALסך

האשמות ל100 92.394.193.1Convictionsהרשעות per 100 prosecutions

אוכלוסייה Populationקבוצת group

21,57620,78023,528Jewsיהודים

5,8546,3936,960NonJewsלאיהודים

Sexמי;

24,40824,15427,140Malesגברים

3,0223,0193,348Femalesנשים

Ageגיל

4,2674,3483,952Juvenilesצעירים

23,16322,82526,536Adultsמבוגרים

עבירה Typeסוג of offence

המדינה בטחון 333460390Againstכנגד the security of the state

הציבורי הסדר 7,0907,1637,760Againstכלפי public order

אדם חיי 118110113Againstכלפי the person's life

אדם של גופו 2,9534,1504,748Bodilyכלפי harm

מין 335329476Sexaulעבירות offences

המוסר 1,9741,5722,211Againstכלפי morality

הרכוש 9,9199,80510,736Againstכלפי property

מירמה 2,2212,2072,573Fraudעבירות

עבירות 1,4871,3771,481Otherשאר offences

Penaltyעונש

3,2173,1013,567Imprisonmentמאסר

וקנס 1,0821,107721Imprisonmentמאסר and ifne

17,52117,93320,699Fineקנס

5,6105,0325,501Otherאחר
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רציניות, עבירות על פליליים במשפטים הרשעות כ"א/9. לוח
אוכלוסייה קבוצת לפי

TABLEXXI/9.CONVICTIONS OF GRIEVOUS OFFENCES IN CRIMINAL CASES, BY
POPULATION GROUP

1983

לאיהודים
NonJews

יהודים
Jews

הכל סך
Total

1982 1981

TOTAL
Thereof: Recidivists

Adults
Juveniles

6,960 23,528 30,488 27,173 27,430
4,365 15,500 19,865 17,207 17,404

6,018 20,518 26,536 22,825 23,163
942 3,010 3,952 4,348 4,267

הכל סך
מועדים מזה:

מבוגרים

צעירים

Percentagesאחוזים
כולל 100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

מועדים :63.463.365.265.962.7Thereofמזה: Recidivists

84.484.087.087.286.5Adultsמבוגרים

15.516.013.012.813.5Juvenilesצעירים

המדינה ביטחון 1.21.71.30.92.7Againstכנגד the security of the state

הציבורי הסדר 25.826.425.525.326.1Againstכלפי public order
אדם חיי 0.40.40.40.30.6Againstכלפי the person's life

אדם של גופו 14.415.315.615.416.1Bodilyכלפי harm
מין 1.21.21.61.51.6Sexualעבירות offences

המוסר 7.25.87.38.24.0Againstכלפי morality

הרכוש 36.236.135.234.039.3Againstכלפי property
מיומה 8.18.18.49.25.9Fraudעבירות

עבירות 5.54.84.85.33.6Otherשאר offences

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0ADULTSTOTALמבוגרים
:מועדים :65.565.767.667.866.9Thereofמזה Recidivists

המדינה ביטחון 1.31.81.30.92.9Againstכנגד the security of the state
הציבורי הסדר 27.728.427.026.927.3Againstכלפי public order

אדם היי 0.50.50.40.40.7Againstכלפי the person's life

אדם של גופו 15.316.016.516.317.0Bodilyכלפי harm

מין 1.11.11.51.51.4Sexualעבירות offences

המוסר 7.96.37.68.54.4Againstכלפי morality

הרכוש 30.430.730.829.335.6Againstכלפי property
מירמה 9.49.49.510.36.7Fraudעבירות
עבירות 6.35.85.55.94.1Otherשאר offences

הכל סך 100.0100.0100.0100.0100.0JUVENILESצעירים TOTAL
מועדים :52.250.848.952.936.0Thereofמזה: Recidivists

המדינה ביטחון 16.216.816.114.920.0Againstכלפי the security of the state
הציבורי andוהסדר public order
אדם של גופו 9.711.69.59.110.8Bodilyכלפי harm

הרכוש 67.564.565.165.763.2Againstכלפי property
עבירות 6.67.19.310.36.0Otherשאר offences
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1)(!<2 </!/<
לפי רציניות, עבירות על פליליים במשפטים הרשעות כ"א/0ו. לוח
וסוג המשפט1 בית ולפי הדין, לפסק עד העבירה מביצוע הזמן משך

העבירה
TABLEXXI/10.CONVICTIONS OF GRIEVOUS OFFENCES IN CRIMINAL CASES, BY
DURATION BETWEEN COMMITTING THE OFFENCE AND CONVICTION, TYPE OF

COURT1 AND TYPE OF OFFENCE

הענ מביצוע הדחודשים לפסק עד י!.ירה הכל Totalcommittingסך offence and convictionbetweenMonths

עבירה Upאחוזיםמספריםסוג toType of offence
Percen46712132425מוחלטים חציו;+
Absolutetages3Median
numbers

LcourtsDistrictמחוזיימשפטנתי
19812,802100.016.415.224.523.320.511.51981

19822,667100.017.014.623.525.019.911.71982

הכל סך 19833^09100.017.113.321.327.320.912.51983 TOTAL

המדינה ביטחון 152100.013.812.524.329.619.812.8Againstנגד the security
of the state

הציבורי הסדר 485100.09.77.819.233.629.716.9Againstכלפי public order

אדם חיי Against(10.0)(13.2)(25.0)(30.9)(11.8)(19.1)68100.0כלפי the
person's life

אדם של גופו 363100.012.79.924.232.820.414.1Bodilyכלפי harm

מין 136100.019.119.119.128:714.011.3Sexualעבירות offences

המוסר 491100.025.920.021.219.413.68.0Againstכלפי morality

הרכוש 1,361100.019.314.922.325.917.611.2Againstכלפי property

מירמה 234100.010.35.612.829.142.321.9Fraudעכירות

עבירות Other(24.3)(47.4)(31.6)(21.6)19100.0שאר offences
'tesשלוםמשפטכתי courtsMagistra

198119,188100.08.38.324.138.920.415.91981

198218,974100.08.47.619.641.123.317.21982

הכל סך 198322,230100.09.05.516.235.533.819.11983TOTAL
המדינה ביטחון 133100.07.55.321.838.427.016.2Againstנגד the security

of the state

הציבורי הסדר 6,408100.07.94.915.837.633.819.6Againstכלפי public order

אדם חיי Against(58.6)(17.2)(20.7)(3.4)29100.0כלפי the
person's life

אדם של גופו 3,927100.07.16.118.237.531.118.6Bodilyכלפי harm

מין 254100.018.17.521.333.819.314.0Sexualעבירות offences

המוסר 1,306100.022.67.314.231.624.314.8Againstכלפי morality

הרכוש 6.701100.011.76.316.832.932.318.3Againstכלפי property

מירמה נ2,260עבירות 00.02.02.110.835.449.624.9Fraud

עבירות 1,212100.03.26.218.537.934.318.5Otherשאר offences
courtsJuvenileלנוערשלוםמשפטבתי

19814,276100.014.421.936.922.44.49.21981

19824,348100.012.620.936.427.03.19.11982

הכל סך 19833,948100.014.820.738.422.13.99.01983TOTAL
המדינה ביטחון נגד
הציבורי והסדר

635100.013.917.336.128.24.610.1Against the security
of the state
and public order

אדם של גופו 377100.013.820.237.424.93.79.1Bodilyכלפי harm

הרכוש 2.574100.014.721.639.420.53.88.9Againstכלפי property

עבירות 362100.018.821.335.920.23.98.7Otherשאר offences

1 Does not include all types of courts.

u]

המשפט. כתי סוגי כל כולל לא
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עבירה, סוג לפי ברין, שחויבו מבוגרים עבריינים  ו. ו ב"א/ לוח
שונות1 ותכונות אוכלוסייה קבוצת

,TABLEXXI/11.ADULT OFFENDERS CONVICTED, BY TYPE OF OFFENCE
POPULATION GROUP AND VARIOUS CHARACTERISTICS'

באוכלוסייהמועדים ל00ו
שיעוריםהמתאימה

Recidivists per 100 inל000,!נ
respective populationRates

הכל perלאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNonJews1,000'

הכל לאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNon Jews

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

196016,75110,9845,76750.962.8 44.712.41960
196520,03214,2725,76054.467.0 49.313.21965
197018,18313,4984,68558.062.2 56.510.11970
198120,56916,0814,48861.264.1 60.38.51981
198220,33215,5724,76061.564.4 60.68.21982

הכל סך 19832337218,0135,35963.262.8 63.39.31983  TOTAL
Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0TOTALסך
עבירה Typeסוג of offence

המדינה ביטחון 1.30.93.053.853.5נגד 54.20.1Against the security
of the state

הציבורי הסדר 27.327.227.863.162.3כלפי 63.42.5Against public order
אדם חיי ;66.7)0.50.40.752.8כלפי (44.8)0.0Against the person's

life
אדם של גופו 16.816.617.461.458.6כלפי 62.31.6Bodily harm

מין (48.7)1.51.61.465.2עבירות 69.60.1Sexual offences
המוסר 7.58.44.273.582.2כלפי 72.20.7Against morality
הרכוש 29.828.434.765.663.6כלפי 66.42.8Against property

מירמה 9.410.26.561.769.5עבירות 60.30.9Fraud
עבירות 5.96.34.348.058.8שאד 45.80.6Other offences

Sexמין
87.585.793.666.665.4גברים 67.016.6Males
12.514.36.439.025.4נשים 40.82.3Females

Ageגיל
19 5.55.16.749.143.6עד 51.329.1Up to 19

20  2426.925.531.559.151.8 63.919.22024
25  2921.521.521.567.164.5 67.915.72529
303926.027.022.566.974.3 65.110.93039
404912.112.411.466.975.6 64.58.24049
50+8.08.56.458.368.3 56.12.350 +

הכל סך  77.1100.063.38.2Jewstotalיהודים
ישראל 52.763.110.4Israelילידי: born
10.061.86.6Bornאסיה in: Asia

22.673.913.6Afircaאפריקה
14.749.23.7Europeאירופה

Americaאמריקה
הכל 22.9/00.062.816.3SonJewsלאיהודיםסך total

81.564.318.3Moslemsמוסלמים
10.757.19.9Christiansנוצרים

ואחרים 7.855.313.4Druzeדרוזים and other

1 For change in definition of adults and juveniles, type of
offence, ageand recidivists, see introduction. 2 Rateswere
computed according to the average population aged 18 and
over in' the respective population; for agesup to 19, out of those
aged 18 19 (see introduction).

עבירה, סוג וצעירים. מבוגרים בהגדרות שינויים לגבי 1

חושבו השיעורים 2 מבוא. ראה  ומועדות גיל
בקבוצה ומעלה 18 בני של הממוצעת האוכלוסייה מחוך
(ראה 1819 בני מחוך .19 עד הקבוצה לגבי המתאימה.

5בוא).
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קבוצת עבירה, סוג לפי בדין, שחויבו צעירים עבריינים כ"א/2ו. לוח
שונות1 ותנוגות אוכלוסייה

,TABLEXXV12.JUVENILE OFFENDERS CONVICTED, BY TYPE OF OFFENCE
POPULATION GROUP AND VARIOUS CHARACTERISTICS1

1מועדים :אוכלוסייהל100
המתאימה

Recidivists per 100 in
at ionrespective popul2שיעורים

הכל ל1,000לאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNonJewsRates per2

הכל 1,000לאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNonJews

מוחלטים onsoa
Absolute numbers

19603,9882,8721,11633.335.029.010.0I960
19655,3304,45387746.949.334.710.41965
19705,2824,38090251.155.828.49.61970
19813,3682,60476439.443.127.06.91981

19823,5092,57493539.042.828.77.01982
הכל סך 19833,2372,42181637.641.426.16.31983  TOTAL

nrwPercentages י0
הכל 100.0100.0100.0TOTALסך

עבירה Typeסוג of offence
המדינה ביטחון 16.214.720.644.652.727.41.0Againstנגד the security of the
הציבורי stateוהסדר and public order
אדם של גופו 10.49.911330.134.219.80.7Bodilyבלפי harm

הרכוש 64.265.061.636.139.226.24.1Againstכלפי property
עבירות 0.6Other(32.6)9.210.36.044.146.4שאר offences

Sexמין
94.994.097.738.442,626.311.6Malesגברים
0.7Females(15.8)5.16.02.321.822.6נשים

Ageגיל
130.40.30.6(7.7)(12.5)0.113

14 1517. II8.I14.117.819.99.63.71415
16 1749.549.250.436.240.424.311.21617

18 +33.132.334.950.155.435.8J7.618 +

הכל סך  74.8100.041.46.1Jewstotalיהודים
ישראל 90.341.66.2Israelילידי: born
5.9Born(33.3)1.2אסיה in: Asia

8.1Africa(41.3)1.9אפריקה
6.540.55.4Europeאירופה

Americaאמריקה

הכל 25.2100.026.17.0NonJewsלאיהודים0ך total
86.927.87.7Moslemsמוסלמים
3.6Christians(22.4)6.0נוצרים

ואחדים 5.4Druze(8.6)7.1דרוזים and other

1 See note 1 to Table XXI/11. 2 As of 1979, rates were
computed according to the average population aged 1319 in the
respective group; for those aged, 18H according to those aged
1819  see introduction.

מ1979, 2 כ"א/11. לליח 1 הערה ראה 1

כני של הממוצעת האוכלוסייה מתוך חושבו השיעורים
בני מתוך  18+ הקבוצה לגבי המתאימה; בקבוצה 1319

מבוא. ראה  18 19
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המשטרה. של ההאשמות בפנקק שנרשמו חקירה תיקי כ"א/13. לוח
עבירה סוג לפי

TABLEXXI/13.INVESTIGATION FILES RECORDED IN THE CHARGE REGISTER OF
THE POLICE, BY TYPE OF OFFENCE

עבירה' 1975198019831984Typeסוג ofoffence'

כולל 180,247247,084239,830252,239GRANDסך TOTAL
הכל סך  המדינה ניטחון 887753901900Againstנגד the secuirty of the state total

חירום חוקי על עבירות :460227180159Thereofמזה: Offences under emergency laws

הכל הציבוריסך הסדר 17,10817.31917,05418.662Againstכלפי public order total
כרחוב והפרעה 2,7941,7801,0281,115Affrayקטטה and disturbances

דרך וחסימת רעש ,1,4561,9081,5991,341Nuisanceמטרד, noise and blockingofpublic roads
פלילית גבול 3,5312,9742,1942,289Criminalהסגת trespass

3,9383,8524,3484,471Threatsאיומיס
המשפט כלפי 1,7763,0943,2754,066Againstעבירות judicial authority
והכשלתו שוטו 1,1231,6922,0252,071Assaultתקיפת on or foiling of police

תפקידו officerכמילוי in exercising duty
אחרות 2,4902,0192,5853,309Otherעבירות offences

הכל סך  אדם חיי 276318287294Againstכלפי the person's life total
44807577Murderוצח

לרצח 140135116127Attemptedנסיון murder
אחרות 921039690Otherעבירית offences

אדם של גוקו 12.23611.7689.96010.547Bodilyכלפי harm

מין 2.0451.8022.0742.052Sexualעבירות offences

המוסר 2.1133.8434.4914.558Againstכלפי morality
מסוכנים כסמיט 1,5332,4642,8452,458Usingשימוש narcotic drugs

מסוכנים כסמים 1181,1901,4741,949Tradingסחר with narcotic drugs
אחרות 462189172151Otherעבירות offences

הרכוש 135.415196,309189.968201,286Againstכלפי property
298595573551Robberyשוד

למוסד או ע0ק לבית 19,98025,15119,02919,023Breakingהתפרצויות into business premises or institutions
דירה לבית 23,12436,29633,61335,576Breakingהתפרצות into dwelling

77,230113,931Jגניבות 13,790109,506Thefts
רשות ללא ברכב שימוש :12,27716,11815,64414,055Thereofמזה: Unlawful use of vehicle
גנוב רכוש של החזקה או 2,8053,5622,7203,322Receivingקבלה or possessing stolen property

3267131,4731,538Arsonהצתה
בזדון לרגוש נזק 10,02014,09218,00622,637Wilfulגרימת damage to property

אחרות 1,6321,9693,4849,133Otherעבירות offences

8.62013,86313,67412,221Fraudמירמה
כיסוי ללא שיק משיכת :4,1516,8394,9994,095Thereofמזה: Drawing of cheque without cover

אחרות 5471.1091.4211.719Other,/עניוות offences
רישיו; ללא נשק החזקת ,. :170238583379Thereofמזה Unlawful possession of arms

1 According to a classification of offences; updated i1n979; ב979ו; שעודכן העבירות סיווג לפי הוא בלוח הפירוט ו

see explanation in introduction. כמביא. הסבר ראה
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אוכלוסייה וקבוצת סוג ibb אסיריס,1 כ"א/4ו. לוח
TABLEXXI/14.PRISONERS', BY TYPE AND POPULATION GROUP

195119601965197019801983

הכניסות 5,1253,7343,8944,9544,1544,522ALLכל RECEPTIONS
שמוטים

יהודים
לאיהודיס

עצורים
יהודים

לאיהודים

3,142
1,876
1.266
1,983
1,295
688

3,326
2,473
853
408
248
160

3,332
2,588
744
562
377
185

4,166
3,012
1,094
m
543
245

3,067
2,260
807

1,087
854
233

3,117
2,305
812

1,405
1,025
380

Convictedpersons
Jews
NonJews

Detained persons
Jews
NonJews

השנה 7011,1681,4871,98S3,5673,589ENDכסוף OF YEAR

1 Residents of Israel. ישראל. מדינת תושבי

מאסר ותקופת אוכלוסייה קבוצת לטי שפוטים,1 אסירים כ"א/5ו. לוח
TABLEXXI/15.CONVICTED PRISONERS1, BY POPULATION GROUP AND LENGTH

OF IMPRISONMENT
End of year שנה סוף

1983

הכל19701980 לאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNonJews

הכל 1,6982,9293,0562,142914TOTALסך
1,0992,0842,1422,142Jewsיהודים

599845914914NonJewsלאיהודימ

מאסר Lengthתקופת of imprisonment
חודשים 3 55146317210107Upעד to 3 months

שנה חצי עד חודשים מ3 13413114811038Moreיותר than 3 months half a year
שנה עד שנה מחצי 147848931713218Moreיותר than halfa year one year
שנים 3 עד משנה 791750731549182Moreיותר than one year3 years

שנים 5 עד שנים מ3 27236729720691Moreיותר than 3 years5 years
שנים 10 עד שנים מ5 11426924515887Moreיותר than 5 years  10 years

שנים 10 מ 922021818794Moreיותר than 10 years
עולם 931111365878Lifeמאסר impirsonment

ידוע 105705119Notלא known

1 Residents of Israel. ישראל. מדינת תושכי 1

אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאים שפוטים צעירים כ"א/6ו. לוח
TABLEXXI/16.CONVICTED JUVENILES COMMITTED TO INSTITUTIONAL CARE

19571960197019751980198219831984

נכנסו
הכל סך

378 376549 931373431450
Total
436RECEIVED

347שוחררו 297533 936435435440412RELEASED
השנה 708בסוף 506703 1,110487470480504END OF YEAR

נכנסו
שוחררו

השנה בסוף

ממשלתיים חסות מעונות
388 728  272 302
364 821 259 264
333 595 485 415

294
311

299

Government institutions
338 360 346
318 345 363
333 313 298

Received
Released
End of year

נכנסו
שוחררו

השנה בסוף

אומנות ומשפחות אחרים מוסדות
161 203 106 74
169 115 88 33
370 515 223 91

Other institutions and foster families
98 90 85 79
94 95 72 124
171 167 172 188

Received
Released
End of year
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probation services מבחן שירותי

המבחן שירותי בטיפול ומבוגרים נוער בני כ"א/7ו. לוח
TABLEXXI/17.YOUTHS AND ADULTS UNDER THE CARE OF PROBATION

SERVICES

פעולות
המבחן שירותי

לנוער המבחן שירותי בטיפול
Jnder care of youth probation

services

למבוגרים המבחן שירותי בטיפול
Under care of adult probation

services

Activities
of probation services if.

R>
ill
RZ

PI
gss,
.r i
a S3
E<

n S

pi
">

n ao

|1 s

R>

P 00D C
a .C
*3 .no £
§ ss.
§rRZ

n

Hr: £
.r M

n So >*

n ■o/g
" >

1953
חקירה
מבחן

63
128

276
182

301
63

38
247

1953
Investigation
Probation

1960
חקירה
מבחן

2,840
739

7,014
476

6,457
359

3,397
856

109
598

726
477

691
448

144
627

1960
Investigation
Probation

1965
חקירה
מבחן

5,298
1,604

10,646
968

9,888
869

6,056
1,703

343
1,486

2,325
853

2,195
773

473
1,566

1965
Investigation .

Probation

1970
חקירה
מבחן

6,569
1,640

10,100
1,129

10,560
1,294

6,109
1,475

573
1,905

2,739
956

' 2,714
1,045

598
1,816

1970
Investigation
Probation

1975
חקירה
מבחן

3,463
1,293

9,655
1,702

8,141
1,429

4,977
1,566

825
1,919

3,500
1,289

3,167
1,147

1,158
2,061

1975
Investigation
Probation

1980
חקירה
מבחן

6,894
2,075

9,346
1,878

9,478
1,757

6,762
2,196

784
1,653

3,652
1,298

3,419
1,173

1,017
1,778

1980
Investigation
Probation

1983
חקירה 1

מבחן
6,585
1,938

7,670
1,407

6,803
1,614

7,452
1,731

1,620
2,048

4,794
1,734

4,725
1,633

1,689
2,149

1983
Investigation
Probation

19841984

חקירה
גברים
נשים

♦7,452♦8,687♦6,920.9,2191,689
1,509
180

5,325
4,918
407

5,080
4,670
410

1,934
1,757
177

INVESTIGATION
Males
Females

יהודים
אחרים

6,070
1,382

6,428
2,259

4,880
2,040

7,618
1,601

1,422
267

4,390
935

4,190
890

1,622
312

Jews
Other

מבחן
גברים
נשים

1,731136014801,7112,149
1,975
174

1,975
1,757
218

1,806
1,628
178

2,318
2,104
214

PROBATION
Males
Females

יהודים
אחרים

1,544
187

1,390
170

1,400
180

1,534
177

1,880
269

1,755
220

1^97
209

2,038
280

Jews
Other
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miscellaneous שונות
העניין סוג לפי לפועל, ההוצאה לשכת פעולות ו. כ"א\8 לוח

TABLEXXI/18.ACTIVITIES OF THE EXECUTION OFFICE, BY TYPE OF MATTER

העניין שלבסוג
195019701980198219831984Stageפעולה of

proceedingType of matter

הכל 10,97293.461נרשמוסך 139,843 125,785140,913155,472REGISTEREDTOTAL
4.85593,03586,400EXECUTED)5,34077,77686,609בוצעו

ושטרות 66,07798,06464.03592,08095,777RegisteredChequesנרשמושקים and bills
20,75951,22543,85753,77254,848Executedבוצעו

אחרים דין 10,32356,20637,31427,71645,45855,949RegisteredOtherנרשמופסקי judgements
5,26166,63634,81420,31838,96231,287Executedבוצעו

למזונות דין 5242,8934,2521,6593,2473,448RegisteredAlimonyנרשמופסקי
57254489572255212Executedjudgementsבוצעו

12560921351128298RegisteredMortgagesנרשמומשכנתאות
22127811084653Executedבוצעו

עניין סוג לפי המשכונות, רשמי פעולות כ"א/9ו. לוח
TABLEXXI/19.REGISTARS OF PLEDGES ACTIONS, BY TYPE OF MATTER

עניין 197219751980198219831984Typeסוג of matter

הכל סך
מישכון הודעות
ימישכון ביטול
שונות פעולות

23,944 29,263 34,009 29,661 30,255 27,627
7,031 12,143 8,219 11,662 29,215 26,595
16,711 16,822 25,544 17,685 601 604

202 298 246 314 439 428

TOTAL
Notices of pledges
Cancellation of security \^^^5\5
Various activities

הציבור תלונות לנציב תלונות כ"א/20. לוח
TABLEXXI/20. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN

הוגשו
Entered

מוצדקותDecidedנתבררו אחוז
אלו מסך
שנתבררו

Percent justiifed
out of decided

הכל סך
Total

מזד,:
מוצדקות נמצאו

Thereof:
justified

'7,6276,1602,89547.01976/77תשל"ז
'7,8577,9372,71734.21979/80תש''ם

'7.3267,6022,39431.51980/81תשמ"א
'6,1726,4832,06931.91981/82תשמ"ב
'5,7615,7471,94133.81982/83תשמ"ג

הכל סך  '5,7415,8011,87432.31983/84תשמ"ד  TOTAL
ממשלה משרדי :3,0823,1021,14737.0Againstכנגד. Government ministries

ממלכתיות 61464122434.9Stateרשויות authorities
מקומיות 95496033635.0Localרשויות authorities

אחרים 1,0911,09816715.2Otherגופים bodies

1 Jewish calendar year.
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והשכלה חינוך "ב. כ פרק

מקומיות מועצות (עיריות, המקומיות הרשויות ב.
ואזוריות);

רווח, כוונת ללא מוסדות ג.
בית. ומשקי עסקיים מפעלים כולל  אחר ד.

הסקטור וכין המבצע הסקטור בין הבחנה יש
המממן.

שלכל חלקו נמדד המבצע הסקטור לפי במיון
ולשירותים לסחורות הישירה בהוצאה סקטור
כסקטור התחשבות ללא יצור לגורמי ולתשלומים
כוונת ללא המוסדות הוצאות כל לדוגמא. המממן.
סחו קניית על העברית) האוניברסיטה (כגון: רווח
עצמם המוסדות של כהוצאה נרשמו ושירותים רות
אותה. מימנו אשר כמשק אחרים גורמים של ולא
החינוך ובמוסדות חובה) (גילאי ילדים בגני
למורים החינוך משרד שמשלם השכר נכלל היסודי
מוסדות אחזקת ואילו הממשלה, בהוצאות ולגננות
נכללה המקומיות, הרשויות על המוטלת אלה,

בהוצאותיהן.
נוקפה לא הממשלה של החינוך שירותי בחישוב
מוס עובדי לטובת גמלאות לקרן לתשלום הוצאה
ההוצ נכללו לא כן כמו הממשלה. של החינוך רות

אלה. לעובדים גמלאות לתשלומי בפועל אות
על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור ידי
לסקטו נטו, אחרות, והעברות מענקים תמיכות, וכן
וכן וגבייתן הלוואות מתן כולל (לא אחרים רים
מרכיב נכלל לא הממשלתי במימון הלוואות). קבלת
בריבית שניתנו הממשלתיות בהלוואות התמיכה
הסקטורים בין ההעברות הצמדה. ללא או נמוכה
הרישום הממשלה. בד"וחות הרישום לפי נקבעו
להיות עלול האחרים הסקטורים בד"וחות המקביל
מבחינת בעיקר הממשלה, ברו"חות מהרישום שונה

אליה. מתייחסת שההעברה התקופה
יותר מהימן המימון בתחום ההתפתחות ניתוח
בודדת. לשנה ולא שנים למספר מתייחסים כאשר
המושפעות מקריות תנודות שייתכנו משום זאת,
תקציבית. לשנה ריווח שנת ומהתאמת מרישומים
את כוללת לחינוך הממשלתית ההוצאה

הבאים; הסעיפים
הרגיל בתקציב והתרבות החינוך משרד הוצאות א.
ההוצ סעיפי את כוללת היא אין הפיתוח. ובתקציב
תרבות מדע, גדנ"ע, הנוער, אגף תזונה, הבאים; אות
והחינוך הספורט רשות תורנית, תרבות ואמנות,

והמוסיאונים. העתיקות אגף הגופני,
ממשלה במשרדי הבאים הסעיפים על ההוצאה ב.

מוסף"  לישראל הסטטיסטי "הירחון ול84/נ98ו". לנ982/8ו

השכלה

מפקדי הם; כ"ב/31 בלוחות הנתונים מקורות
על הסברים אדם. כוח וסקרי והדיור האוכלוסין
 זה בשנתון י"ב לפרק במבוא ראה אלה סקרים

ושכר. עבודה

לחינוך1 לאומית הוצאה

החישוב ושיטות הגדרות

הוצאה כוללת לחינוך הלאומית ההוצאה
קבועים. בנכסים והשקעה שוטפת

כל של ערכם את מקיפה השוטפת ההוצאה
האוכ ידי על שוטף באופן שנצרכו החינוך שירותי
ידי על הניתנים חינוך שירותי להוציא לוסייה,

כוללת: היא צה"ל.
במישרין נקנו אשר והשירותים, הסחורות ערך .1

עסקיים; מגופים בית משקי ידי על
על בית למשקי סופקו אשר השירותים ערך .2
הרשויות הלאומיים, המוסדות הממשלה, ידי
מוז במחירים רווח כוונת ללא ומוסדות המקומיות
ערך נמדד שוק, מחיר להם באין חינם. או לים
הנכל ההוצאות הייצור. הוצאות לפי אלה שירותים
נוס עבודה הוצאות (כולל ומשכורת שכר הן: לות
בניכוי (כלומר נטו שוטפות וקניות דידה שכר פות),
והפרשי ריבית על ההוצאות נכללות לא מכירות).
לעומת מלוות ידי על מימון מכך וכתוצאה הצמדה.
אומרן על משפיע אינו ומענקים מסים ידי על מימון
לא וציוד בניינים על הפחת החינוך. שירותי ערך

במדידתו. הקושי בגלל בהוצאות נכלל
הוצאות כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
למטרות המשמשים ציוד ורכישת בניינים הקמת

חינוך.
סקטור לפי מסווגת לחינוך הלאומית ההוצאה

השירות. סוג ולפי
לפי לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג .1

סקטור
הסקטורים לפי מסווגת לחינוך הלאומית ההוצאה

הבאים:
הוצאות (נכללו הלאומיים והמוסדות הממשלה א.
העולמית); הציונית וההסתדרות היהודית הסוגנרת

מוקדמים ואומדנים 1981/82 לחינוך הלאומית "ההוצאה דאה ו
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אינו חינוך שירותי ענף האחיד, לסיווג בהתאם
כבתי כלל כדרך המשולבים לאחיות, ספר בתי כולל

פועלים. הם שבהם החולים
בתי נכללים עליסודיים" חינוך "מוסדות במונח
ימיים מקצועיים, ספר בתי עיוניים, תיכונים ספר
עברית לימוד תורניים, ספר ובתי ישיבות וחקלאיים,
ספר ובתי והשתלמות הכשרה מבוגרים, וחינוך

אחרים.
במוסדות ההוצאה כוללת 1969/70 בשנת החל
לחינוך ההוצאה את גם העליסודיים החינוך

הביניים. כחטיבת
העלתיכונים החינוך במוסדות לחינוך ההוצאה
מתוך הוצאה כוללת אינה הגבוה החינוך ומוסדות
הוצאות כוללת היא למחקר. המיועדת ההכנסה
מוס של ההוראה תקציב במסגרת הכלולות למחקר

להפרידן. היה ניתן ושלא הגבוה החינוך דות
השנ השינויים קבועים. כמחירים ההוצאה
העיק ומרכיביה לחינוך הלאומית בהוצאה תיים
סקטור לכל בנפרד חושבו קבועים, במחירים ריים,
כוונת ללא מוסדות מקומיות, רשויות (ממשלה,
קניות (שכר, הוצאה סוג לכל עסקי), וסקטור רווח
ילדים, (גני שירות סוג ולכל וציוד) בנייה שוטפות,

וכו'). גבוה תיכון, על תיכון, יסודי, חינוך
הרש הממשלה, של לחינוך השוטפת מההוצאה
כ85 רווח, כוונת ללא והמוסדות המקומיות ויות
שוטפות קניות והיתר עבודה הוצאות הם אחוזים
עבודה, בהוצאות השינוי ושירותים. סחורות של
יחי במספר השינויים לפי נאמד קבועים, במחירים
סחורות לקניית האחרות ההוצאות עבודה. דות
ניכוי ידי על נאמדו קבועים, במחירים ושירותים,
המחי במדד בעלייה שוטפים במחירים האומדנים
התפלגות על נתונים בהיעדר דיור). (ללא לצרכן רים
ניכוי לערוך ניתן לא חודשים, לפי השנתית ההוצאה

רבעוני. או חודשי מחירים
האומדנים מחושבים "אחד", העסקי כסקטור
באינדיקטורים שימוש ידי על קבועים במחירים
ילדים בגני הילדים במספר כמו רלוונטיים, כמותיים
כמחירים האומדנים ניכוי של בדרך או פרטיים,
מדד של מתאים בסעיף המחירים בעליית שוטפים
כתיבה וצורכי לימור ספרי (לגבי לצרכן המחירים

בית). משקי ידי על שנקנו
בעזרת חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן
מחירי ומדד למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד

ושירותים. למסחר וציוד מכונות
ההוצאה של אומדנים מובאים כ"ב/4 בלוח
במחירים העיקריים ומרכיביה לחינוך הלאומית
עד 1970/71 לשנים 1970/71 שנת של קבועים
1975/76 שנת של קבועים במחירים ,1975/76
קבועים ובמחירים 1980/81 עד 1975/76 לשנים
.1983/84 עד 1980/81 לשנים 1980/81 שנת של

הדתות), (משרד תורניים ומוסדות ישיבות .. אחרים
המדרשה סוציאליים, עובדים להכשרת המכון
והש להכשרה אגף וטיפול, חינוך עובדי להכשרת
והרווחה), העבודה (משרד מקצועית תלמות
"בזק" ספר בית התחבורה), (משרד ימאים הכשרת
של עלתיכון לחינוך ומוסדות התקשורת) (משרד

לתיירות. הספר בית כגון ממשלתיות, חברות
שסווגה היהודית בסוכנות היחידות של ההוצאה ג.
נוער, למדריכי סמינרים לעברית, אולפנים כחינוך:
הקצבות נוער, מרכזי במוסדות, ונוער ילדים החזקת

החינוך. וקרן חינוך למוסדות
הציונית ההסתדרות של לחינוך ההוצאה ד.

העולמית.
המקומיות הרשויות של לחינוך ההוצאה

. הבאים הסעיפים את כוללת
הרגיל בתקציב לחינוך המחלקה של ההוצאה א.
ההוצאות את להוציא רגיל, הבלתי ובתקציב
ספר בבתי שיניים ורפואת רפואי פיקוח הבאות:
המשלים. והחינוך הילד הזנת קייטנות, יסודיים,

הלשון" "הנחלת התתמחלקה של ההוצאה ב.
לתרבות. המחלקה מתוך

כוונת ללא מוסדות של לחינוך ההוצאה
שאינם חינוך מוסדות של ההוצאה את כוללת רווח
והרשויות הלאומיים המוסדות הממשלה, בבעלות
במוסדות עסקי. בסיס על פועלים ואינם המקומיות
האוניבר היתר כין נכללים רווח כוונת ללא החינוך

וכד'. ציבוריים ספר בתי הטכניון, סיטאות,
ה"אחר'' הסקטור של לחינוך ההוצאה
ושירותי סחורות לרכישת בית משקי הוצאות כוללת
שירותי על הוצאה כגון עסקיים, מגופים חינוך
ילדים גני לפקידות, ספר בתי פרטיים, מורים
כתיבה. וצורכי לימוד ספרי רכישת וכן פרטיים

כיסוי אין לחינוך הלאומית ההוצאה באומדני
אחרים, ספר "בתי בסעיף מההוצאה לחלק מלא
שירותים על ההוצאה אומדן והשתלמות''. הכשרה
שנרשמו המשפחה, הוצאות סקרי על מתבסס אלה
של אומדן נערך לא נטו. הבית משקי הוצאות בהם
מקצועיים קורסים במימון המעסיקים השתתפויות
פעו במימון הממשלה השתתפות ושל לעובדיהם

זה. בתחום הפועלים הפרטיים, המוסדות לות

סוג לפי לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג .2
השירות

הרש הממשלה, של החינוך שירותי על ההוצאה
והשירו רווח כוונת ללא המוסדות המקומיות, ויות
לפעילות בהתאם מוינה עסקי כסיס על הניתנים תים
הענפים השירות. את הנותנים המוסדות של הענפית
הוצאות .1970 הכלכלה ענפי לסיווג בהתאם הוגדרו
כתיבה וצורכי לימוד ספרי קניית על הבית משקי
ענפי לפי ולא אחד כסעיף סווגו עסקיים מגופים

בהם. שיוצרו התעשייה
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ובתי ביניים חטיבות כולל עליסודי חינוך
ספר כבתי ורבנתיביים. חדנתיביים תיכונים ספר
לימוד: סוגי כמספר לימודים מתקיימים תיכונים
מקצועי העובדת), (בהתיישבות המשך כיתות עיוני,
של תוכניות פי על מתנהלים הלימודים וחקלאי.
או בגרות תעודות ומקנים והתרבות החינוך משרד

תיכוניות. גמר תעודות
לאוני (פרט וגבוהים עלתיכונים מוסדות
המוסדות נכללו העלתיכון בדרג ברסיטאות).
תיכונית (השכלה הקבלה תנאי לפי אשר הבאים,
מוגדרים הלימוד, ומשך מקבילה) השכלה או שלמה
אינם בהם הלימודים ואשר כעלתיכונים

אוניברסיטאיים:
וגננות מורים להכשרת מוסדות 
אחרים. עלתיכונים מוסדות 

להשכלה מהמועצה קיבלו הנ"ל מהמוסדות חלק
גבוהים לימודים לקיים היתר או הכרה גבוהה
לימו זה. לצורך שאושרו מסוימים לימוד במסלולי
בוגר b.F.a .. כגון "בוגר" בתוארי מזכים אלה דים
בוגר B.Ed. במוסיקה; בוגר B.Mus.; באומנות

בהוראה.
הטכ העברית; האוניברסיטה אוניברסיטאות:
בראילן; אוניברסיטת אביב; תל אוניברסיטת נירן;
בנגב; בןגוריון אוניברסיטת חיפה; אוניברסיטת
האוניברסיטה על נתונים למדע. ויצמן מכון

כ"ב/38. בלוח בנפרד נמסרים הפתוחה
גני נכללו: החינוך במערכת ערבי. חינוך
כל  והעליסודי היסודי ובדרג רשמיים, ילדים
רשמיים הבלתי הספר בתי הרשמיים. הספר בתי
ממשל ספר בתי והתרבות. החינוך משרד שבפיקוח
ירוש במזרח והתעסוקה הסעד סוכנות ושל תיים
ירושלים במורח פרטיים מוסרות נכללו לא לים.
רשמיים בלתי נוצריים מוסדות גם בתשל"ט והחל
העל בדרג והתרבות. החינוך משרד בפיקוח שאינם
ולהנ וגננות, מורים להכשרת מוסדות נכללו תיכון

וטכנאים. דסאים
 לאיהודיים תלמידים לומדים הערבי בחינוך
לפי כתשל"ח, החל וכו'. דרוזים נוצרים מוסלמים.
הספר בתי הוגדרו והתרבות, החינוך משרד החלטת
בפיקוח הדרוזי" כ"מגזר הדרוזיים שבכפרים
המגזר על נפרדים נתונים נפרדת. מינהלית יחידה
נכללו בתשמ"ב, החל כ"ב/22. בלוח ראה הדרוזי

בגולן. הדרוזים המוסרות גם הדרוזי" ב"מגור

אחרים מוסדות

מתנהלים החינוך, במערכת למוסדות בנוסף
והכול כ"אחרים" שהוגדרו במוסדות גם לימודים
(תלמודי פטור מוסרות  היסודי בדרג לים:
בתי קטנות, ישיבות  העליסודי בדרג תורה).
חסות מעונות תעשייתיים. ספר בתי לחניכים, ספר

1974/75 לשנים באומדנים חדשה. סידרה
ההוצאה של הכיסוי להרחבת השלמות נערכו ואילך

המדידה. שיטות ושופרו לחינוך הלאומית
קוד לשנים אומדנים עם השוואה לאפשר כדי
קבו במחירים אומדנים כ"ב/4 בלוח מובאים מות,
קודמות. בשיטות שנערכו ,1974/75 לשנת עים

מקורות

דו"חות וכן הכללי החשב של כספיים דו"חות .1

הלאומיים. המוסדות
המקומיות. הרשויות של כספיים דו"חות .2

ההוצאות מרכיבי על הלשכה ירי על הנערך סקר .3

הכס הדו"חות סמך על רווח כוונת ללא במוסדות
מיוחדים שאלונים סמך ועל המוסרות של פיים

אליהם. המופנים
ודיוו מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .4
וחברות והשיכון הבינוי משרד של ישירים חים
בנייה. וגמר התחלות שטח על הגדולות הבנייה

הלשכה שעורכת המשפחה, הוצאות סקרי .5
לסטטיסטיקה. המרכזית

חינוך

כלליים והסברים הגדרות

במוסדות הלמידה על נתונים מובאים זה כפרק
כ"ב/38) כ"ב/7 (לוחות החינוך שבמערכת
העברי בחינוך כ"ב/9) (לוח "אחרים" ובמוסדות
לכך בנוסף הדרוזי). המגזר (כולל הערבי ובחינוך
חינוך של במסגרות הלמידה על נתונים מובאים

.(40 כ"ב/39, (לוחות מבוגרים

החינוך מערבת

הבאים המוסדות את כוללת החינוך מערכת
וסוג: דרג לפי הממוינים

עירוניים. יום): מעונות (לרבות ילדים גני
חובה וטרום (5 (גיל חובה  ופרטיים, ציבוריים
כל וכן 43 לגילים הפרטיים הגנים .(42 (גילים
כתשל"ח. החל החינוך במערכת נכללו 2 לגיל הגנים
המוסדות כין אלה גנים נכללו קודמות בשנים

"האחרים".
כדלהלן: החינוך, דרג לפי ספר בתי

(רשמיים יסודיים ספר כתי כולל יסודי חינוך
נכללו בתשל"ח החל מיוחדים. ספר ובתי ומוכרים)
הספר כתי בין עובדים לנערים הספר בתי רוב

המיוחדים.
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בלבד אחת פעם בספירה נכלל אחד, לימוד מסוג
לגבי גם תופסת זאת הגדרה .(28 כ"ב/8. (לוחות
כ"ב/30). (לוח וגננות מורים להכשרת מוסדות
המקצועיים הספר בבתי ההוראה משרות בספירת
המדריכים משרות גם נכללו והחקלאיים

המקצועיים.
היסו הספר בבתי ההוראה משרות על בנתונים
משרד מתקציב הממומנת ההוראה רק נכללה דיים
שמממנת ההוראה נכללה לא והתרבות; החינוך

וכו'. ההורים ועד המקומית, החינוך רשות
משרה המהוה השעות מכסת עבודה: יחידת
שעות 30  יסודי בחינוך כדלהלן: מלאה,
(כולל העליסודי ובחינוך ז'ח' בכיתות לשבוע;
במוסדות לשבוע; שעות 24  הביניים) חטיבת
מספר בשבוע. שעות 21  וגננות מורים להכשרת
הכל סך חלוקת ידי על חושב העבודה יחידות
בית סוג לכל המתאימה השעות במכסת השעות
המקצו ספר בבתי העבודה יחידות בחישוב ספר.
ההדרכה שעות גם בחשבון הובאו והחקלאיים עיים
או בלבד מעשית בעבודה המועסקים המדריכים של
(לוח (מוריםמדריכים) מעשית ובעבודה בהוראה

כ"ב/28).
אחת ממשרה כיותר המלמדים מורים מורה.
באותו כלבד אחת פעם נספרו אחד חינוך בדרג
נספרו שונים חינוך בדרגי המלמדים מורים דרג.
הם שבהם החינוך מדרגי אחד בכל אחת פעם
הובא שבהכנתו אומדן הוא מורים הכל סך מלמדים.
ולכן שונים חינוך דרגי בין המשרות ריבוי בחשבון
כ"ב/28). (לוח בלבד אחת פעם בו נכלל מורה כל

(30 ;29 ;2715 כ"ב/139; (לוחות תלמידים

עד .(18 ,10 כ"ב/9, (לוחות ילדים בגני ילדים
עירוניים בגנים שביקרו 43 בני רק נכללו תשל''ב,
שביקרו 43 בני גם נכללו בתשל"ג, החל וציבוריים.
שנתיים בני גם נכללו בתשל"ז החל פרטיים. בגנים

ופרטיים. ציבוריים בגנים שביקרו
בלוחות התלמידים גיל גיל. לפי תלמידים
שנת בסוף המצב לפי חושב 29 ,18 ,13 כ"ב/10,
על נתונים שימשו הלמידה שיעורי לחישוב הלוח.
הם אף המתייחסים המתאימים, בגילים אוכלוסייה

הלוח. שנת לסוף

עיוניים תיכונים ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי
(25 כ"ב/24, (לוחות

בכיתות הלומדים תלמידים העברי: כחינוך
והדתיים הכלליים העיוניים הספר בתי של י"ב
נכללו לא אחרים. ודתיים דתי, לחינוך האגף בפיקוח
בישיבות אקסטרניים, ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי

עד נכללו ומטפלות מעשיות לאחיות וקורסים
גדולות" "ישיבות  העלתיכון בדרג תשמ"ג.
קודש. לימודי מתנהלים שבהן ומעלה, 18 לבני

ללוחות הסברים
על חינוך ומוסדות ספר בתי ילדים, גני

לאוניברסיטאות) (פרט וגבוהים תיכונים
כ"ב/7כ"ב/30) (לוחות

מתפרסמים אין בתשל"ט החל ילדים. גני
לא ואף הגנים מספרי על נתונים כ''ב/8,7 בלוחות
להלן). "מקורות" (ראה בגנים הוראה משרות על
בלוחות מתפרסמים בגנים הילדים על נתונים

.22,18,10 כ"ב/9,

כ"ב/7) (לוח ספר בתי
בהם שמתקיימים ספר בתי ספר. בתי ספירת
יסודי (כגון: אחד חינוך מדרג ביותר לימודים
(כגון: אחד ספר בית מסוג יותר או ביניים) וחטיבת
או  חינוך דרג בכל נספרו ותיכון) ביניים חטיבת
נספרו הכל הסך בשורת ואילו  ספר בית סוג בכל
של לבו תשומת להסב מנת על בלבד; אחת פעם
הכל הסך בשורת הנתונים הוקפו לכך, הקורא

בסוגריים.
בתי בהם. הלימוד וסוגי תיכונים ספר בתי
לימוד מסוג לימודים מתקיימים שבהם תיכונים ספר
בתי בין נמנו מקצועי) או עיוני (כגון: בלבד אחד
מת שבהם ספר בתי ואילו החדנתיביים הספר
(כגון: אחד לימוד מסוג ביותר לימודים קיימים
הספר כתי בין כלבד אחת פעם נמנו ומקצועי) עיוני
הספר בתי של הכל סך בשורת (וכן הרבנתיביים
היחידות של מספרן את לציין מנת על התיכונים)

המינהליותארגוניות.
ספר בית כל נכלל הלימוד סוג לפי בספירה
המתקיימים הלימודים מסוגי אחד בכל רבנתיבי
סוג כל של הכולל ההיקף את לציין מנת על בו,
ממוצעי חישוב לצורך שימשו אלו הגדרות לימוד.

כ"ב/15. כלוח הספר בית גודל
בין נמנו ירושלים במזרח מכינים ספר בתי

הביניים. חטיבות

(30 ,28 כ"ב/8, (לוחות הוראה כוחות

ספר בבית מורה של עבודתו הוראה: משרת
לב שים בלי אחת, ארגוניתמינהלית יחידה המהוה
למספר או הספר בבית שונים לימוד סוגי לקיום
מבית ביותר המלמד מורה לימד. שהמורה השעות
ספר בתי כמספר המשרות בספירת נכלל אחד ספר
ביותר ספר בית באותו לימד אם אולם, בהם; שלימד
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הוגשו לא אשד מסיימים יותר. או בגרות בחינות
ש"לא כמי נחשבו אלה בחינות מסוגי אחד לאף
בבחי עמדו אם גם חיצוניות". לבחינות כלל הוגשו

המוסד. של פנימיות נות
והגרסאות טכנאות בלימודי תלמידים
תי ספר כבתי מקצועיים. תיכונים ספר כבתי
שנה במשך תלמידים מכשירים מקצועיים כונים
ובמשך "טכנאי" תעודת לקראת י"ב) כיתה (לאחר
תעודת לקראת י"ב) כיתה (לאחר שנתיים
לעל נחשבים אלה לימודים כי אם "הנדסאי".
לימודיהם. מקום לפי התלמידים נכללו תיכונים,
מקצועיים תיכונים ספר בבתי הלומדים בין כלומר,
העליסודי). החינוך על אחרים ולוחות כ"ב/9 (לוח
הכולל הלמידה היקף את המציג כ"ב/30, בלוח רק
(כ2,600 אלה תלמידים נכללו העלתיכון. בדרג
מכאן העלתיכון. החינוך תלמידי בין בתשמ"ה)
העל בחינוך הלומדים הכל בסך מההבדלים חלק
להלן). (ראה וכ"ב/29 כ"ב/9 הלוחות בין תיכון
(לוח בגרות בבחינות שעמדו תלמידים
אינ לתלמידים מתייחסים שנה כל נתוני כ"ב/23):
במועדים הבחינות בכל שעמדו ואקסטרנים טרנים
בחי שהשלימו אלה כולל שנה, אותה של השונים
"מקורות" (ראה קודמות משנים להם שחסרו נות

להלן).
(פרט והגבוה העלתיכון כחינוך תלמידים
בלוח .(30 ,29 כ"ב/9, (לוחות לאוניברסיטאות)
העלתיכון הלימוד של הכללי ההיקף מוצג כ"ב/29
הכיתות תלמידי כולל השונות, מסגרותיו על
ותלמידי מקצועיים תיכונים ספר בבתי י"גי"ר
הרשו "אורנים" בסמינר הביניים לחטיבת המסלול
מוצגת כ"ב/9 בלוח חיפה. באוניברסיטת מים
וגננות מורים להכשרת במוסדות הלמידה בנפרד
התלמידים למעט אחרים, עלתיכונים ובמוסדות
באוני שנכללו "אורנים", בסמינר לעיל המוזכרים
ספר בבתי י"גי"ד כיתות ותלמידי חיפה ברסיטת
העל בדרג זה בלוח שנמנו תיכוניםמקצועיים
המוסדות על נתונים נמסרים כ"ב/30 בלוח יסודי.
התלמידים (כולל בכללם וגננות מורים להכשרת
ההבדלים מכאן "אורנים"). בסמינר לעיל המוזכרים

לכ"ב/30. כ"ב/29 ולוחות כ"ב/9 לוח בין
תיכו על לימודים מתקיימים לכך שבנוסף יצוין,
ואלה ומעלה) 18 (לבני גדולות" ב"ישיבות נים
שלא האחרים המוסרות בין כ"כ/9 בלוח נכללו

החינוך. במערכת
העלתיכון בדרג וטכנאות הנדסאות הלומדים
טכנולוגית להכשרה הממשלתי המכון במסגרת
במכון הלומדים כלל בין כ"ב/40 בלוח גם נכללו
בדרג שלא אלה במסלולים הלומדים עם יחד זה,

העלתיכון.
וגננות מורים להכשרת במוסדות תלמידים
אשר אלה רק נחשבו  (3029 כ"ב/9, (לוחות

לומדים ושאינם אחרים דתיים ספר וכבתי לצעירים,
פנימיות. בגרות בחינות לקראת

הספר בבתי י"ב כיתות תלמידי הערבי: בחינוך
במזרח רשמיים; ולא רשמיים העיוניים, התיכונים
כלבד. הממשלתיים הספר בתי תלמידי  ירושלים
מכין הספר שבית התלמידים רק נכללו בלוחות
כ"ב/2524 בלוחות בגרות. בחינות לקראת אוחס
שלמדו הלימוד יחידות מספר לפי התלמידים מוינו
3 במשך והבחירה החובה ממקצועות אחד בכל

יי"ב). (כיתות העליונה החטיבה שנות
לימוד שעות משלוש מורכבת הלימוד יחידת

אחת. לימודים שנת במשך שבועיות
והתר החינוך משרד של הלימודים תוכנית לפי
לימוד יחידות 34 הכלליים הספר בבתי לומדים בות
בפיקוח הדתיים הספר ובבתי בחירה) ו8 חובה 26)
3031) לימוד יחידות 37  דתי לחינוך האגף
ובנות). בנים בין הינו כשההבדל בחירה, ו67 חובה

הספר בבתי הלימוד ומקצועות המסלול
כ"ב/26) (לוח המקצועיים

לרמת בהתאם היתר, בין נקבע הלימוד מסלול
והמע העיוניים הלימודים בין לייחס הלימודים,
התלמי את מכינים שלקראתה התעודה ולסוג שיים
(מסמ"ר) והרגיל (מסמ"מ) המעשי במסלול דים.
ממשל גמר תעודות לקראת התלמידים את מכינים
את מכינים (מסמ"ת) התיכון שבמסלול בעוד תיות

מקצועיות. בגרות בחינות לקראת רובם

בבתי ההכשרה מגמות הם הלימוד מקצועות
המקצועיים. הספר

(לוח מקצועיים ספר בבתי י"ב כיתות מסיימי
כ"ב/27)

את שסיימו המקצועיים הספר בבתי תלמידים
הגישו הספר ובתי י"ב בכיתות הלימודים חובות
המוענקות התעודות אחת לקראת לבחינות אותם
י"ב כיתות מסיימי רק נכללו הלימודים. בסוף
הבגרות. לבחינות מוגשים רובם אשר  במסמ"ת
הגיש שאליהן הבחינות סוג לפי מוינו התלמידים
נבחנו התלמידים אם לב שים בלי הספר, בית אותם
בהצלחה. בהן עמדו אם או אלה בבחינות בפועל
של חיצוניות לבחינות הכוונה הבחינות: סוג
בהתאם נקבע הבחינות סוג והתרבות. החינוך משרד
בבתי אלה. בחינות מוליכות שלקראתה לתעודה
תעודת לקראת בחינות בין מבחינים מקצועיים ספר
מקצועית תעודתגמר לקראת לבחינות מלאה בגרות
ובחינות (חובה) אחת בגרות בחינת הכוללות
2 הכוללות מקצועית תיכונית גמר תעודת לקראת
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הרשמיים הגנים על הנתונים הערבי, בחינוך
שנמסרו תלמידים דו"חות על תשמ"ג ער התבססו
אומדנים הוכנו בתשמ"ד והתרבות. החינוך למשרר
המבקרים ושיעור באוכלוסייה 5 בני מספר (לפי

מביניהם). בגנים
(לוח המורים על הנתונים הודאה. כוחות
על המבוססים אומדנים הינם בתשמ"ה כ"ב/28)
לאחרונה שנערכו הוראה כוחות סקרי ועל מפקד

ובתשמ"א3. בתשל"ה
הורא^ משרות על הנתונים מבוססים בתשמ"ה
מוסדות של השנתי המפקד על עבודה ויחידות
לסטטיס המרכזית הלשכה ידי על שנערך חינוך
ועל התיכונים הספר ובבתי הביניים בחטיבות טיקה
בחינוך המורים של המשכורת קובצי מתוך עיבוד

וגננות. מורים להכשרת ובמוסדות היסודי
על הנתונים התלמידים. של והמוצא הגיל
נאספים וכ"ב/18) כ"ב/10 (לוחות בגנים 42 בני

אומדן. ניתן  5 בני ועל מיוחד בסקר
ביניים וחטיבת יסודי חינוך על לתשמ"ד הנתונים
מבוס אומדנים הינם 2119 כ"ב/1311, בלוחות
ידי על שנערך תלמידים" תכונות "סקר על סים
כאלה סקרים לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
האחרון בסקר ותשל"ז4. תש"ם בשנים גם נערכו
בחינוך מהמוסדות מכ0י919 תשובות נתקבלו
הערבי. כחינוך מהמוסדות ו0י0999י929 העברי
רשי הכיתות מחנכי ידי על מולאו הסקר במסגרת
הגיל המין, על פרטים ובהן בכיתה תלמידים מות
וכן התלמידים של דת)  הערבי (בחינוך והמוצא
משלח והאם, האב (השכלת משפחתיים רקע פרטי

במשפחה). הילדים מספר האב, יד
על מבוססים העליסודי החינוך על הנתונים
משרד של התלמידים קובץ על שנערכו עיבורים
נכללים לא ואילך מתשמ"ג והתרבות. החינוך

התלמידים. מוצא על פרטים בקובץ
עיו תיכונים ספר בבתי י"נ כיתות תלמידי
על מבוססים הנתונים .(25 כ"ב/24, (לוחות ניים
לסטטיס המרכזית הלשכה ידי על שנערכו סקרים
רשימות נתקבלו בסקרים ובתשמ"ה. כתשמ"ג טיקה
מקצועות צוינו תלמיד כל לגבי י"ב. כיתות תלמידי
ומספר הבחירה) מקצועות גם  (בתשל"ה החובה
שלקראתן הבחינות סוג וכן שלמד הלימוד יחידות
ההיענות המוצא). גס (בתשמ"ה והמין התכונן
בחינוך התלמידים מכלל ל0י85.79 בתשמ"ה הגיעה
הרפורמה שלאחר המתכונת לפי שלמדו העברי

הערבי. בחינוך ול0י1009 הבגרות, בבחינות

סדירים, גבוהים או עלתיכונים לימודים למדו
כמוס המקובלות הלימודים ותוכנית מתכונת לפי
לא להוראה. הסמכה לקבלת והמובילות אלה דות
התאימו לא אשר תלמידים בסיכומים נכללו
להשתלמות, בקורסים ולמדו הואיל זאת, להגדרה
מורים וכן למטפלות, במסלול או מכינות בכיתות
מוסמך "מורה תעודת לקראת המשתלמים בפועל

בתשמ"ה). הכל בסך (כ6,400 בכיר"
המוסדות, בספירת שינויים ערבי: חינוך
(לוחות ההוראה ומשרות התלמידים הכיתות,

.(17 ,15 ,9 כ"ב/8,
יסודיים ספר לכתי צמודות ט' בכיתות תלמידים .1
התלמידים בין מתשמ"א נספרו עצמן והכיתות
ובתשל"ט בתש"ם התיכוניים. הספר בבתי והכיתות
ההבדל ומכאן היסודיים הספר בבתי נכללו הם

בנתונים.
לבתי הצמודות טי כיתות נספרו תשל"ט עד .2
נפרדים. תיכונים כמוסדות (כ40) היסודיים הספר
שבהם המוסדות במסגרת נכללו הן מתש"ם החל
התיכוניים המוסרות במספרי ההבדל ומכאן פעלו

שלאחריה. השנים ובין תשל"ט בין
הצמודות גן בכיתות המלמדות גננות של משרות .3
המלמדים מורים של ומשרות יסודיים ספר לבתי
נספרו יסודיים ספר לבתי הצמודות ט' בכיתות
הספר כבתי העבודה ויחידות המשרות בין מתש"ם
ויחידות הוראה משרות נכללו תשל"ט עד היסודיים.

המתאים. בדרג אלה עבודה

מקורות

למוס המתייחסים כ"כ/387, בלוחות הנתונים
וסק מפקדים על מבוססים החינוך, שבמערכת דות
הלשכה ירי על שנערכו ילדים וגני ספר בתי של רים
החינוך משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית

כלהלן. והתרבות1
(לוחות ילדים2 בגני 52 בני ילדים
42 לבני הנתונים העברי בחינוך כ"ב/18,10).
החל שנערך ילדים" בגני ביקור "סקר על מבוססים
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על בתשל"ג
בסקר נכללו תשל"ו עד אדם". כוח ל"סקר בצמוד
שנתיים. כני גם נכללו ואילך ומתשל"ז 43 בני רק
גני של שנתי מפקד על הנתונים התבססו תשל"ג עד

אומדן. הוכן 5 לבני ילדים.

.1984 ,7 מס' מוסף",  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון  תשמ"ר"  חינוך "מוסדות ראה 1

העלונים מסדרת 150 מס' כעלון ,"1983 אוקטוכרדעמכד  היהלדית כאוכלוסייה 24 נקרכבני ובמעונותיום בגנימ "הביקור דאה 2
ותרבות. חינוך של לסטטיסטיקה

.578 מס מיוחד פרסום  תשל"ה" המודים של הפדגו;ית וההכשרה "ההשכלה ראה: 3
 לישראל סטטיסטי "ירחון גם ראה .629 מסי מיוחד סרסומ הספר", ובתי הגנים תלמידי של הדמוגרפיותחברתיות "התכונות ראה 4

.1985 ,4 מס' מוסף",
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(החל וביוטכנאים שיניים ברפואת סייעות רנטגן,
בתשמ"ג).

פלסטיות, אמנויות מוסיקה, כולל: אמנויות
והקולנוע. הבמה אמנות

נסיעות, וסוכני דרך מורי מגמותאדורות:
וכו'. נוער מדריכי וציבורית, סוציאלית עבודה

אוניברסיטאות

ומקורות הגדרות

ע"יהאי^. הנתונים סופקו תשכ"ד עד תלמידים.
הנתונים עובדו תשל"ה עד מתשכ"ה ניברסיטאות.
לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה התלמידים על
מקור שינוי עם ידיהם. על שמולאו שאלונים מתוך
עד המספרים והמועד. ההגדרות שונו הנתונים,
ונכלל לימודים שנת כל לתחילת מתייחסים תשכ"ד
החל גבוהה. להשכלה במוסד תלמיד כל בהם
מוכר תואר לקראת תלמידים רק נכללו בתשכ"ה

לימוד. שכר המשלמים
הלימודים שנת לאמצע מתייחסים המספרים
השני), ההרשמה במועד שנתקבלו תלמידים (כולל
מועד עד הרשמתם שביטלו תלמידים כוללים ואינם

זה.
עיבורים על מבוססים הנתונים כתשל"ו החל
לפי המוסדות של הלימוד שכר קבצי מתוך שנערכו
המתאימה הלימודים שנת של בינואראפריל המצב

(אומדנים)8. השלמות בתוספת
ותלמידים ישראליים תלמידים נכללו כלוחות
הלומדים בישראל), ארעיים תושבים (שהעם מחו"ל
תלמידים גם נכללו כ"ב/31 בלוח תואר. לקראת
אקד לימוד בתוכניות הלומדים ומחו"ל ישראליים

תואר). לקבל מנת על (שלא מיוחדות מיות
לפי הלימודים תחום נקבע ו33 כ"ב/32 כלוחות
המחקר לתלמידי פרט העיקרי, הלימוד מקצוע
שמוינו העברית באוניברסיטה לרפואה בפקולטה
בה, לומדים שהם לפקולטה בהתאם תש''ל עד
המקצוע של המדעי לתחום בהתאם  ומתשל"א
לא תעודות לקראת התלמידים בין לומדים. שהם
יחד גם ותעודה תואר לקראת התלמידים נכללו

התואר. לפי רק שמוינו
הופקו כ"כ/34 ללוח הנתונים מועמדים9.
ראשונה שנה ללימודי המועמדים קובצי מתוך

(לוח בגרות בבחינות שעמדו תלמידים
אומדנים. הם ואילך לתשל"ה הנתונים כ"ב/23).
התיכו הספר לבתי בנוסף באומדן, נכללו מתשמ"ב
"סקר מימצאי ההמשך. כיתות גם העיוניים, נים

האומדן. להכנת סייעו י"ב" כיתות מסיימי
(לוח מקצועיים ספר בבתי "ב י כיתות מסיימי
כיתות מסיימי "סקר על מבוססים הנתונים כב/27).
הלשכה ידי על כתשמ"ה שנערך כתשמ"ד"5 י"ב
של השנתי המפקד עם יחד לסטטיסטיקה, המרכזית
בנושא קודם סקר והערבי. העברי החינוך מוסדות
י"ב כיתות למסיימי והתייחס כתשמ"ד נערך

בתשמ"ג6.
המק הספר בתי מסיימי רק נכללו הנוכחי בסקר
הקודמים בסקרים מסמ"ת. במסלול שלמדו צועיים
התיכונים. הספר בתי סוגי יתר תלמידי גם נכללו
המסיימים של הבחינות סוג את פירטו המוסדות

מקצוע. בכל
התלמידים מספר בין הבדלים שייתכנו יצוין,
המס מספר לבין הלימודים שנת בתחילת במסמ"ת
ממס תלמידים ממעבר כתוצאה זה, במסלול יימים
נתקבלו בסקר הלימודים. שנת במשך למסלול לול
העברי בחינוך מהמסיימים 98.496 לגבי תשובות
כבתי שלמדו הערבי בחינוך מהמסיימים ו0י95.89
במסלול י"ב בכיתות לימודים המקיימים ספר

מסמ"ת.
נתקבלו שלגביהם לתלמידים מתייחסים הנתונים

בסקר. תשובות
(פרט וגבוה עלתיכון בחינוך תלמידים
בבתי התלמידים על הנתונים לאוניברסיטאות).
ובו שנתי מפקד על מבוססים כ"ב/30) (לוח מדרש
עד המוסד. מזכירות ידי על הנמסרים כלליים נתונים
שאלונים על הנתונים מבוססים ובתשמ''ג תש"מ
אלה בשאלונים התלמידים; ידי על שמולאו אישיים
התלמיד, של האישיות התכונות על פרטים נמסרים
בבית לימודיו על וכן משפחתיות רקע תכונות

המדרש.
והגבוהים העלתיכונים המוסדות על הנתונים
מסגרות של שנתיים מפקדים על מבוססים האחרים
המרכ הלשכה ידי על שנערכים עלתיכוניות לימוד
התל מוינו בלוח כ"ב/29)7. (לוח לסטטיסטיקה זית
קרובות מגמות מספר הלימוד. מגמות לפי מידים
בקבוצות יחד קובצו התמחות תחומי מבחינת

כדלקמן:
מעבדה, עובדי כולל: רפואיים עזר מקצועות
טכנאי תשמ"א), (ער בעיסוק ריפוי פיסירטרפיה,

ותרבות. חינוך של לסטטיסטיקה העלונים מסדרת 154 מס' בעלון בתשמ"ד י"ב כיתות מסיימי של הבחינות "סוג גם ראה 5

ותרבות. חינוך של לסטטיסטיקה העלונים מסדרת 137 מס' בעלון  כתשמ"ד" י"ב כיתות מסיימי של הבווינות "סוג ראה 5
 תשמ"ד חינוך מוסדות וכן נ75 מיותר פרסום  תשמ"י" לאוניברסיטאות) (פרט וגבוהים עלתיכונים חינוך "מוסדות ראה 7

.1985 .6 מס' מוסף".  לישראל הסטטיסטי pnrn" ארעיים. נתונים
.1985 .5 מס מוסף",  לישראל הסטטיסטי "הירחון "1983/84 תשמ"ד. באוניברסיטאות "סטודנטים ראה 8

.1985.5 מסי מוסף".  לישראל הסטטיסטי "הירחון תשמ"ד". תשמ"ג;  באוניברסיטאות ראשון תואר ללימודי "מועמדים ראה 9
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1985 והדיור האוכלוסין מפקד
כ"ב/41כ"ב/49) (לוחות

והשכלה חינוך על נתונים מובאים זה בפרק
הנתונים .1983 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני מתוך
חקירת על מבוססים כ"ב/41כ"ב/49 כלוחות
משקי מכלל אחוז 20) האוכלוסייה של מדגם
למשת והגדרות המפקד על כלליים הסברים הבית).
מובאים להלן ב'. לפרק במבוא ראה בסיסיים, נים
המופיעים נוספים למשתנים והגדרות הסברים

זה. בפרק

והסברים הגדרות

ההשכל התעודה ביותר: הגבוהה התעודה
גם שקיבל מי קיבל. שהאדם ביותר הגבוהה תית
היא ההתייחסות אקדמית, תעודה וגם אקדמי תואר
נכללו ברפואה ד"ר תואר בעלי האקדמי. לתואר

יותר". גבוה אקדמי "תואר כקבוצה
המאפשרת אחרת תעודה כולל בגרות תעודת

אקדמיים. לימודים
המפקד: במועד הספר כבית הביקור

הם המפקד" במועד ספר בבית ה"מבקרים
נחשב ספר כבית ספר. בבית 1983 ביוני שלמדו אלה

וכד'. אוניברסיטה ישיבה, ערב, ספר בית גם
ספר בבית הביקור ושיעורי המבקרים מספרי
כ"ב/42כ"ב/44. בלוחות מוצגים המפקד במועד
לשי וכן התלמידים למספרי אלה נתונים בהשואת
השנ החינוכית הסטטיסטיקה פי על הלמידה עורי
שני בין ההבדלים את בחשבון להביא יש תית,
האוכ מפקד (בנתוני האוכלוסייה בהיקף המקורות
האיסוף ובשיטות ומטה) 14 בני נכללו לא לוסץ

והמיון.
1009 ראשיות קבוצות . הוראה עובדי
סידרת ,"1972 היד משלחי של האחיד כ"סיווג
מוינו 47 כ"ב/46, בלוחות .42 מס' טכניים פרסומים
לפי עבדו, שבהם החינוך למוסדות ההוראה עובדי
ספרות).' 3) משנה ענף של ברמה הכלכלי הענף
השנתי; האזרחי העבודה בכוח מועסקים

ב'. לפרק מבוא ואה

בלוח המספרים האוניברסיטאות. של ראשון לתואר
(מספר ולהרשמות (נפשות) למועמדים מתייחסים

המועמד). פנה שאליהם האוניברסיטאות
מספרי ניתנו תשכ"ה עד תארים10. מקבלי
בלוחות ניתנים בתש"ל החל בלבד, תארים מקבלי
אקדמיות תעודות מקבלי מספרי גם כ"ב/3635
בלבד). אקדמי תואר לבעלי הניתנות תעודות (היינו,
זו בשנה שקיבלו אלה נמנים התעודות מקבלי בין
וגם תואר גם שנה באותה שקיבלו אלה תעודות; רק
דוק תואר מקבלי לתואר. בהתאם רק מוינו תעודה

שני. תואר מקבלי בין נכללו ברפואה טור
הסגל מספרי כ"ב/37 בלוח אקדמי. סגל
לשווי מתייחסים ומחקר) בהוראה (עוסקים האקדמי
המשרות של סיכום (כולל שלמות משרות ערך
עיבודים על מבוססים זה בלוח הנתונים החלקיות).
לפי האוניברסיטאות של השכר קובצי מתוך שנעשו
לגבי הנתונים ו1980. 1979 של בינואר המצב
של ולתקצוב לתכנון הועדה ידי על הוכנו 1981/82
של חדשי ממוצע והינם גבוהה להשכלה המועצה

הנסקרת. השנה
בלוח הנתונים הפתוחה. האוניברסיטה
ונכללים הפתוחה האוניברסיטה ע"י נמסרו כ"ב/38
המספרים בלבד. האקדמי המסלול תלמידי בהם
ראשון). תשלום ששילמו (אלה לנרשמים מתייחסים
שצבר הזכות לנקודות בהתאם נקבעה הלימוד שנת

התלמיד.
עלתיכונים במוסדות האקדמי המסלול
ה מספרי לאוניברסיטאות): (פרט וגבוהים
בהערות צוינו זה מסלול של והבוגרים תלמידים

האוניברסיטאות. עלידי המתאימים ללוחות

מבוגרים חינוך
משרד ידי על נמסרו כ"ב/39 בלוח הנתונים
כ"ב/40 בלוח הנתונים ואילו והתרבות החינוך

והרווחה. העבודה משרד ידי על נמסרו

.1985 ,4 מסי שם, תשמ"ד",  האוניברסיטאות מן תארים "מקבלי ראה 10
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נבחרים פרסומים

האוניברסיטאות מסיימי של ותעסוקה לימודים 694 ,663
איב' חלקים ,1979 בישראל
תשמ"א ילדים וגני ספר בתי 701

תעסוקה לימודים,  באוניברסיטאות סטודנטים 712
איב' חלקים תשל"ט, הכנסה ומקורות

1980 באוניברסיטאות הסגל 736
לאוני (פרט וגבוהים עלתיכונים חינוך מוסדות 753

תשמ''ד ברסיטאות)

961ו והדיור האוכלוסין מפקד
35 .34 .30 ,29 ,21 ,18 ,15 מס'

1983 והדיור האוכלוסין מפקד
בית ומשקי אוכלוסייה  סטטיסטיים ואזורים יישובים 5

המדגמית) מהפקידה כלכליות חברתיות (תכונות

מיוחדים פרסומים
1956 יוני האוכלוסייה של ההשכלה רמת 66

תש''ל עד תשכ"ה תלמידים של דמוגרפיות תכונות 389
וחטיבת היסודי החינוך תלמידי של דמוגרפיות תכונות 500

תשל"ג המקומיות ברשויות הביניים
העברי החינוך של יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים 539

תשל"ו המקומיות ברשויות
העברי החינוך של יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים 576

תשל"ו
תשל"ה המורים של הפדגוגית וההכשרה ההשכלה 578
תשל"ח המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני 594

תשל"אתשל"ז האקדמיים המוסדות מן תארים מקבלי 603
בישראל האוכלוסייה של ההשכלה רמת 604

תשל"בתשל"ט האקדמיים במוסדות סטודנטים 618

מחו"ל סטודנטים קליטת סקר 624
ובתי הגנים שלתלמידי הדמוגרפיתחברתיות התכונות 629

תשל"ז הספר
1974 ועלתיכונית אקדמית השכלה בעלי 643
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educational level השכלה
לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה, 4ו בני כ"ב/ו. לוח

וגיל מין ספר, בבית
TABLEXXII/1.PERSONS AGED 14 AND OVER, BY POPULATION GROUP, YEARS OF

SCHOOLING, SEX AND AGE
Percentages, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אחוזים.

הכל1 לימודTotal1סך שנוו!
Years of schooling

אחוזיםאלפים
Thou
sands

Percen
tages

01458910U12131516+חציון
Median

האוכלוסייה Totalכל population
19611,437.2100.016.18.134.752.0).l8.01961
(9702,032.8100.012.27.132.144~T48.81970
19752,358.0100.09.45.326.924T9.86.49.91975
19802,660.3100.08.04.622.817.128.311.57.710.71980
19822,756.7100.07.14.321.517.329.412.08.411.01982
19832,812.9100.07.04.320.817.030.012.48.511.11983

19842,875.5100.06.54.020.517.030.812.58.711.11984

Jewsםיהודי

19611,300.9100.012.67.535.44.66.33.68.41961

19701,809.6100.09.36.331.78.14.99.31970
19752,708.2100.07.64.325.5"^11826T10.77.010.31975
19802,315.8100.06.43.921.317.230.412.38.511.11980
19822,377.7100.05.63.619.717.431.313.09.411.21982
19832,418.7100.05.63.518.917.032.013.49.611.31983

אלפים 19842,454.1128.0' 78.5455.0411.6802.3328.6238.411.41984 thousands
אחוזים 100.05.33.218.616.832.913.49.8 percentages

Ageגיל

14 17233.2(0.3) (0.3) 100.010.252.436.00.810.51417
18  24377.4) 100.0) (0.7(0.35.610.460.819.23.012.11824
2534565.1100.0(0.5) (0.511.815.137.219.615.312.22534
35  44382.9100.02.01.618.215.328.117.117.711.93544
45  54296.3100.09.75.526.612.422.212.011.610.34554
55  64282.0100.012.67.232.812.619.58.17.28.75564
65+327.2100.016.19.933.011.216.96.76.27.965 +

הכל 0ך  1.212.3100.0גבריס 2.93.018.817.633.612.112.011.5Men tolal
1417119.4(0.3) (0.3) 100.010.754.2(0.9) 33.5(0.110.41J47
18  24192.6) 100.0(0.5) (0.77.111.861.215.53.212.01824
2534285.0) 100.0(0.7) (0.612.015.736.617.417.012.12534
35  44189.7100.01.21.116.815.729.314.221.712.03544
45  54142.9100.04.34.727.213.424.111.215.111.04554
55  64131.1100.06.67.534.111.921.48.69.99.35564

65 +151.6100.09.310.134.711.217.57.69.68.565 +

הכל 1,251.7100.07.63.418.516.032.114.87.611.3Womenנשיםסך total
14 17113.8< 100.0) (0.3(0.29.650.7) 38.6(0.610.61417
18  24184.9(0.2) (0.6) 100.04.09.060.223.12.912.21824
25  34280.1) 100.0(0.3) (0.411.614.537.821.813.612.22534
3544193.2100.02.92.019.714.727.020.113.611.83544
45  54153.3100.014.76.426.011.320.512.88.39.54554
55  64150.8100.017.96.931.813.117.97.64.88.25564
65+175.6100.021.99.731.511.316.55.93.27.365 +

EDUCATION 608



לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה, 4ו בני כ"ב/ו. לוח
(המשך) וגיל מין ספר, בבית

TABLEXXII/1.PERSONS AGED 14 AND OVER, BY POPULATION GROUP, YEARS OF
SCHOOLING, SEX AND AGE (com.)

Percentages. unless otherwise stated אחרת צוין כן אס אלא אחוזים.

Total1 הכל1 ליסודסך שנות
Years of schooling

אתתיםאלפים
Thou
sands

Percen
tages

חציון+014589101112131516
Median

NonJewsלאיהודים
1961136.3100.049.513.927.57.61.50.11961

1970223.2100.036.113.735.113.0(0.4) 1.75.01970

1975279.8100.022.912.938.012.69J1.4 3.16.51975

1980344.5100.018.910.033.916.013.52.2 5.57.51980
1982379.0100.016.89.033.416.915.92.1 5.97.91982
1983394.2100.016.09.333.017.316.22.2 6.08.01983

אלפים 1984411.455.133.7125.471.171.08.7 23.58.41984  thousands
אחוזים 100.014.28.732.318.318.32.2 6.0 percentages

Ageגיל

14 1769.2(0.8) 100.01.826.147.8 (0.3) 23.29.91417
1824104.5100.01.53.029.120.131.81.9 12.610.61824
25  3495.7100.06.27.940.614.418.44.4 8.18.52534
35  4458.1100.019.214.443.47.97.13.8 4.26.53544
45  5439.6100.032.117.834.55.17.01.3 2.25.14554
55  6423.6100.050.921.619.42.24.1(0.5) 1 30.95564
65+20.7100.070.115.710.21.0(0.5) (0.5) 2.C0.665 +

הכל סך  3.5:.205.4100.05.89.033.421.320גברים 6.89.2Men total
141735.9(0.3) 100.01.722.351.324.4 10.01417
18  2453.4(0.8) 100.02.324.622.734 e1.7 13.311.01824
25  3447.2100.01.65.837.317.621.:7.3 9.19.62534
35  4428.8100.03.311.054.510.67.7.0 5.97.63544
455419.5100.010.423.048.66.5S.J2.7 3.36.44554
55  6411.0100.024.034.629.82.96.1.0 1.04.05564
65+9.6100.053.826414.31.12.;1.1 1.10.865+

הכל סך /i8.431.1.206.2100.022נשים 15.216..(0.9) 5.37.4Women 1010'
14 1733.3100.01.31.930.2! 43.8 (0.6) 22..9.81417
1824. 51.1100.02.33.833.817.41.9 12.010.21824
253448.6100.011.010.143.811.215..1.3 7.17.62534
35  4429.4100.035.C17.931.7< 5.16.>1.1 2.64.33544
45  5420.1100.053.412.720.6< 3.78. I.I0.84554
556412.6100.075.210.3(0.8) 10.31. 1.70.65564
65 +11. 1100.084.C6.6i (0.9) 5.72.

 0.565 +

Incl. not known. ידוע. לא כולל
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ותקופת לידה יבשת ספר, בבית לימוד שנות לפי ומעלה, 4ו בני כ"ב/2. לוח
(יהודים) עלייה

TABLEXXII/2.PERSONS AGED 14 AND OVER, BY YEARS OF SCHOOLING,
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION (Jews)

1984
Percentages, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אחוזים,

לידה יבשת
הכל Totalסך

לימוד שנות
Years of schoolingContinent of

birth and
עלייה אלפיםותקופת

Thou
sands

אחוזים
Percen
tages

014589101112131516+
period of

immigration

הכלאלפים 2,464.1128.878.5455.0411.6802.3328.6238.4TOTAL'סך  thousands

אחוזים 100.05.33.218.616.832.913.49.8 percentages

הכל סך  .1.112.0100.00.60.59.419.843.516.110ישראל IIsrael  total

ישראל יליד: 175.5100.00.50.68.319.745.416.39.2Fatherהאב born in: Israel

538.9100.00.70.613.825.945.810.03.2AsiaAfricaאסיהאפריקד,

392.1100.00.40.23.911.739.524.320.0EuropeAmeircaאירופהאמריקה

 618.6100.017.75.928.615.222.16.93.6Asiaאסיהאפריקה Africa  total

הכל סך

1960 עד 414.8100.019.86.932.014.717.75.73.2Immigratedעלו up to 1960

1961|964104.1100.018.14.023.017.227.47.72.619611964

|965197475.7100.08.33.621.316.035.110.05.719651974

ואילך 197518.2100.09.01.716.312.433.116.810.7Since 1975

 730.5100.01.95.224.213J25.614.914.5EuropeAmericaאירופהאמריקה 

הכל totalסך

1960 עד 421.8100.01.75.128.214.327.012.211.5Immigratedעלו up to 1960

1961|96461.7100.01.610524.79.825.914.912.619611964

19651974154.7100.02.24.318.814.123.819.317.519651974

1975197964.8100.02.94.317.414.621.317.821.719751979

ואילך 198023.4100.02.12.18.28.221.024.933.5Since 1980

ל לפייבשת (מתוקנן Continentידה of birlh (standardized by age) גיל)

הכל סך  1.112.0100.02.42.318.016.535.714.610.5Israelישראל  total

ישראל 'ליד: 175.5100.01.61.913.814.137.818.112.7Fatherהאב born in: Israel

538.9100.03.83.626.720.033.78.14.1AsiaAfricaאסיהאפריקה

392.1100.00.80.78.012.837.721.818.2EuropeAmericaאירופהאמריקה

618.6100.014.34.623.017.728.98.23.3AsiaAfircaאסיהאפריקה

730.5100.01.03.016.615.029.818.715.9EuropeAmeircaאירוסהאמריקה

ידוע. לא כולל ו
1 Incl. not known.
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יבשת גיל, מין, אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה1, 4ו בני  כ"ב/3. לוח
אחרון ספר בית וסוג לידה

TABLEXXII/3.PERSONS AGED 14 AND OVER', BY POPULATION GROUP, SEX, AGE,
CONTINENT OF BIRTH AND TYPE OF LAST SCHOOL ATTENDED

Percentages אחוזים

הכל סך
Total

בו שלמד אחרון ספר בית Typeסוג of last school attended

למד לא
Did not
attend
school

יסודי
Primary

ביניים
Inter
mediate

ישיבה
Yeshiva

תיכון
Secondary

מוסד
על
תיכוני
Posl
second
ary

מוסד
אקדמי
Acade
mic

מקצועי
וחקלאי
Voca
tiona!
and

agricul
tural

עיוני
Genera!

Jewsיהודים
1961100.012.541.43.29.824.02.76.41961

1972100.09.232.42.92.017.222.34.99.11972

1980100.06.325.31.31.722.923.76.712.11980

הכל סך 1984100.05.221.51.61.825.223.48.013.31984 total
100.02.721.91.63.630.019.75.415.1Menגברים
100.07.521.21.720.627.010.411.6Womenנשים

Ageגיל
14 17100.07.813.01.140.037.5(0.5)(0.1)1417
18  24100.0(0.2)6.0(0.4)1.842.132.38.78.51824
25  34100.00.412.50.42.334.917.812.319.42534
35  44100.02.020.1(0.2)1.623.119.811.921.33544
4554100.09.632.0(0.5)I.I13.520.77.914.74554
5564100.012.639.20.81.59.322.04.510.15564
65 +100.015.840.91.02.56.821.63.08.465+

לידה Continentיבשת of birth

הכל 100.00.39.62.51.935.426.59.814.0Israelישראלסך total
ישראל יליד: 8.23.92.425.537.08.913.7Father(0.4)100.0האב born in: Israel
100.00.514.22.91.048.022.26.44.8AsiaAfricaאסיהאפריקה

3.81.42.922.927.214.826.9EuropeAmerica(0.1)100.0אירופהאמריקה
100.017.635.40.51.219.916.54.04.9AsiaAfircaאסיהאפריקה

100.01.928.01.22.114.524.68.419.3EuropeAmeircaאירופהאמריקה

NonJewsלאיהודים

1961100.049.242.11.06.3411961

1972100.033.645.25.32.210.5."*r41.81972

1980100.019.340.39.72.621.02.74.41980

הכל 1984100.014.536.812.22.726.22.94.71984סך total
100.06.038.613.44.328.22.66.9Menגברים

100.022.935.211.0נשים


1.024.13.22.6Women

1 Excl. institutions and Bedouin in the South. בדרום. ובדוים מוסדות כולל לא 1
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national expenditure on education לחינוך לאומית הוצאה
עיקריים ושירותים הוצאה סוג לפי לחינוך, לאומית הוצאה כ"ב/4. לוח
TABLEXXII/4.NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION, BY TYPE OF

EXPENDITURE AND MAIN SERVICES

Budget years תקציב שנות

בז:Thereofמזה.

השקעההוצאה

ו>

?SO י£ ifr co 0
rrpsZs

 בנכסיםמוסדותשוטפת
גולל הכלסך ילדיםסך החינוךגני f££קבועים"Pagשל GrandCurrentKinderהיסודיpn"* cFixed
totalexpendigartensPrimary;כ ? מ 3?0 כמ

' Jr £ ■capitalF" =
ture schools.?'Isformak2 8 total?rL6'lmition

ש במוןיריסמיליוני pricesISשוטפים., million, at current
1982/8358,08052.9665,13415,25313,30913,3425,1148.6

Percentagesאחו7י0
1962/63100.081.65.331.621.110.518.46.0
1965/66100.078.25.128.220.512.821.87.6
1970/71100.081.14.925.921.719.618.97.4
1971/72100.080.15.226.221.519.419.97.7
1972/73100.079.55.123.922.219.720.57.5
1973/74100.079.35.224.722.219.120.78.1
1974/75100.077.56.123.118.519.522.58.2
1975/76100.080.26.523.819.819.119.87.9
1976/77100.083.87.125.321.319.416.28.1
1977/78100.086.47.325.722.020.413.68.5
1978/79100.087.28.026.221.820.212.88.7
1979/80100.088.07.826.023.020.512.08.5
1980/81100.090.68.327.223.521.29.48.1
1981/82100.090.58.426.124.721.39.58.2
1982/83100.091.28.826.322.923.08.88.6
*1983/84100.090.89.28.2

ש ISמיליוני million
1970/71 Atבמחירי 1970/71 prices

1970/71143116737312827
1971/72161127840343134
135941383238ג1972/7317
1973/741851461043423539
1974/751941531144433641
'1974/752021581144403844
1975/762061651248414041

1975/76Atבמחירי 1975/76 prices
1975/766435/1542153127123127
1976/7763352743155136121106
1977/786495524616014412497
1978/796775825016515412995
1979/806866005117016113286
1980/816776105217916213267

1980/81Atבמחירי 1980/81 prices
1980/8110,5079.5238702,8562,4682,234984
1981/8210,7329.6998682.8982,5092,2921,033
1982/8310,9809,9688752,9152,6152,3651.012
*1983/8411,20010.1501.050

I New series; see introduction. מבוא. ראה חדשה. סידרה 1
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הוצאה סוג מבצע, סקטור לטי לחינוך, לאומית כ"ב/5.הוצאה לוח
ושירות

TABLEXXII/5.NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION, BY OPERATING SECTOR,
TYPE OF EXPENDITURE AND OF SERVICE

Percentages. at current prices; budget yars תקציב שנות שוטפים; במחירים אחוזים.

1982/83

n
 o

c =

Ez

//
a

r. 3
£1

GRAND TOTAL

Current expenditure  total

Genera! government administration
Kindergartens

Primary schools

Secondary schools

Vocational, nautical and

agricultural schools

Postsecondary schools

Institutions of higher education
Jewish religious schools and
rabbinic theological seminars

Teaching Hebrew and adult
education

Other schools and training

Textbooks and stationery bought
by households

Fixedcapital formation total

Kindergartens

Primary schools

Postprimary schools

Postsecondary schools and

higher education institutions

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

90.690.591.296.581.990.8/00.0

3.23.03.07.33.2

8.38.48.87.019.64.013.2

27.226.126.357.625.95.3


10.911.811.110.419.88.30.8

12.612.911.85.610.618.91.5

4.44.74.85.82.06.1_

16.816.618.20.0


44.7


1.51.51.50.1


3.5

0.50.40.40.80.8

3.33.23.21.946.9

1.91.92.137.6

9.49.58.83.518.19.2

0.80.90.80.91.90.3

3.23.22.91.311.00.3

2.11.92.01.34.81.4

3.33.53.10.00.47.2

כולל סך

הכל סך  שוטפת הוצאה
הציבורי בסקטור מינהל

ילדים גני
היסודי החינוך של מוסדות
עיוניים תיכונים ספר בתי

ימיים מקצועיים. ספר בתי

וחקלאיים
עלתיכוניס חינוך מוסדות

הגבוה החינוך מוסדות

תורניים ספר ובתי ישיבות

מבוגרים וחינוך עברית לימוד

והשתלמות הכשרה אחרים, ספר בחי
שנקנו כתיבה וצורכי לימוד ספרי

בית משקי ע"י

הכל סך קבועים בנכסים השקעה

ילדים גני
היסודי החינוך של מוסדות
עליסודיים חינוך מוסדות

ומוסדות עלתיכונים חינוך מוסדות

הגבוה החינוך

1 Estimates of low reliability.
2 Included in "nonprofit institutions". נמוכה. מהימנות בעלי אומדנים 1

רווח". כוונת ללא ב"מוסדות כלול 2
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ושירות הוצאה סוג סקטור, לפי ומימונה, לחינוך לאומית הוצאה  כ"ב/6. לוח
TABLEXXII/6.NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION AND ITS FINANCING, BY SECTOR, TYPE OF EXPENDITURE

AND OF SERVICE
Percentages, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים אחוזים,

2
0

מממןם סקטור לפי
By financing sector

Thereof: מזה:

רשויות
מקומיות
Local

authorities

ממשלה
Government

הכל סך
Total

By operating sector מבצע סקטור לפי

אחר
Other

ללא מוסדות
כוונתרשויות
רווחמקומיות
LocalNon

authoritiesprofit
nstitutions

ממשלה
Government

הכל סך
Total

1981/82
כולל 100.032.621.740.45.3100.072.79.1GRANDסך TOTAL

הכל סך  שוטפת 100.034.419.640.15.9100.076.07.6Currentהוצאה expenditure total
הציבורי בסקטור 100.074.125.9100.082.817.2Generalמינהל government administration

ילדים 100.022.048.520.88.7100.045.017.7Kindergartensגני
היסודי החינוך של 100.069.421.19.5100.089.67.4Primaryמוסדות schools
סודיים על חינוך 100.023.523.244.29.1100.071.98.2Postprimaryמוסדות schools

ומוסרות עלתיכוניס חינוך 100.08.92.288.9100.083.42.2Postsecondaמוסדות ry schools and higher
הגבוה educationהחינוך institutions

שנקנו כתיבה וצורכי לימוד 100.0100.0100.0Textbooksספרי and stationery bought
בית משקי byע"י households
הון והעברות 100.015.241.843.01100.041.023.6Investmentsהשקעות and capital transfers

1982/83

כולל 100.032.021.840.75.5100.075.17.8GRANDסך TOTAL
הכל סך  שוטפת 100.033.919.640.515.0100.078.76.0Currentהוצאה expenditure total
הציבורי בסקטור 100.077.023.0100.081.118.9Generalמינהל government administration

ילדים 100.025.448.218.28.2100.046.619.9Kindergartensגני
היסודי החינוך של 100.070.321.58.2100.093.13.9Primaryמוסדות schools
יסודיים על חינוך 100.021.624.244.69.6100.077.95.9Postprimaryמוסדות schools

ומוסדות עלתיכוניס חינוך 100.08.11.990.0100.082.22.0Postsecondaryמוסדות schools and higher
הגבוה educationהחינוך institutions

שנקנו נתיבה וצורכי לימוד 100.0100.0100.0Textbooksספרי and stationery bought
בית משקי byע"י households
הון והעברות 100.012.644.742.7השקעות

■■.
100.038.526.3Investments and capital transfers

1 Included in "nonprofit institutions" רווח" כוונת ללא ב"מוסדות כלול 1



SCHOOLS, TEACHING POSTS AND PUPILS ותלמידים הוראה משרות ספר, בתי

החינוך במערכת ספר בתי כ"ב/7. לוח
TABLEXXII/7 SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

תשמ"ה*תשמ"ד§תש"םתש"לתש"ךתש"ט
1948/491959/601969/701979/80§1983/84.1984/85

(2+6) כולל סך .1(2,499)(2,452)(2,367)(2,320)6112,000ו. GRAND TOTAL (2+6)

עברי Hebrewחינוך Education
(5 עד 3) הכל סך .25651,854(2,064)(1,996)(2,050)(2,101)2. TOTAL (3 through 5)
הכל סך יסודי חינוך .34671.5011.5191.4751.4981,5243. Primary education  total

יסודיים ספר 4671,1491,2351,2611.2901,316Primaryבתי schools
מיווודים ספר 352284214208208Schoolsכתי for handicapped

children
(4+5) עליסורי Postprimaryחינוך education (4+$)

ניניים חטיבת .4322482632744. Intermediate schools
תיכונים ספר בחי .598353544478499ill5. Secondary schools total

הגל סך
חדנחיביי0 454326334345Secondaryתיכונים onetrack
דבנתיב"0 90152165166Secondaryתיכונים multitrack

לימוד Typeסוג of secondary
educationתיכון
39113219232278292Generalעיוני

המשך 3395109595554Continuationכיתות classes
2660258310305305Vocationalמקצועי
3030272626Agriculturalחקלאי

ערבי EducationArabחינוך
>9 עד 7) הכל סך .646146(156)(371)(40X)(398)6. TOTAL (7 through 9)
הכל יסודיסך חינוך .7451392193123303297. Primary education total

יסודיים ספר 45138207294315314Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 112181515Schoolsבתי for handicapped

children
(8+9) עליסודי Postprimaryחינוך education (8+9)

ניניים חטיבת .844351528. Intermediate schools
 תיכונים ספר בתי .917356975739. Secondary schools total

הכל סך
חדנחיבייס 575351Secondaryתיכונים onetrack
יכנתיכיים תיכונים


122222Secondary multitrack

לימוד Typeסוג of secondary
educationתיכון
1518515960Generalעיוני

16313635Vocationalמקצועי
חקלאי


11222Agricultural
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החינוך במערכת ספר בבתי הוראה משרות  ב"ב/8. לוח
TABLEXXII/8.TEACHING POSTS IN SCHOOLS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

תשמ"ה*
*1984/85

תשמ"ד§
§1983/84

תש"ם
1979/80

"ל תש
1969/70

"ך תש
1959/60

תש"ט
1948/49

PRIMARY EDUCATION
 TOTAL

Thereof: Women

Pirmary schools

Schools for handicapped
children

Postprimary
education

INTERMEDIATE
SCHOOLS  TOTAL

Thereof: Women

SECONDARY
SCHOOLS  TOTAL

Thereof: Women

Secondary onetrack
Secondary multitrack

Hebrew Education עברי וןינוך
39,917 39,076 35,885 24,726 16,886 4,153

33,862 33,126 30,123

36,822 36,117 33,233

3,095 2,959 2,652

9,068

2,32810,31517,969

4.15315,32822,673

1,5582,053

12,958 11,773 9,561

8,239 . 6,507

12,442 12,139

12,075 11,331

9,758 9,912

10,615

10,944

7,832

903

572

21,833 21,243 18,776 12,371

5,691

9,396

2,975

4,748 (941 )

1,446 (288)

הכל סך יסודי חינוך

נשים .. מזה
יסודיים ספר כתי
מיוחדים ספר בתי

עליסודי חינוך

ביניים חטיבת
הכל סך 
נשים מזה:

 תיכונים ספר בתי

הכל סך
נשים מוה:

חדנתיביים תיכונים
רבנתיביים תיכונים

ערבי Arabחינוך Education
הכל סך  יסודי1 1,195חינוך 1702,5246,2796,5356,349PRIMARY EDUCATION1

 TOTAL
נשיס :3777832,8942,8642,782Thereofמות. Women
יסודיים ספר 1,191בתי 1702,4836,1686,4236,232Primary schools
מיוחדים ספר 4בתי 41III112117Schools for handicapped

children

עליסודי Postחינוך primary
education

 ביניים חטיבות 589971,2991,448INTERMEDIATE

הכל SCHOOLSסך  TOTAL
נשים מזה: 7292369411Thereof: Women

תיכונים ספר 61בתי 2861,3421,7741,954SECONDARY SCHOOLS

הכל סך  TOTAL

נשים 2מזה: 33212367404Thereof: Women

1 Incl. teaching posts in kindergarten classes and in grades IX
of primary schools which till 1 978/79 were included in secondary
schools.

ספר שבבתי ט ובכיתות גן בכיתות הוראה משרות כולל 1

תיכונים. ספר בבתי נכללו תשל"ט שעד יסודיים.
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חינוך במוסדות תלמידים כ"ב/9. לוח
TABLEXXII/9.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

תשמ"ה*
*1984/85

תשמד§
§1983/84

"ם תש
1979/80

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"ט
1948/49

1. GRANDTOTAL (2+I1)

Educational system)3+ 1 1)

Other institutions (10)

1,356,075 1,324,116 '1,203,836 824,432 580,202 140,817

1.316.275 1.283.896 1.159.656 798.132 569.250 140.817

39.800 40.220 '44.180 26.300 10.952 _

>2+11) כולל סך .1

(3+11) החינוך מערכת
(10) אחרים מוסדות

עברי EducationHebrewחינוך

00+3) כולל סך .2129,688533,948713,8951,026,4301,119,9081,144,9562. GRAND TOTAL

(3 +10 (

 החינוך מערכת .3129,688522,996687,595982,4301,079,6881,105,1563. EDUCATIONAL

הכל SYSTEMסך TOTAL

(9 עד 4)(4 through 9)

ילדים גני .425,40675,699107,668246,600243,300248,5004. KINDERGARTENS

יסודי חינוך .591,133375,054394,354436,387480,377482,6195. PRIMARY EDUCATION

הכל סך  TOTAL

יסודיים ספר 91.133357,644375,534424,173468.809470,760Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 17,41018,82012,21411בתי .56811 ,859Schools for handi
capped children

(6+7) עליסודי POSTחינוך PRIMARY

EDUCATION (6+7)

ביניים חטיבות .67.90872. 79295.485103.0756. Intermediate schools

 תיכונים ספר בתי .7(10.218)55. 142129.436143.810166.517174,8227. Secondary schools 
הכל totalסך

תדנתיביים 98,59191,13896,331102,989Secondaryתיכונים onetrack

רבנתיביים 30,84552,67270,18671,833Secondaryתיכונים mujtitrack

תיכון לימוד Typeסוג of education

7,16832.89463,73161,58374,70478.213Generalעיוני

המשך 1,0487,0658,5086,4387,1647.330Continuationכיתות classes

2,00210,16749.55670,68179,95784,631Vocationalמקצועי

'5,0167,6415,1084.692חקלאי 4,648Agricultural

עלתיכונים מוסדות .81,2965,80111,98325,34129,40430,8908. POSTSECONDARY

 ANDוגבוהים HIGHER

הכל INSTITUTIONSסך 
TOTAL

ולגננות1 למורים מדרש 7133,0775,08311,28511,79712,056Teacherבתי training colleges1

עלתיכונים 5832.7246,90014,05617.60718,834Otherמוסדות postsecondary

אחרים' andוגבוהים higher institutions3

אוניברסיטאות .91,63511,30036,2465730064,60565,2509. UNIVERSITIES

אחרים מוסדות .1010,9522640044,00040,22039,80010. OTHER INSTITUTIONS
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(המשך) חינוך במוסדות תלמידים  כ"ב/9. לוח
TABLEXXII/9.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS (cont.;

.n"D1pn
.1984/85

תשמ"ד§
91983/84

תש"ם
1979/80

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"ט
1948/49

Arabערביחינוך education

■ החינוך מערכת .1111,12946,254110,537177,226204,208211,11911. EDUCATIONAL

(16 עד 12) הכל SYSTEMסך TOTAL
(12 through 16)

ילדים2 גני .121,1247,27414,21117,34418,70018,90012. KINDERGARTENS2

יסודי חינוך .139,99136,90385,449121,985136,460139,23913. PRIMARY EDUCATION

הכל סך  TOTAL

יסודיים ספר 9,99136,65285,094121.101135,565138,207Pirmaryבתי schools

מיוחדים ספר 773558848951,032Schoolsבתי for handi

capped children

(14+15) עליסודי POSTPRIMARYחינוך
EDUCATION (14+15)

ביניים חטיבות .142,45714.80319.21020,30414. Intermediate schools

תיכונים ספר בתי .15141.9568,05022.47329,32032,00615. Secondary schools

הכל סך  total

חדנתיביים 141,95617,37317,92820,175Secondaryתיכונים onetrack

רכנתיכיים תיכונים


5,10011,39211,831Secondary multitrack

תיכון לימוד Typeסוג of secondary
education

עיוני 141.9336,19819,03424,08526,140Generalתיכון

מקצועי
1,4622,6454.6515,247Vocational

חקלאי


23390794584619Agricultural

עלתיכונים מוסדות .1612137062151867016. POSTSECONDARY

הכל סך INSTITUTIONS
 TOTAL

ולגננות למורים מדרש 121370485386423Teacherכתי training colleges

אחרים עלתיכונים מוסדות
136132247Other post secondary

institutions

I Incl. 180 pupils in other institutions in the Arab
education. 2 Compulsory only. 3 Incl. also students in
these institutions who study toward a first academic degree: As
for differences between this table and Tables XXU/29 and
XXI 1/30 see explanations in the introduction.

בחינוך אחרים כמוסדות תלמידים 180 כולל 1

תלמידים גם כולל נ בלבד. חובה 2 הערבי.
בדבר ראשון. אקדמי תואר לקראת אלה במוסדות הלומדים
הסברים ראה וכ"ב/30. כ"ב/29 לוחות לעומת הגדלים

במבוא.

EDUCATION 618



rates of enrolment IN חינוך במוסדות למידה שיעורי
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

עברי) (חינוך ומוצאם הילדים גיל לטי ילדים1, בגני ילדים כ"ב/10. לוח
TABLEXXII/10.CHILDREN IN KINDERGARTENS1, BY CHILDREN'S AGE AND

ORIGIN
)Hebrew education)

1983/84 תשמ"ד2

מוצא מזה:
אסיהאפריקה
Thereof: origin
AsiaAfrica

הכל סך
Total

1976/77 תשל"ו

מוצא מזה:
אסיהאפריקה

Thereof: origin
AsiaAfrica

הכל סך
Total

1972/73 תשל"ג

מוצא מזה:
אסיהאפריקה
Thereof: origir
AsiaAfrica

הכל סך
Total

AGE 2  TOTAL
Thereof: In day nurseries
In public kindergartens
In private kindergartens

AGE 3_ TOTAL
Thereof: In day nurseries
In public kindergartens
In private kindergartens

AGE 4  TOTAL
In public kindergartens
In private kindergartens

AGE5J

AGE 2  TOTAL
Thereof: in day nurseries
In public kindergartens
In private kindergartens

AGE 3  TOTAL
Thereof: in day nurseires
In public kindergartens
In private kindergartens

AGE4 TOTAL
In public kindergartens
In private kindergartens

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers
הכל סך 2 34,40012,20045,60010,100גיל

יוס במעונות 9,5004.70019,7005,700מוה:
ציבוריים 12,9005,30027,4006,900בגנים
פרטיים 21,5006.90018,2003,200בגנים

הכל סך 3 47,40023,10057,10024,70064,80018,700גיל
יום במעונות 7,9004.30012,4004.300מזה:

ציבוריים 26,40016,50029,10015.40048,30014.800בגנים
פרטיים 20,9006,60028.0009.30016.5003,900בגנים

הכל סך 4 51,20027,80062,40029,90069,50022,600§גיל
ציבוריים 38,30021,40054,30027,10067,30022.000בגנים
פרטיים 12,9006.4008,1002,8002.200600בגנים

23,300 67,800 31,300 63,800 28,300 50,200 <5 גיל

היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1.000 שיעורים
Rates per 1,000 in respective group of Jewish population

הכל סך 2 n490389640490
יום במעונות 135150276279מזה:

ציבוריים 183170385337בגנים
פרטיים 307219255153בגנים

הכל סך 3 811732856798902841גיל
יום במעונות i18138172192מזה:

ציבוריים 452522436497671664בגנים
פרטיים 359210420301231177בגנים

הכל סך 4 912900960945983979גיל
ציבוריים 683693835855951952בגנים
פרטיים 229207125903227נגנים

1 Incl. day nurseries (see introduction). 2 Among Non
Jewish population attended kindergartens in 1983/84: About
209f of aged3, about 309?of aged 4 and about 959(of aged 5 
altogether about 33,600 children. 3 Most of them attend
public municipal kindergartens.

באוכלוסייה 2 מבוא). (ראה מעונותיוס כולל 1

ב;/"30 נ. מבני כ^20 בתשמ"ד: בגנים ביקרו לאיהודיח
כ33.600 הכל בסך  5 מבני וכ^95 4 מבני

עירונייםציבורייס. בגנים מבקרים רובם 3 ילדים.
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עברי) (חינוך ומין גיל ספר, בית סוג לפי ספר, בבתי ו.תלמידים כ"ב/ו לוח
TABLE XXH/ll.PUPILS IN SCHOOLS, BY TYPE OF SCHOOL, AGE AND SEX

)Hebrew education)
1u uyj 1 ,uuu / u' 1 1y'(t

Ageגיל

1417
1 ר הכל613 /1415161בנותבניםסך

TotalBoysGirls

הכל TOTALסך

9846686317079107426034381969/70תש"ל

9697486818179408296815531976/77תשל"ז

9677957298659468567436251979/80תש"ם

9658407749089348798187261982/83תשס"ג

9628537899209368848287441983/84תשמ"ד

educationPrimapיסודיחינוך
9627586652195622101969/70תש"ל

87833382792231171976/77תשל"ז

8702630227216861979/80תש"ם

8552529206616861982/83תשמ"ג

8462327186015951983/84תשמ"ד

educationmaryPostprעליסודיחינוך
בינייחטי Intermediateבות schools

19332911969/70תש"ל

9097911043534531976/77תשל"ז

961191131254114931979/80תש"ם

1091311261364534931982/83תשמ"ג

115136132140457493תשמ"ד
1983/84

תיכוניםבתי aryספר schoolsSeconc

25905436406816855814281969/70תש"ל

16185526864957616675461976/77חשל"ז

16505867184637917326191979/80תש"ם

16846197524158148077201982/83תשמ"ג

הכל סך 16946307624198208167391983/84TOTALתשמ"ד
2630386758739650Boysבנים

1762453885898834Girlsבנות

לימוד Typeסוג of education

הכל סך  '348197390416399General/עיוני'  total

2268146300326307Boysבנים

1432250484512497Girlsבנות

 וחקלאי מקצועי
הכל סך

346222430400340Vocational and agricu
Itural  total

362240458413343Boysבנים

בנות
330203401386337Girls

7ר* ttjytr tyym UU*.* 1I Incl. secondary general and continuation classes. ymn.t n,n
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לימוד וסוג מוצא1 מין, לפי תיכונים, ספר בבתי 17 בני תלמידים כ"ב/12. לוח
עברי) חינוך )

TABLEXXII/12.PUPILS AGED 17 IN SECONDARY SCHOOLS, BY SEX, ORIGIN1 AND
TYPE OF EDUCATION (Hebrew Education)

בני ל000.ו באוכלוסייהשיעורים nהיהודית17 the Jewish populationaged 17Rates per 1.000

IGirlsבנויBoysבניב7Totalכל
Typeאירופהאסיהאירופהאסיהאירופהאסיהסוג of סראמריקהאפריקהישראלהכלJDהלימוד

סר,אמריקהאפריקהישראלהכל
דרד

educationאמריקהאפריקהישראל
TotalIsraelAsiaEuropeTotalIsraelAsiaEurope/j< *IsraelAsiaEurope

AfricaAmericaAfricaAmericaAfircaAmerica

הכל TOTALסך
370.4562075013374091984494055032185551966/67תשכ"ז
5296664206784676373506145976954947471974/75תשל"ה
6888276267346027615246717788987338021981/82תשמ''ב

Generalעיוני
2583331203822052641033003154031394691966/67תשכ"ז
2824481564512113601073423605352085711974/75תשל"ה
3525482454582564271663414536763285851981/82תשמ"ב
Vocationalמקצועי and

agriculturalוחקלאי
11212387119132145951499010079861966/67תשכ"ז
2472182642272562772432722371602861761974/75תשל"ה
3362793812753463343583303252214062171981/82תשמ"ב

Israelborn were classified according to father's continent of birth. האב. לידת יבשת לפי מוינו ישראל ילידי

ערבי)1 (חינוך ודת מין לפי ספר, בבתי 17 עד 6 בני תלמידים כ"ב/13. לוח
TABLEXXII/13.PUPILS IN SCHOOLS AGED 617, BY SEX AND RELIGION

)Arab education)1
Rates per 1 ,000 in respective group of nonJewish population הלאיהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים

Religion דת

דרוזים
ואחרים
Druze

and others

נוצרים
Chirstians

מוסלמים
Moslems

בנות
Girls

בנים
Boys

הכל סך
Total

Agedבני 613
8719328068469738821969/70תש"ל
9259538969159799431976/77תשל"ו
"ם 9449709169349859791979/80תש
9429669169329849781981/82תשמ"ב

1417 Agedבני
2943802002345502091969/70תש"ל
4495263654157033241976/77תשל"ז
''ם 5135804404727535201979/80תש

5616105085158076141981/82תשמ"ב
:Thereofמוה:

על בחינוך
יסודי'

518561471472765568Postprimary
education2

1 Excluding private schools. and educational institutions in
East Jerusalem. 2 Incl. intermediate schools.

במזרח חינוך ומוסדות פרטיים ספר בתי כולל לא 1

ביניים. חטיבות כולל 2 ירושלים.
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CLASSES AND PUPILS IN SCHOOLS
OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

ספר בבתי ותלמידים כיתות
החינוך במערכת

בכיתה תלמידים מספר לפי כיתות,  כ"ב/4ו. לוח
TABLEXXII/14.CLASSES, BY NUMBER OF PUPILS IN CLASS

הכל סך
בכיתההתלמימספר Numberדים of pupils in class

Total19101415192024252930343539.40+

30,4091,8082,9732,6713,9144,6436,6266,0941,680979/80"םתש

ו. 33,6311,9082,4202,5884,2885,5867,4957,1832,163תשמ"ד GRAND1. 1983/84
>2+8< כולל 2TOTAL)(8+סך

הכל סך .227,7241,8262,2822,3873,6804315,9045,5431,5212. TOTAL
(7 עד 4)(4 through 7)

יסודי חינוך .318,4221,6071,6651,4202,2043,1704,2743,3257573. PRIMARY
(4+5) הכל EDUCATIONסך 

TOTAL (4+5)
יסודיים ספר בתי .417.1537401,3161.3832.1953.1674.2703.3257574. Primary schools
מיוחדים ספר בתי .51.269867349379345. Schools for handi

capped children

עליסודי POSTPRIMARYחינוך
(6 +7)EDUCATION (6+7)

ביניים חטיבות .63.3001312882553403585801,0732756. Intermediate schools
תיכונים ספר בתי .76.002883297121.1361.0531.0501.1454897. Secondary schools

הכל סך  total

לימוד Typeסוג of
secondaryתיכון

education
2,3735071144218286497767340Generalעיוני

המשך 2901242968928203Continuationכיתות classes
3,14837236499769619493351144Vocationalמקצועי
1911102753593272Agriculturalדוקלאי

Arabערביחינוך education
הכל סך .85,907821382016081,0051,5911,6406428. TOTAL
(11 עד 9)(9 through 11)

יסודי חינוך .94,399761221484517701,1961,2064309. PRIMARY
EDUCATION

עליסודי POSTPRIMARYחינוך
(10+1 1)EDUCATION (10+11)

ביניים חטיבות .1059136758861652155110. Intermediate schools
תיכונים ספר בתי .11917310469914923021916111. Secondary schools

721231855109183203148Generalעיוני
וחקלאי 19617284440471613Vocationalמקצועי and

agricultural
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בין הבנים ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע  כ"ב/15. לוח
הספר בית תלמידי

TABLEXXII/15.AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER SCHOOL AND PER CLASS
AND PERCENT BOYS OF PUPILS IN SCHOOL

בין הבנים rnx
ר !5b ה בית תלמידי
Percent boys of
pupils in school

!תשמ''ה* תש"מ
1984/85 1979/80

תלמידים ממוצע
Average no. of pupils

לכיתה
Per class

תשמ"ה* תש"מ
1984/85 1979/80

ספר לבית
Per school

תשמ"ה*
*1984/85 1979/80

תש"מ

GRAND TOTAL
HEBREWEDUCATION TOTAL
PRIMARYEDUCATION TOTAL
Pirmary schools
Schools for handicapped children

POSTPRIMARY EDUCATION
Intermediate schools
Secondary schools total
Secondary onetrack
Secondary multitrack

Type of secondary education
General
Continuation classes
Vocational
Agricultural

ARABEDUCATION TOTAL
Pirmary schools
Intermediate schools
Secondary schools

50.3
49.8
50.3
50.0
61.3

50.5
47.9
52.7
41.0

40.0
46.5
55.1
50.9

5M
52.0
51.9
52.9

50.4
49.6
50.6
50.3
63.4

49.7
46.3
50.1
39.9

36.7
45.2
54.6
49.9

53.6
52.9
55.0
55.9

27.5

26.6
25.8
27.0
9.1

29.2
27.9
29.1
26.3

31.6
24.3
25.7
24.0

31.2
30.9
32.5
32.0

26.7
25.8
25.7
26.9
10.3

27.6
25.3
26.4
23.4

30.1
23.2
22.3
25.2

31.0
31.1
32.8
31.4

381.0
362.0
316.7
357.7
55.7

376.2
342.1
298.5
432.7

267.9
135.7
277.5
178.8

481.3
423.2
390.5
438.4

343.2
327.1

295.9
336.4
57.1

293.5
300.9
279.6
346.5

265.4
109.1
228.0
189.2

429.3
420.7
344.3
288.7

כולל סך
הכל סך עברי חינוך
הכל יסודיסך חינוך

יסודיים ספר בתי
מיוחדים ספר בתי

עליסודי חינוך
כינייס חטיכוח

הכל סך תיכונים ספר בתי
חדנתיבייס תיכונים
רבנתיביים תיכונים

תיכון לימוד סוג
עיוני

המשך כיתות
מקצועי
חקלאי

הכל סך ערבי חינוך
בתי

ביניים חטיבות
תיכוניי ספר בתי

עברי) (חינוך פיקוח לפי הספר, בתי תלמידי כ"ב/6ו. לוח
TABLEXXII/16.PUPILS IN SCHOOLS, BY SUPERVISION

)Hebrew education)
Percentagesאחוזים

Supervisionפיקוח
הכל סך
Totalדתיממלכתי עצמאי1ממלכתי

StateState
religious

Independent1

יסודיים ספר 100.066.926.56.61959/60Primaryתש"ךבתי schools
100.065.627.86.61969/70תש"ל
"ם 100.074.220.15.71979/80תש

*100.074.219.95.91984/85תשמ"ה*
אי כיתה :100.064.228.27.61959/60Thereofתש"ךמזה: Grade I

100.067.925.96.21969/70תש"ל
100.076.119.04.91979/80תש"ם

.100.074.020.85.21984/85תשמ"ה*
עליסודי Postpirmaryחינוך education

הביניים 100.062.537.51969/70Intermediateתש"לחטיבות schools
100.075.623.01.41979/80תש"ם

♦100.082.416.90.71984/85תשמ"ה*
תיכונים2 ספר 100.074.421.93.71969/70Secondaryתש"לכתי schools2

100.073.822.24.01979/80תש"ם
*100.075.3f9.94.81984/85תשמ"ה*

I Of Agudat Israel. mainly. 2 General schools. religious
schools supervised by the Department of Religious Education
and other religious schools.

דתיים כלליים, ספר בתי 2 בעיקר. ישראל אגודת 1

אחרים. ודתיים דתי. לחינוך האגף בפיקוח
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כיתה דרגת לפי והעליסודי, היסודי בחינוך תלמידים כ"ב/17. לוח
TABLEXXII/17.PUPILS IN PRIMARY AND POSTPRIMARY EDUCATION, BY GRADE

כיתה תש"טדרגת
1948/49

תש"ך
1959/60

תש"ל
1969/70

חש"ס
1979/80

תשמ"ד§
§1983/84

תשמ"ה*
1984/85Grade

כולל 108,131461,491603,716812,250927,369952,065GRANDסך TOTAL

Hebrewעבריחינוך education
הכל 101,351429,586531.698625,989742,379760,516Totalסך

15,12548,42748,80366,16671,54071,914Iאי
12,12450,72448,21764,79773,62369,020IIבי
12,66551,06747,62465,57670,63173,759IIIגי
11,88247,38950,42262,73668,13270,924IVדי
11,79344,89751,24859,39666,71568,385Vהי

10,44745,38850,54157,22165,28766,367VIוי
הכל סך 9,76245,35051,75054,39566,35466,116VIIזי total

ביניים בחטיבות :5,62925,07835,27436,257Thereofמזה: Intermedi
ate schools

הכל 7,33538,43149,57054,12663,43365,987VIIIחיסך total
ביניים בחטיבות :2,27925,04732,39436,024Thereofמזה: Intermedi

ate schools
בלי יסודיות 3,3814,0872,0132,3302,428Primaryכיתות classes of

ברורה unspecifiedדרגה grade
הכל סך 4,46121,84143,92651,58456,20960,137IXט' total
ביניים בחטיבות :22,66727,81730,794Thereofמזה: Intermedi

ate schools
2,93615,26335,40242,85750,82953,101Xיי

1,89610,70728,90237,21144,27248,449XIי"א
הכל סך 9256,58120,50331,31640,84941,038XIIי"ב total
עיוני בתיכון :4,25613,36314,55720,56520,922Thereofמזה: In secondary

general
"ג 4351,1551,6962,257XIIIי
"ד י

268354479634XIV

educationArabערביחינוך
הכל 6,78031,90572,018159,261184,990191,549סך

2,0126,21911,32818,93120,26820,559Iא'
1,3465,40310,92718,44820,58120,209IIב'
1,1795,0819,63917,87919,59820,570IIIגי
9593,9218,97217,63419,22720,099IVדי
6082,8608,31416,65119,46119,140Vהי
3752,8027,03615,06518,52119,523VIוי

הכל סך 2312,6795,98114,28016,93317,595VIIזי total
ביניים בחטיבות :4665,3837,2077,650Thereofמזה: Intermedi

ate schools
הכל סך 561,8884,67913,58215,29115,689VIIIח' tota l

ביניים בחטיבות :3215,1516,6326,851Thereofמזה: Intermedi
ate schools

בלי יסודיות 235049419356Primaryכיתות classes of
ברורה unspecifiedדרגה grade

הכל סך 144952,4918,74812,43314,521IXט' total
ביניים בחטיבות :4,2695,3715,803Thereofמזה: Intermedi

ate schools
2091,2247,0679,28310,027Xי'

1868424,6336,8476,996XIי"א
הכל סך 1395353,7436,1046,240XIIי"ב total
עיוני בתיכון :1394693,1715,0115,075Thereofמזה: In secondary

general
2425XIIIי"ג
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סוג הכיתה, דרגת לפי סטר, ובבתי ילדים בגני תלמידים כ"ב/8ו. לוח
עברי) (חינוך ומוצא1 הספר בית

TABLEXXII/18.PUPILS IN KINDERGARTENS AND SCHOOLS, BY GRADE, TYPE OF
SCHOOL AND ORIGIN1 (Hebrew education)

Percentages אחוזים
אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיהאפריקה
AsiaAfrica

ישראל
Israel

הכל סך
Total

Kindergartensילדיםגני
2100.042.535.621.91976/77בניתשל"ז 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
2100.059.322.118.61983/84בניתשמ"ד Aged 2

הכלבני סך 34100.048.930.720.4 totalAged 34
ציבורים 100.048.131.720.2kindergartensPublicבגנים
פרטיים 100.054.024.321.7Privateבגנים kindergartens

5100.044.134.421.5Agedבני 5

יבתי Primaryסודייםספר schools
100.020.355.724.01976/77תשל"ו
הכל2תשמ"ד 100.032.245.722.11983/84סך  total2

א'דרגת 100.039.740.320.0Gradeכיתה I
100.037.441.820.8IIבי
100.034.943.921.2IIIגי
100.032.045.622.4IVדי
100.029.247.723.1Vהי
100.026.749.623.7VIוי
100.023.952.724.3VIIזי
100.022.353.224.5VIIIחי

נבתי landicappedSchoolsיוחדיםספר for
children

100.07.079.913.11976/77חשל"ז
100.016.164.719.21983/84תשמיד

educationPostעליסודיחינוך primary
בחט schoolsIntermediateינייםיבות

100.014.657.427.91976/77תשל"ז
 הכלתשמ"ד סך 100.026.148.825.11983/84 total

ז'דרגת 100.027.847.125.1Gradeכיתה VII
100.025.649.025.4VIIIחי
100.024.650.724.7IXט'

Secondaryתיכוניםספר.בתי schools
100.015.450.634.01976/77תשל"ז

הכל סך 100.021.051.627.41981/82תשמ"כ total
לימוד Typeסוג of study

100.026.339.734.0Generalעיוני
המשך 100.038.130.731.2Continuationכיתות classes
■ 100.014.364.521.2Vocationalמקצועי

100.018.761.919.4Agriculturalחקלאי
כיתה 100.021.153.725.2Gradeט'דרגת IX

100.021.252.826.0Xיי
100.021.451.127.5XIי"א
100.020.050.030.0XIIי''ב
"ג 100.024.439.236.4XIIIי
100.019.640.340.1XIVי"ד

I See note I to Table .11/12אא
of unspecified grade.

2 Incl. pupils in classes תלמידים כולל 2 כ"ב/2ו. ללוח 1 הערה ואה .

ברורה. דרגה ללא בכיתות
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ילדים מספר מוצא, לפי יסודיים, ספר בבתי תלמידים  כ"ב/19. לוח
עברי) (חינוך ידו ומשלח האב השכלת במשפחה,

TABLEXXII/19.PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS, BY ORIGIN, NUMBER OF
CHILDREN IN FAMILY AND BY FATHER'S EDUCATION AND OCCUPATION

)Hebrew education)
Percentages אחוזים

1983/84 תשמ"ו

Origin1*H.3fמוצאי
D"tz;n

אירופהאסיה1978/80

גג רו ■£ £

r:rt< o
הכל אמריקהאפריקהישראלסך

r^n^ >" TotalIsraelAsiaEurope
AfricaAmerica

הכל 100.0100.0100.0100.0100.045.7TOTALסך

במשפחה Childrenילדים in family
הכל סך ו 225.728.636.916.342.225.912 total

2.93.31.75.026.71ן

225.733.614.637.225.82

הכל סך 3450.854.055.754.550.246.234 total
335.840.831.437.340.13

418.214.923.112.958.04
5+23.517.47.429.27.677.15 +

האב2 Father'sהשכלת education2
כלל למד 4.82.40.54.50.885.5Didלא not study
חדר ,34.426.514.441.213.670.9Primaryיסודי. heder

מקצועי, עיוני, 40.847.052.144.445.243.0Secondaryתיכון general.
ישיבה או .vocationalחקלאי agricultural

orתיכונית yeshiva
אקדמי .20.024.133.09.9.40.418.8Postsecondaryעלתיכון, academic

האב של ידו Father'sמשלח occupation
95.495.897.494.196.845.0Employedעובד

נפטר עובד.או 4.64.22.65.93.263.6Unemployedאינו or deceased

הכל סך  100.0100.0100.0.1OO0100.0Employedעובד  total
אקדמיים מקצועות 24.229.138.015.943.124.4Academicבעלי and technical

מנהלים .workersוטכניים. managers
עובדי סוחרים. ,15.014.114.414.412.946.1Clerksפקידים. merchants. sales

וזבנים סוכנים workersמכירות,
הארחה, בשירותי 6.96.34.48.44.660.5Workersעובדים in hotels. cleaning

ושמירה andניקיון guardsmen
בעלי עבודה. .43.742.638.849.334.752.0Foremenמנהלי craftsmen and
ופועלים skilledמלאכה workers in industry

בתעשייה. .buildingמקצועיים transport and
בתחבורה agricultureבבנייה,

ובחקלאות
ופועלים אחרים 10.27.94.412.04.768.2Otherפועלים and unskilled

מקצועיים workersבלחי

/Seenote I to TablXeXII12.
Last school the father attended.

כ"ב/2ו. ללוח 1 הערה ראה 1

האב. למד בו האחרון הספר בית 2
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במשפחה, ילדים מספר מוצא, לפי ביניים, בחטיבות כ"ב/20.תלמידים לוח
עברי) (חינוך ירו ומשלח האב השכלת

TABLEXXII/20.PUPILS IN INTERMEDIATE SCHOOLS, BY ORIGIN, NUMBER OF
CHILDREN IN FAMILY AND BY FATHER'S EDUCATION AND OCCUPATION

)Hebrew education)
Percentages אחוזים

1983/84 תשמ"ד

Origin1tutמוצאי D"!27n
אירופהאסיה1979/80

הכל .Pp<Sאמריקהאפריקהישראלסך TotalIsraelAsiaEurope
AfricaAmeircarrr^n

הכל 100.0100.0100.0100.0100.048.8TOTALסך

במשפחה Childrenילדים in family
הכל סך 1218.220.124.19.436.622.912 total

2.52.21.35.225.61ו

217.621.98.131.422.52

הכל סך 3447.155.767.149.855.343.634 total
34.446.125.439.839.63נ
421.321.024.415.555.94
5134.724.28.840.88.182.15 +

האב2 Father'sהשכלת education2
כלל למד 7.83.40.56.20.988.9Didלא not study
חדר ,37.127.911.943.514.975.2Primaryיסודי, heder

מקצועי. עיוני. 36.443.747.440.645.844.8Secondaryהיכון general.
ישיבה או .vocationalחקלאי agricultural

orתיכוניח yeshiva
אקדמי .18.725.040.29.738.418.7Postsecondaryעלחיכון, academic

האב של ידו Father'sמשלח occupation
92.393.496.890595.647.2Employedעובד

נפטר או עובד 7.76.63.29.54.470.4Unemployedאינו or deceased
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0Employedעובדסך  total

אקדמיים מקצועות 22.531.345.716.443.624.7Academicכעלי and technical
מנהלים .workersוטכניים. managers

עובדי סוחרים. ,15.213.412.014.612.451.6Clerksפקידים. merchants. sales
וזבנים סוכנים workersמכירות.
הארחה, בשירותי 7.46.13.48.74.267.3Workersעובדים in hotels. cleaning

ושמירה andניקיון guardsmen
בעלי עבודה, ,41.940.734.547.235.457.4Foremenמנהלי craftsmen and
ופועלים skilledמלאכה workers in industry

בתעשייה, .buildingמקצועיים transport and
בתחבורה agricultureבבנייה,

ובחקלאות
ופועלים אחרים 13.08.54.413.14.472.9Otherפועלים and unskilled

מקצועיים workersבלתי

1 See note I to Table XXI1/12.
2 See note 2 to Table XXII/19.

כ''ב/2ו. ללוח ו הערה ראה 1

כ"ב/9ו. ללוח 2 הערה ראה 2
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התלמידים אחוז לפי ביניים, ובחטיבת יסודיים ספר בבתי תלמידים כ"ב/21 לוח
עברי) (חינוך יישוב וצורת פיקוח מחוז, הספר, בבתי מאסיהאפריקה שמוצאם
TABLEXXII/21.PUPILS IN PRIMARY AND INTERMEDIATE SCHOOLS, BY PERCENT
PUPILS ORIGINATING FROM ASIAAFRICA IN SCHOOLS, DISTRICT, SUPERVISION

AND TYPE OF LOCALITY (Hebrew education)

הספר בבית התלמידים nnx
הכל מאסיהאפריקהסך שמוצאם
Totalc/c pupils in schools of

AsianAfrican origin

מספרים
אחוזיםמוחלטים
Absolute
numbers

Percentages14.91534.93564.96584.985+

יסודיים ספר Primaryבתי schools

361,726100.08.020.717.3תשל"ז 36.417.61976/77

הכל סך 468,809100.06.132.013.8תשמ"ד 39.78.41983/84TOTAL
District

מחוז
ירושלים
הצפון
חיפה

המרכז
אביב תל
הדרום

49.465
49,129
56,228
119,902
125,044
69,041

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

8.4
15.6
14.6
2.8
2.8
2.8

52.7
20.2
42.0
36.6
32.5
7.7

7.3 24.7
18.9 26.7
8.0 29.7
13.6 41.0
8.5 55.2

29.7 37.1

6.9
18.6
5.7
6.0
1.0

22.7

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Supervision
פיקוח

ממלכתי
ממלכתידתי

עצמאי

349,066
92,538
27,205

100.0
100.0
100.0

6.0
3.4
17.5

36.6
15.3
29.1

11.6 43.6
21.3 31.7
16.0 16.1

2.2
28.3
21.3

State
Statereligious
Independent

Type of locality
יישוב צורת

הכל עירונייםסך ישובים
ותיקים
חדשים

420,459
309,751
1 10,708

100.0
100.0
100.0

3.6
4.9

31.2
39.7
7.2

14.6 42.6
8.2 44.3
32.9 37.6

8.0
2.9

22.3

Urban localities total
Veteran
New

הכל כפרייםסך יישובים
ותיקים
חדשים

48,350
21,868
26,482

100.0
100.0
100.0

30.0
51.8
11.8

38.9
36.3
41.2

5.8 13.2
1.2 8.7
9.6 16.9

12.1
2.0
20.5

Rural localities l0tai
Veteran
New

בינייםחטיבה rIntermediate schools

38,542100.03.924.515.6תשל"ז 34.121.81976/77

הכל סך 95,485100.04.230.818.5תשמ"ד 36.69.91983/84TOTAL
District

מחוז
ירושלים
הצפון
חיפה

המרכז
אביב תל
הדרום

6,031
14,825
19,920
24,705
16,440
13,564

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

9.2
7.7
1.1

6.3

37.8
19.8
48.1
25.7
47.2
3.4

9.4 38.6
20.8 34.2
16.6 25.9
16.4 52.7
18.3 32.7
27.0 29.4

14.2
16.0
1.7
4.1
1.8

33.9

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Supervision
י פיקוח

ממלכתי
ממלכתידתי

עצמאי

77,567
17,257

661

100.0
100.0
100.0

5.235.8
11.1

15.4 40.9
33.4 16.8

2.7
38.7
100.0

State
Statereligious
Independent

Type of locality
יישוב צורת

הכל עירונייםסך ישובים
ותיקים
חדשים

80,509
60,940
19,569

100.0
100.0
100.0

1.5
1.9

30.9
39.6
5.5

18.7 39.0
9.7 46.1
45.4 18.4

9.9
2.7

30.7

Urban localities total
Veteran
New

הכל כפרייםסך יישובים
ותיקים
חדשים

14,976
8,148
6,828

100.0
100.0
100.0

19.5
32.2
4.9

31.4
32.7
29.8

17.9 21.0
11.0 21.6
25.9 20.2

10.2
2.5
19.2

Rural localities total
Veteran
New
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ערבי) (חינוך ופיקוח מוסד סוג לפי חינוך, במוסדות תלמידים כ"ב/22. לוח
TABLEXXII/22.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY TYPE OF

INSTITUTION AND SUPERVISION (Arab education)
1984/85 תשמ"ה*;

בלתי מוסרות
רשמייםרשמייםמוסדות

Official institutionsNonofifcial
institutions

בפיקוח מזה:
הכל מגזרסך החינוךמזה: משרד

המגסד הכלדרוזיTotalסוג Typeוהתרבותסך of institution
הכל :Thereof:TotalThereofסך
TotalDruzeSupervised

sectorby the Ministry
of Education
and Culture

הכל 211,119193,74725,06417,37214,542TOTALסך
ילדים' '18,90017,3002,5001,6001,600Kindergartensגני
יסודי 139,239128,70215,83610,5378,565Primaryחינוך education

 עליסודי 52,31047,0756,7285,2354,377Postprimaryחינוך
הכל educationסך  total

ביניים 20,30419,4464,1302858Intermediateחטיבות schools
תיכונים ספר 32,00627,6292,5984,3774,377secondaryבתי schools

עלתיכון 670670חינוך
Postsecondary education

/Seenote I to Table XXIl9,
Preparatory schools in East Jerusalem

כ"ב/9. ללוח 1 הערה ראה 1

ירושלים. במזרח מכינים ספר בתי 2

בגרות1 בבחינות שעמדו תלמידים כ"ב/23. לוח
TABLEXXII/23.GRADUATES OF MATRICULATION EXAMINATIONS1

עברי Hebrewחינוך education

הכל ערבינבחניםנבחניםסך חינוך
Totalהכל Arabחיצונייםפנימייםסך

TotalInternalExternaleducation
graduatesgraduates

"ט 8028028021948/49תש
942942865771950/51תשי"א

"ז 2,9812,9042,540364771956/57השי

3,5583,4643,238226941960/61תשכ"א

8,5398,3927,6467461471964/65תשכ"ה

11,04310.8319,0581,7732121969/70תש"ל
12,81012,03010,1001,9307801974/75תשל'ה

14,00012,70011,1001,6001,3001979/80תש"ם
.20,00017,80016,3001,5002,2001983/84תשמ"ד*

1 Excl. gradutes in technological trend. הטכנולוגי. בנתיב כגרות לתעודת זכאים כולל לא 1
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survey of twelfth grade pupils י"ב כיתות תלמידי סקר
לקראת שלמדו עיוניים תיכונים ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי  כ"ב/24. לוח

ופיקוח1 לימוד יחידות נבחרים, חובה מקצועות לפי בגרות, תעודת
TABLEXXII/24.TWELFTH GRADE PUPILS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS
WHO LEARNED FOR MATRICNLATION EXAMS, BY SELECTED SUBJECTS, STUDY

UNITS AND SUPERVISION1
Percentages

לימוד unitsStudyיחידות
חובה 1984/85Compulsoryתשמ"ה1982/83|תשמ"גמקצועות subjects

andסךופיקוח2 supervision2
45 +012345הכל+

Total'
עברחי Hebrewנוך education 12.18.9100.00.432.042.113.811.8Bibleתנ"ך

כלליים ספר בתי :5.33.4100.00.540.948.97.02.7Thereofמזה: General schools
דתיים ספר 41.833.2100.00.14.722.836.236.2Religiousבתי schools

שבעלפה 0.817.3100.071.13.02.63.320.1Oralתורה law כלליים ספר בתי :0.1100.093.64.02.00.4Thereofמזה: General schools
דתיים ספר 4.492.5100.01.20.11.712.684.4Religiousבתי schools

100.02.227.952.311.26.4History4הסטוריה4 כלליים ספר בתי :100.01.122.656.511.97.9Thereofמזה: General schools
דתיים ספר 100.05.844.239.39.01.7Religiousבתי schools

6.015.9100.05.441.533.46.113.6Literature5ספרות5 כלליים ספר בתי :4.618.9100.00.139.537.15.817.5Thereofמזה: General schools
דתיים ספר 11.73.0100.022.847.220.37.72.0Religiousבתי schools

החברה 4.56.2100.082.63.04.34.25.9Socialמדעי sciences כלליים ספר בתי :5.47.4100.078.23.45.65.27.6Thereofמזה: General schools
דתיים ספר 0.51.1100.095.62.10.11.50.7Religiousבתי schools

100.00.80.14.126.468.6Englishאנגלית כלליים ספר בתי :100.00.60.01.622.075.8Thereofמזה: General schools
דתיים ספר 100.01.50.412.436.749.0Religiousבתי schools

100.081.46.64.51.26.4Geographyגיאוגרפיה
Thereof: General schools כלליים ספר בתי 100.078.16.75.61.58.1מזה:

דתיים ספר 100.090.76.81.10.21.2Religiousבתי schools
21.015.5100.01.30.659.121.317.8Mathematicsמתמטיקה כלליים ספר בתי :22.015.7100.01.00.460.621.116.9Thereofמזה: General schools

דתיים ספר 16.514.8100.02.30.853.621.222.1Religiousבתי schools
2.28.8100.079.94.93.41.510.4Physicsפיסיקה

Thereof: General schools כלליים ספר בתי 2.210.2100.077.34.44.31.712.3מזה:
דתיים ספר 1.83.0100.086.96.80.41.14.8Religiousבתי schools

4.93.3100.075.05.711.65.52.3Chemistryכימיה כלליים ספר בתי :5.63.6100.071.15.114.26.82.8Thereofמזה: General schools
דתיים ספר 1.82.0100.085.67.74.11.70.9Religiousבתי schools

1.615.6100.064.98.86.60.819.0Biologyביולוגיה כלליים ספר בתי :0.420.5100.066.85.65.90.521.2Thereofמזה: General schools דתיים ספר 6.510.4100.059.515.99.31.913.4Religiousבתי schools
ערביחי educationArabנוך

וספרותן (לשון 95.8100.00.11.198.8Arabicערבית (language and
ספרות (לשון. 8.891.2_82.0100.0עברית

literature)
Hebrew (language, literature ותנ"ך)

28.3100.09.210.529.913.437.0היסטוריה"
and bible)
History6 האיסלאם 100.073.226.8Islamicתרבות culture

החברה 100.075.221.82.10.8Socialמדעי sciences 100.00.90.13.682.613.7Englishאנגלית
100.076.47.711.1172.9Geographyגיאוגרפיה 24.822.1100.00.60.649.326.722.8Mathematicsמתמטיקה
פיסיקה
i6.4100.079.38.22.41.88.3Physics\כימיה

6.4100.056.916.817.73.35.4Chemistry 0.527.3100.055.26.29.729.0Biologyביולוגיה
1 Description of the survey and explanations  see in the
introduction. 2 Religious schools include only schools
supervised by the Department of Religion Education, but the
total of each subject includes also pupils of other religious
schools. 3 In the Hebrew education  11 ,097 in general
schools, 3,355 in religious schools under the supervisionof the
Department of Religious Education and 264 in other religious
schools, and 3,894 in the Arab education. 4 Because of the
change in the formulation of the questions, data are not
comparable with 1982/83. 5 Excl. language. 6 Incl.
general history, history of Israel, Arabic, Islamic and Druze
history.

ספר בתי 2 במבוא. והסברים הסקר תיאור ראה 1

אך דתי, לחינוך האגף בפיקוח ספר בתי רק כוללים דתיים
דתיים ספר בבתי תלמידים גם נכללו מקצוע לכל הכל בסך
ספר בבתי 11,097  העברי בחינוך 3 אחרים.
ו דתי לחינוך האגף בפיקוח דתיים ספר בבתי 3,355 כלליים,
 ערבי בחינוך אחרים; דתיים ספר בבתי 264
ניתן לא השאלה, בניסוח השינויים בגלל 4 .3,894
לשון. כולל לא 5 תשמ"ג. עם השוואה לערוך
עמי של ערבית, ישראלית, כללית, היסטוריה כולל 6

הדרוזים. ושל האיסלם
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לקראת שלמדו עיוניים תיכונים ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי כ"ב/25. לוח
(חינוך ופיקוח1 לימוד יחידות מספר נבחרים, בחירה מקצועות לפי בגרות, תעודת

עברי)
TABLEXXII/25.TWELFTH GRADE PUPILS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS
WHO LEARNED TOWARD MATRICULATION EXAMS, BY SELECTED OPTIONAL
SUBJECTS, NUMBER OF STUDY UNITS AND SUPERVISION1 (Hebrew education)

1984/85 תשמ"ה

המקצוע את הלומדים Percentאחוז learning the subject

ופיקוח2 בחירה הכלמקצוע סך
Total

ביחידת
אחת לימוד
In one

study unit

ב+2
לימוד יחידות

In 2+
stuudnyits

Optional subject and supervision2

35.823.911.9Arabic3ערבית'

כלליים ספר בתי :41.928.213.7Thereofמזה: General schools

דתיים ספר 17.010.56.5Religiousבתי schools

'18.69.29.4Frenchצרפתית3

כלליים ספר בתי :21.910.711.2Thereofמזה: General schools

דתיים ספר 8.34.63.7Religiousבתי ^^^?00/^

22.89.113.7Philosophy4פילוסופיה1'

כלליים ספר בתי :7.74.03.7Thereofמזה: General schools

דוויים ספר 69.224.844.4Religiousבתי schools

10.76.24.5Artאמנות

כלליים ספר בתי :11.76.25.5Thereofמזה: General schools

דתיים ספר 7.76.41.3Religiousבתי schools

מחשב 22.116.95.1Computerלימודי studies

כלליים ספר בתי :18.214.33.9Thereofמזה: General schools

דתיים ספר 33.824.79.1Religiousבחי schools

1 See notes 13 to Table XX1I/24. 2 Additional optional מקצועות 2 כ"ב/24. ללוח ו  3 הערות ראה ו

subjects learned in one study unit at least: Psychology5596, אחת: לימוד ביחידת לפחות שנלמדו נוספים בחירה
Land of Israel studies7.590, music690 and theatre מוסיקה .7.59'0  ישראל ארץ לימודי ,£5.59  פסיכולוגיה
2.4931. 3 InIhelevel of4+ studyunits,4.09{>learned Arabic יחידות של+4 ברמה 3 .£2.49  תיאטרון .6?1 
and S.3%  French. 4 Incl. Judaic thought.  וצרפתית 4.09'0  ערבית למדו: לימוד

ישראל. מחשבת כולל 4 .s.3%
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הלימודים ומסלול המקצוע לפי מקצועיות1, י"ב כיתות כ"ב/26.תלמידי לוח
TABLE XXII/26.VOCATIONAL TWELFTH GRADE PUPILS', BY SUBJECT AND TRACK

OF STUDY
1981/82,1983/84, תשמ"ד תשמ"ב,

Percentages, unless otherwise staled אחרת ציי; כן אס אלא ,dtihn
Track of study לימודים מסלול

תיכון
(ססמ''ת)
Secondary
)S.T.T)

רגיל
ןמסמ"ר)
Normal
)N.T.T)

מעשי
(מסמ"0)
Practical
)P.T.T)

Total הכל סך

אחוזים
Percentages

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

educationHebrewעבריחינוך

15,436100.014.530.455.11981/82
1983/84ז  TOTAL הכל סך  תשמ"ד
מוחלטים מספרים 16,9662,5134,9119,542 absolute numbers

אחוזים 100.0100.014.829.056.2 percentages

8,89652.4100.013.327.359.4Boysבנים

8,07047.6100.016.530.852.7Girlsבנות

Subject
מקצוע

2,12512.5100.024.137.938.0Metalרןת3ת work

1,3588.0100.023.142.434.5Mechanicsמכונאות

מכשירנות ,1,79710.6100.06.234.559.3Electricityחשמל, instrumental
mechanics £ refrigeration

וקירור
אלקטרוניקה

אוטומטי נתונים עיבוד
2,263
340
276

13.3
2.0
1.6

100.0
100.0
100.057.2

4.3

25.0

95.7
100.0
17.8

Electronics
Data processing
Wood work

עץ עיבוד
5123.0100.0_26.473.6Drawing and planning

ותננךן שרטוט
ראררירלוח 4412.6100.02.011.886.2Buildingרוייז and architecture
1 11 / * 1 ו |\ 1 1J J

3532.1100.020.479.6Laboratory assistants
< / *^i/u עונד
ואופנה 1,4268.4100.025.937.236.9Sewingתפירה and fashion

שימושית 3091.8100.014.916.868.3Appliedאומנות art

פקידות
בית משק מלונאות,

4,24225.0100.015.537.746.8Clerical work

5093.0100.026.316.956.8Hotel keeping, home
economics and tourism

ותיירות
8394.9100.0Ig.l20.661.3Nursing

0י?5וד
המקצועות2 1761.0100.028.423.947.7Otherיתר subjects2

1981/82
1983/84  TOTAL
 absolute numbers
 percentages

Boys
Girls

Arab education
31.1 43.7

424
44.1

39.9
50.5

482
50.1

56.3
40.4

25.2

56
5.8

3.8
9.1

100.0
ערבי חינוך

691

100.0 100.0

100.0
100.0

60.9
39.1

962

586

376

תשמ"ב
הכל סך  תשמ"ד
מוחלטים מספרים 

■ אחוזים 

בנים
בנות

1 In vocational schools and in vocational track in multitrack
schools. 2 Jncl. pirnting and mairtime subjects, cosmetics
and hair dressing.

רב ספר כבתי מקצועיים וכנתיכיס מקצועיים ספר בבתי ,

ימיים. ומקצועות דפוס מקצועות כולל 2 נתיביים.
וספרות. קוסמטיקה
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לפי מקצועיים1, ספר בבתי מסמ"ת במסלול י"ב כיתות מסיימי  כ"ב/27. לוח
הבחינות סוג

TABLEXXII/27.GRADUATES OF GRADE XII IN VOCATIONAL SCHOOLS', BY TYPE
OF EXAMINATIONS AND SUBJECT

1983/84 תשמ"ד,
צוי כן אם אלא ,statedPercentagesאחרתאחתים. unless otherwise

הנל הספר0ך בית ידי על .וגשו
TotalSubmitted by school£

X
VX.

לקראת 5cS"לבחינות Eגמר Vתעודת

מין DXפיקוח.
u1בגרות בחינות f>עם

u.r■
nSupervision, sex

1"ומקצוע
C1
fx Mc

ocSecondary diplomaocand subject
Ca1/zexams withaP

c

פ

0

>

o

p
b

*c
r
c
n

c

nc

c

matirculation exams
"i
[/,

o

c.
Pt

E יותראחת או 2
2 or

>Onemore
z

עברי educationHebrewחינוך
9,169100.064.225.86.04.01981/82תשמ"ב

8,783100.067.826.53.42.31982/83תשמ"ג

הכל סך  9,028100.074.420.54.50.61983/84תשמ"ד  TOTAL

Supervisionפיקוח
כלליים ספר בתי :7,271100.077.918.03.50.6Thereofמזה: General schools
דתיים2 ספר 1,639100.063.530.45.90.2Religiousבתי Schools2

5,095100.084.312.82.60.3Boysבנים

, 3,933100.061.730.56.90.9Girlsבנות

מקצוע
683100.069.425.05.10.5מתכת

Subject
Metal work

417100.078.911.88.60.7Mechanicsמכונאות
מכשירנות ,1,123100.080.917.51.30.3Electricityחשמל. instrumental

mechanicsוקירור and
refrigeration

2,114100.092.45.91.60.1Electronicsאלקטרוניקה

אוטומטי נתונים 339100.099.70.3Automaticעיבוד data processing

ותכנון 373100.070.325.74.0Drawingשרטוט and planning

ואדריכלות 390100.087.712.3Buildingבנין and architecture

מעבדה Laboratory_251100.075.324.7עובדי assistants

ואופנה 449100.037.448.613.10.9Sewingחפירה and fashion

שימושית 192100.039.154.76.2Appliedאומנות art

1,887100.062.829.46.11.7Clericalפקידות work

בית משק 320100.060.325.912.80.9Hotelמלונאות, keeping. home
economicsותיירות and tourism

397100.056.434.59.1Nursingסיעוד

המקצועות3 Other(4.3)(10.8)(84.9)93100.0יתר subjects3

Arab education
1981/82
1982/83
1983/84  TOTAL
Boys
Girls

3.1
5.7

1.9
2.1

1.7

0.4
2.8
12.4
7.2
18.2

19.6
34.0
56.2

46.9
66.5

76.9
57.5
29.5
43.8
13.6

ערבי חינוך
100.0 225

100.0 332

100.0 370
100.0
100.0

194

176

הכל סך 
תשמ"ב
תשמ"ג

תשמ"ד
בנים

בנות

1 See note 1 to Table XXII/26. 2 Incl. only schools
supervisedbythe DepartmentofReligious Education. 3 lncl.
mairtime subjects, printing subjects. wood work and cosmetics.

ספר בתי רק כולל 2 כ"ב/26. ללוח 1 הערה ראה 1

החינוך במשרד דתי לחינוך האגף בפיקוח
דפוס. מקצועות ימיים. מקצועות כולל נ והתרבות.

וקוסמטיקה. עץ עיבוד
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TEACHING STAFF IN SCHOOLS OF
THE EDUCATIONAL SYSTEM

ספר כבתי הוראה כוחות
החינוך במערכת

עבודה1 ויחידות הוראה משרות מורים,  כ"ב/28. לוח
TABLEXXII/28.TEACHERS, TEACHING POSTS AND WORKUNITS'

מורים
Teachers

הוראה משרות
Teaching posts

יחידור
units

עבודה
Work

תש"ל
1969/70

תשמ"ה2*
*1984/85

תש"ל
1969/70

תשמ"ה2*
1984/85

תש"ל
1969/70

תשמ"ה2*1
*1984/85

Hebrewעבריחינוך education

כולל 28,01748,208GRAND(60,350)(32,850)סך TOTAL

יסודי 22,01934,05024,72639,91718,68424,800PRIMARYחינוך EDUCATION

הכל סך TOTAL

יסודיים ספר 20,14531,20022,67336.82217.19122,882Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 1,8742,8502.0533,0951.4931,918Schoolsבתי for handicapped

children

עליסודי POSTPRIMARYחינוך

EDUCATION

ביניים 89012.35090312.9585478.029Intermediateחטיבות schools

 תיכונים ספר 10.22119.4502.37121.8338.28715.379Secondaryנתי schools

הכל totalסך

חדנתיביים 9,39612.0756.2048.497Secondaryתיכונים onetrack

רבנתיביים 2,9759.7582,0836,882Secondaryתיכונים multitrack

ערבי educationArabחינוך

הכל 2,4197,913TOTAL(8,600)(2,933)סך

יסודיים ספר 2,4505,6002,4836,2322,0794,863Primaryבתי schools

ביניים 501,200581,448461,174Intermediateחטיבות schools

תיכונים ספד 2801,8302861,9542471,786Secondaryבתי schools

' Definitionsof 1teacher" and "teaching post" and method of "יחידות וחישוב הוראה" ו"משרת "מורה" גדרות
calculation of "work units"  see in introduction. 2 Esti היחס על מבוסס האומדן 2 במבוא. ראה ":
mate is based on the ratio of teaching posts to teachers.

הגדרות 1

עבודה
למורים. הוראה משרות בין
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postsecondary education עלתיכון חינוך
שנת לימוד, מגמת לפי עלתיכון1, בחינוך תלמידים כ"ב/29. לוח

וגיל מין לימוד,
TABLEXXII/29.PUPILS IN POSTSECONDARY EDUCATION1, BY COURSE, YEAR

OF STUDY, SEX AND AGE

לימוד 1ofמגמת stud)Course

r" 1_c

לימוד. הכלשנת no
IMhi

' b
a a.£ =

X U

Year of study,
וגיל Totalמין

nil
r|§
Eg ■|

c £

o izr.lnu^1UJ>
sex and age

" fi111EoFlO CO*C ".*

>J

5£

15.5174.793תשל"א 5,4421,1776001.3648761,2651970/71

26,3997.355תשל"ה 11 .2291,2196072,3531,8351,8011974/75

27.3517,857תש"ם 11.7701,9614752,1761,3751.7371979/80

32,51310,911תשמ"ד 12,6341,6241.0823.0911,7341,4371983/84

 34,61713,892Jתשמ"ה 12,9051,5677482,6032,0288741984/85 
כולל GRANDסך TOTAL

 עברי 33.94713.645חינוך '12.4821.5677482.6032.028874Hebrew education 
הכל totalסך

לומדים 2,881604מזה. 1,0332191,025Thereof: First

ראשון degreeלתואר students
לימוד Yearשנת of study
16,6568,426אי 4,3586313781.311817735I

9.9474,151בי 3.700424277736535124II

5,726792גי 3,5474643945541415III

1,61.8276די 8774854101262


IV

16,31611,172גברים 1,9591003261,881657221Men
17,6312,473נשים 10,5231,4674227221,371653Women

Ageגיל
182422,0358,845 .9,2371,1475805761,4272231824
25 297,9802,712 .3.2451981371,0074812002529

ומעלה 303,9322,088 222311,02012045130 and over

ערבי 670247חינוך '423


Arab education

1 For differences between this table and TableXXI1/9 see
introduction. 2 See details in introduction. 3 See note 1

toTableXXI 1/30.

מבוא. ראה כ"ב/9 לוח לעומת הבדלים לגבי 1

כ"ב/30. ללוח 1 הערה ראה 3 כמבוא. פירוט ראה 2
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ולגננות למורים מדרש בתי כ"ב/30. לוח
TABLEXXII/30.TEACHER TRAINING COLLEGES

תשמ"ה
1984/85

חשמ"ד
!983/84

תש''ם
1979/80

תשל"ה
1974/75

תש"ל
1969/71

Institutions
Teaching posts
Work units

STUDENTSTOTAL1

Supervision
State
State erligious
Other religious

Year of study
I
II
HI
IV

Course
Kindergarten teachers
Grades I II teachers
Grades IIIVI teachers
Special education teachers
Intermediate school teachers2
Vocational teachers

Percent men
Percent holders of matriculation

Institutions
Teaching posts
Work units

STUDENTSTOTAL1

Year of study
I

II
III

Percent men

Hebrew education
37

3.754
1.680

41
3,572
1,695

53
2,953
1,486

עברי
49

2,200
1,100

חינוך
40

1,034
499

12,482 12,248 11,285 0,338נ 4,994

423 386 48S 719 370

199426181149145

171293184135134

120102144

49.9 52.5 45.2 57.2 46.9

מוסדות
הוראה משרות
עבודה יחידות

הכל' סך תלמידים
פיקוח

2,9926,7757,4648,2598,379ממלכתי

1,2242,6302,6482,6492,779ממלנתידתי
אחר 7789331,1731,3401,324דתי

לימוד שנת
2,3134,8264,1784,2124,358א

2,1513,9323,7893,9823,700ב
5301,5802,9503,3453,547ג

ד
368709877

לימוד מסלול
7311,467730509528גננות

הרך לגיל 1971,1411,5231,6761,740מורים

ו ג לכיתות 1,8622,8182,5032,3772,473סורים

מיוחד לחינוך 7181,1051,065מורים

הביניים2 לחטיבת 7502,0462,3163,1853,486מורים

מקצועיים 3,3963,190'1,4542,7013,495מורים

הגברים 13.911510.315.915,7אחוז

בגרות תעודת בעלי 70.8'66.8'27.837.058.3אחוז

Arabערביחינוך education

12222מוסדות

הוראה 3488847990משרות
טרודה 3060524447ידוידוח

הכל' סך תלמידים
לימוד שנת

א
ב
ג

הגברים אחוז

1 Excl. students in studies not classified as postsecondary and
teachers in proficiency courses (in 1984/85: 7,085 in Hebrew
education and 110 in Arab education). Incl. as of 1980/81,
students of the intermediate school track in the Oranim
^miary. 2 Incl. also students in the academic course(690 in
1984/85) and in the course for Jewish studies in secondary
schools(658in 1983/84). 3 Excl. studentswho submitted all
matriculation exams but did not receive the results (about 9
percent).

כעל הוגדרו שלא בלימודים תלמידים כולל לא 1

לקראת המשתלמים בפועל ומורים תיכוניים
אחרות ובהשתלמויות בכיר" מוסמך "מורה תעודת
הערבי). בחינוך ו0ו1 העברי בחינוך 7,085 (בתשמ"ה:
לחטיבת המסלול תלמידי בתשמ"א, החל כולל.
תלמידים גס כולל 2 "אורנים". בסמינר הביניים
למקצועות ובמסלול בתשמ"ה) 1,033) האקדמי במסלול
בתשמ"ה). 690) תיכוניים ספר בכתי היהדות
הבגרות בחינות בכל שנבחנו תלמידים כולל לא 3

אחתים). >ב9 תוצאות קיבלו טרם אך
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UNIVERSITIES אוניברסיטאות
ומוסד תואר לפי באוניברסיטאות1, תלמידים כ"ב/31. לוח

TABLEXXII/31.STUDENTS IN UNIVERSITIES', BY DEGREE AND INSTITUTION

תשמ"התשמ"דתש"םתשל"התש"לתש"ךתש"ט
1948/491959/601969/701974/751979/801983/841984/85

הכל Totaסך
הכל 1,6359,27536,23952,08857,97064,60565,050TOTALסך

ראשון 8.34828,05336,05140,25044,81544,355First'1,549'תואר degree

ראשונה שנה :1902,9259,85410,24613,51013,79013,310Thereofמזה: First year

שני j35,1569.86710.05011.88012,765Secondתואר degree
שלישי 869271.3462,7192,9303,0653,215Thirdתואר degree

8191,2121,250850820Diplomaתעווה

בתוכניות 8652,2393,0203,9953,895Studentsתלמידים in special

מיוחדות coursesלימוד

העברית4 האוניברסיטה
Hebrew University4

הכל 9576,75212,96014,66514,77016,05015,785TOTAL;סך
ראשון 6,2779,2138,5598,7009,4809,070Firstנ871נתואר degree

ראשונה שנה :2154423,2962,4053,3303,3803,230Thereofמזה: First year

שני 2,1193,0863,1303,6453,840Secondגתואר degree

שלישי 864757421,3561,3401,2251,300Thirdתואר degree

514515400200175Diplomaתעודה

בתוכניות 3721,1491,2001,5001,400Studentsתלמידים in special

מיוחדות coursesלימוד

לישראל טכנולוגי מכון הטכניון
Technion Israel Institute of Technology

הכל 2,4116,1008,4717,9408,2708,460TOTALנ2678סך
ו

ראשון 6761,9714,0665,7775,4005,8706,000Firstתואר degree

ראשונה שנה :1904501,2411,4071,4001,5301,700Thereofמזה: First year
שני 23601,6452,2501,7401,6001,640Secondתואר degree

שלישי 80334420350340360Thirdתואר degree

906060Diplomaתעודה

בתוכניות 5518360400400Studentsתלמידים in special
מיוחדות coursesלימוד

אביב תל אוניברסיטת
Tel Aviv University

הכל 6168,25013,00415,13018,39019,020TOTALסך
ראשון 6166,8368,94310,35012,75012,975Firstנתואר degree

ראשונה שנה :2882,2192,7793,8103,5603,500Thereofמזה: First year
שני 9513,1203,1003,7504,120Secondתואר degree

שלישי 416630750750Thirdתואר degree
171334300190175Diplomaתעודה

בתוכניות 2921917509501,000Studentsתלמידים in special

מיוחדות coursesלימוד
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(המשך) ומוסד תואר לפי באוניברסיטאות1, תלמידים כ"ב/31. לוח
TABLEXXII/31.STUDENTS IN UNIVERSITIES', BY DEGREE AND INSTITUTION

)cont.)

"ט "הV"2'nתש"ךתש תשמ"התשמ"דo"tpnחשל
1948/491959/601969/701974/751979/801983/841984/85

בראילן אוניברסיטת
BarIIan University

הכל 423סך 4,3567,2468,6709,9709,780TOTAL
ראשון 423נתואר 3,9255,7706,7507,1056,800First degree

ראשונה שנה 176מוה: 1,2351,2601,9001,9001,730Thereof: First year
שני 32725431,0101,4601.550Secondתואר degree

שלישי 20131210275300Third_תואר degree
5683100130130Diploma__תעודה

בתוכניות _תלמידים 837196001,0001,000Students in special
מיוחדות coursesלימוד

יברסיטתאו
Haifa University

הכל 2,8394,8026,1906,4656,375TOTALסך
ראשו; 2,7294,1195,3505,5405,410Firstתואר degree

ראשונה שנה :1,1831,3251,6701,9401,770Thereofמזה: First year
שני 394480675715Secondתואר degree

שלישי 102525Thirdתואר degree
65200300190180Diplomaתעודה

בתוכניות 4589503545Studentsתלמידים in special
מיוחדות coursesלימוד

בנגבאוניברס גוריון בן יטת
Gurion University of the NegevBen

הכל 1,31533084,3004,9805,130TOTALסך
ראשון 1,2842,8833,7004,0704,100Firstתואר degree

ראשונה שנה :6801,0701,4001,4801,380Thereofמוה: First year
שני 290420570720Secondתואר degree

שלישי 70150160Thirdתואר degree
_תעודה 13746080100Diploma

בתוכניות 18615011050Studentsתלמידים in special
מיוחדות coursesלימוד

ויצמן 1מדעמכון
nstitute of ScienceWeizmann

הכל 419592500480500TOTALסך
שני 169184170180180Secondתואר degree

שלישי 250396320300320Thirdתואר degree
בתוכניות Students_1210תלמידים in special
מיוחדות coursesלימוד

1 Incl. students from abroad. As of 1976/77 data are based on
institutions' files and complementary data (estimates) (see
introduction). Not included were students of the Open
University (see table XXII/38) and students in academic courses
in institutions which were approved by the Council for Higher
Education (about 2,900 in 1984/85, see Table
XXI 1/29). 2 Students in special courses are included among
other students. 3 Students for second degree are included
among ifrst degree students. 4 Incl. Tel Aviv branch from
1959/60 till 1969/70.

מבוססיס הנתונים בתשל"ו 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/38),
>כ2.900 גבוהה להשכלה המועצה "י ע שהוכרו מוסמכות
בתכניות תלמידים 2 כ"ב/29). לוח ראה בתשמ"ה.
התלמידים. יתר בין כלולים מיוחדות לימוד
לקראת התלמידים בין כלולים שני לתואר התלמידים 3

עד מתש"ך אביב בתל השלוחה כולל 4 ראשון. תואר
תש"ל.
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לימוד תחום תואר, לפי באוניברסיטאות1, תלמידים  כ"ב/32. לוח
ומוסד

TABLEXXII/32.STUDENTS IN UNIVERSITIES', BY DEGREE, FIELD OF STUDY AND
INSTITUTION

שנתי2 שינוי אחוז
Annual percent

change2
תשמ"דo"umתשל"התש"לתשכ"ה
תשמ''דo"umחשל"ה4/651969/701974/751979/80983/84)19

תש"םר/של"ד,חש"ל
1974/751979/80983/84
1969/701974/75979/80

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

הכל 17,17849,849סך 33,38354,48060,610TOTAL

Percentagesאחוזיכ
הכל 100.0100.0סך 100.0100.0100.01.8 8.42.7TOTAL

נשים 36.142.9מזה: 43.346.247.33.3 8.13.3Thereof: women

Degreeתואר
ראשון 82.872.4תואר 79.673.973.92.2 5.22.7First degree

ראשונה שנה 23.620.5מזה: 29.524.822.85.7 0.70.4Thereof: First year
שני 10.519.7תואר 14.318.419.60.4 13.94.3Second degree

שלישי 4.85.4תואר 3.85.45.11.5 15.11.2Third degree
1.92.5תעודה 2.32.31.40.6 8.41.0Diploma

ראשונה 100.0100.0שנה 100.0100.0100.0FIRST YEAR FOR
ראשון FIRSTלתואר DEGREE

הכל סך  TOTAL
נשים 44.4מוה: 47.550.148 .C4.6 4.91.6Thereof: Women

לימודים Fieldתהום of study
הרוח 36.931.8מדעי 32.531.730.0.3 0.12.4Humanities

החברה (.(מדעי A281 \ 32 1.31י il
24.625.S0.7Social sciences

הניהול ומדעי 3.7Business:.3.93עסקים and admini
1

stration sciences
6.33.3משפטים 4.!5.C4.C8.9 6.55.2Law
2.94.0רפואה 2.54.45.0.0 7.57.1Medicine

סטטיסטיקה 6.7מתמטיקה. 1) 8.1ד8.3 { 3.4

1.1;

8.5Mathematics, statistics
המחשב fומדעי 12.4 16.0)and computer science.
פיסיקליים 3.6מדעים (i.t\ 2.10.1Physical sciences
ביולוגיים 3.8מדעים <) 3.( 4.(3.0Biologial sciences

iחקלאות 2.22.5 1.< 2.52.>1.2 11.61.7Agriculture
iהנדסה 13.314.8 13.! 12.:12.5.0 2.91.8Engineering

Institutionמוסד
העברית 23.5האוניברסיטה 33.4 56.524.5 2U6.7 6.11.7Hebrew University

1הטכניון 11.0 13.7 12.6 14.311.0.0 2.60.9Technion
אביב תל 25.8אוניברסיטת 29.6 27.1 22.5 16.16.5 4.64.9Tel Aviv University
בראילן 13.8אוניברסיטת 13.6 12.3 12.5 8.68.5 0.42.7BarIIan University
חיפה 1אוניברסיטת 12.6 12.9 12.0 4.514.4.7 2.31.2Haifa University

גוריוץ בן (אוניברסיטת 10.4 6.9 10.7 11.5.5 9.23.5Ben Gurion University

1 Excl. students from abroad (up to 1974/75), and students in
special courses. 2 Geometric average.

ובתוכניותלימוד תשל"ה) מחו"ל(עד תלמידים כולל לא
גיאומטרי. ממוצע 2 מיוחדות.
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ותואר לימוד תחום לפי באוניברסיטאות1, תלמידים כ"ב/33. לוח
TABLEXXII/33.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY FIELD OF STUDY AND DEGREE

1983/84 תשמי'ד,

ראשוןתואר
First degree

תוארתואר
הכל תעודהשלישישנימזה:סך

הכל SecondThirdDiplomaשנהסך
Totalראשונהdegreedegree

Tola!Thereof:
first year

כולל 60,61044,81513,79011,8803,06S850GRANDסך TOTAL

הכל סך  הרוח 17.97813.4484,1532.981783742Humanitiesמדעי total

הכלליים הרוח 7,1385,7641.8581,018375Generalמדעי humanities

ולימודים ספרויות ,4,6883,7471,20368323633Languagesשפות. literature and

regionalרגיונליים studies

להוראה והכשרה 3,9122,162561952125620Educationחינוך and teacher
training

1,9361,66748823145אמנות
Arts

מיוחדות לימודים 3041084397289Specialתכניות courses and

miscellaneousושונות

הכל סך  החברה 16.61712,2783.9963.91534278Socialמדעי sciences total

החברה 13,02310,5673,5532,11430663Socialמדעי sciences

הניהול ומדעי 3,5941,7114431,8013615Businessעסקים and administration
sciences

2.5472,35454716541משפטים


Law

הכל סך  4.0922,5076981,48881Medicineרפואה total

2,7071,2973461,34346רפואה
Medicine

רפואיים עזר 1,3851,21035214535מקצועות


Paramedical courses

 הטבע ומדעי 9.0/06,2102,3041.4171.36630MathematicTTtndמתמטיקה natural

הכל sciencesסך total

סטטיסטיקה ,4,2913,7141,37340017420Mathematicsמתמטיקה, statistics

המחשב andומדעי computer sciences

פיסיקליים 1,9231,06338537947110Physicalמדעים sciences

ביולוגיים 2,7961,433546638721מדעים


Biological sciences

1.5871.110401346132חקלאות


Agirculture

ואדריכלות 8,7796.9081.6911,568320הנדסה
Engineering and architecture

academic degree; see introduction. שאינן מיוחדות לימוד בתכניות תלמידים בולל לא 1

מבוא. ראה אקדמי; לתואר מובילות
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ראשון לתואר ראשונה שנה ללימודי מועמדים1  כ"ב/34. לוח
עדיפות ותדוומ הרשמה תוצאות מין, לפי באוניברסיטאות,

TABLEXXII/34.CANDIDATES1 FOR FIRST YEAR STUDIES OF FIRST DEGREE IN
UNIVERSITIES, BY SEX, RESULTS OF CANDIDACY AND PREFERRED FIELD OF

STUDY

שינוי שנתי2אחוז
Annual percent

change2
חשמ"דתש"סתשל"ותשל"א
"ו1970/711975/761979/80983/84 "םחשל תשמ"דתש

תש"םתשל"ותשל"א
1975/761979/801983/84
1970/711975/761979/80

Thousandsאלפים
21.532.835.639.08.7.2.02.3Enrollmentsרושמות

(נפשות) 16.224.224.625.68.30.41.0CANDIDATESמועמדים (persons)
הכל סך  TOTAL

9.014.112.613.49.42.91.6Menגברים
7.210.112.012.26.74.40.5Womenנשים
:Thereofמהם:

מוסדות ל2 4.16.27.28.08.53.82.8Appliedפנו to 2 institutions
יותר orאו more

ולומדים 9.012.411.912.06.81.10.3Haveהתקבלו been accepted and

לומדים ואינם 1.74.04.34.17.45.2התקבלו 1.3
are studying

Have been accepted and
are not studying

5.07.77.78.88.90.03.5Wereנדחו rejected
עדיפות Fieldתחוס of preference

הרודן 4.57.96.96.612.33.40.5Humanitiesמדעי
החברה 3.97.07.67.712.52.00.3Socialמדעי sciences

0.81.21.71.710.19.1משפטים 1.4Law
0.81.92.32.519.34.71.2Medicineרפואה

ומתמטיקה הטבע 2.12.42.83.42.13.94.8Sciencesמדעי and mathematics
Agriculture(2.7)(13.6)(10.8)0.20.30.50.6חקלאות

ואדריכלות 2.43.12.52.85.15.22.8Engineeringהנדסה and architecture
ידוע 1.50.40.20.3Notלא known

Percentagesאחוזים
(נפשות) 100.0100.0100.0100.0CANDIDATESמועמדים (persons)
הכל סך  TOTAL

55.558.451.052.5Menגברים
44.541.649.047.5Womenנשים
:Thereofמהם:

ויותר מוסדות ל2 25.725.929.131.2Appliedפנו to 2 institutions
and more

ולומדים 55.551.348.246.9Haveהתקבלו been accepted and
are studying

לומדים ואינם 10.316.717.415.9Haveהתקבלו been accepted and
are not studying

31.232.031.134.4Wereבדחו rejected
עדיפות Fieldsתחום of preference

הרוח 30.433.328.126.2Humanitiesמדעי
החברה 26.729.631.130.3Socialמדעי sciences

5.25.17.16.7Lawמשפטים
5.37.89.69.7Medicineרפואה

ומתמטיקה הטבע 14.69.911.513.5Sciencesמדעי and mathematics
1.41.42.22.4Agricultureחקלאות

ואדריכלות 16.412.910.411.2Engineeirngהנדסה and architecture

1 Up to 1977/78, senior students who intended to chang efield
of studies were included. As of 1978/79, only freshmen were
included (those who changed ifeld of study in were not included
 4,827 enrollments and 4.365 candidates in 1983/84).
2 Geometric average.

מועמדות שהגישו ותיקים תלמידים נכללו תשל"ח עד 1

נכללו מתשל"ט החל לימודיהם. מקצוע להחליף מנת על
בתשמ"ד חוגים; מחליפי נכללו (לא בלבד חדשים מועמדים
ממוצע 2 מועמדים). ו4.365 הרשמות 4.827 

גיאומטרי.
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ומוסד תואר לפי האוניברסיטאות1, מן תארים מקבלי  כ"ב/35. לוח
TABLEXXII/35.RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES', BY DEGREE AND

INSTITUTION

"ךתש"ט Degreeתשמ"דתשמ'יגתש"םתשל"התש"לתשכ"התש 1948/491959/601964/651969/701974/751979/801982/831983/84תואר

כולל 2,491סך 1,237 1935,5668,7999,3719,89110,654GRAND TOTAL
ראשון 1,758תואר 779 1354,0646,6386,7407,1247,746First degree

שני 642תואר 337 488071,2331,6521,9431,967Second degree
שלישי 91תואר 81 10238273378336304Third degree

457655601488637Diplomaתעודה

העברית2 Hebrewהאוניברסיטה University2
הכל 1,662סך 707 582,6223,1242,3962,7982,893TOTAL

ראשון 1.113תואר 315 1,8491,9991,4301,7321.899First degree
שני 477תואר 323 48411681594679686Second degree

שלישי 72תואר 69 10135145130136139Third degree
227299242251169Diplomaתעודה

Technion Israel Institute of Technology לישראל טכנולוגי מכין  הטכניון
הכל 565סך 464 1351,0321,3721,3471,3351,342TOTAL

ראשון 432תואר 404 1357911,1401,0459721,004First degree
שני 115תואר 48 177165226291273Second degree

שלישי 18תואר 12 5424536153Third degree
תעודה  

1043231112Diploma

אביב תל Telאוניברסיטת Aviv University
הכל סך

ראשון תואר
126 18 1,2031,9952,4522,4372,854TOTAL
105 12 9351,6321,7341,8152,005First degree

שני 21תואר 6 141220527568587Second degree
שלישי 424834448Thirdתואר degree

תעודה  
12311910810214Diploma

בראילן BarHanאוניברסיטת University
הכל 126סך 48 4238131,2651,3631,495TOTAL

ראשון 108תואר 48 3096491.0451,0661,220First degree
שני 18תואר  47100121180153Second degree

שלישי 9342818Thirdתואר degree
_תעודה _ _67556589104Diploma

חיפה JniversityHaifaאוניברסיטת
הכל סך

ראשון תואר
1878421,0151,0901,136TOTAL
157723863929943First degree

שני 14687690Secondתואר degree
תעודה  

301058485103Diploma

בנגב4 גוריון בן Benאוניברסיטת Gurion University of the Negev"
הכל סך

ראשון תואר
23537775747837TOTAL

23495623610675First degree
שני 85989115Secondתואר degree

שלישי 14612Thirdתואר degree
תעודה  

3434794235Diploma

למדע4 ויצמן Weizmannמכון Institute of Science4
הכל 12סך  7611612112197TOTAL

שני 11תואר  3145576063Second degree
שלישי 1תואר  4571646134Third degree

1 Excl. first degree recipients of the Open University (81 in
1983/84) and in academic courses of institutions authorized by
the higher education council (about 500 in 1983/84).
2 Including recipients of degrees from the Tel Aviv branch
since 1962/63. 3 Estimate, in 1982/83third degrees were not
officially granted; included were those entitled to such
degrees. 4 Recipientsof degree up to 1963/64 wereincluded
in the Hebrew University.

באוניברסיטה ראשון תואר מקבלי כולל לא 1

של האקדמיים ובמסלולים בתשמ"דן 81) הפתוחה
להשכלה המועצה ע"' שהוכרו המוסמכות המכללות
תארים מקבלי כולל 2 בתשמ"ד). (כ500 גבוהה
אומדן. 3 ואילך. מתשכ"ג אביב בתל מהשלוחה
נכללו שלישי; תואר הענקת טקס התקיים לא בתשמ"ג
נכללו תשכ"ד עד תארים מקבלי 4 לתואר. זכאים

העברית. באוניברסיטה
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תואר, לפי האוניברסיטאות, מן תארים מקבלי כ"ב/36. לוח
ומוסד לימוד תחום

TABLEXXII/36.RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES, BY DEGREE,
FIELD OF STUDY AND INSTITUTION

שנתי2אחוז שינוי
Annual percent

change2
ותחום Degreeתשמ"דתשל"התש"לתשכ"התואר and

"םתשל"ה1964/651969/701974/751979/801983/84לימוד fieldתשמ"דתש of study
"םתשל"החש"ל תש

1974/751979/801983/84
1969/701974/751979/80

מוחלטיםמספר a'
Absolute numbers

הכל 2,4915,5668,7999,37110.654TOTALסך

Percentagesאחוויב
הכל 100.0100.0100.0100.0100.09.51.33.3TOTALסך

נשים :29.438.143.045.149.012.22.25.5Thereofמזה: women

Degreeהואר
ראשון )תואר 96.3

73.075.572.072.710.30.33.5First degree

שני 14.514.017.618.58.96.04.2Secondתואר degree
שלישי 3.74.34.04.02.82.76.75.4Thirdתואר degree

8.27.46.46.07.5תעודה 1.81.5Diploma

 ראשון 100.0100.0100.0100.0100.0FIRSTDEGREEתואר 
הכל TOTALסך

לימוד Fieldתחום of study
הרוח 31.731.427.628.410.12.24.2Humanitiesמדעי

החברה 25.830.726.2מדעי.
15.4/"0.5Social sciences

הניהול ומדעי 0.93.12.91.6Businessעסקים and adminis
t ration sciences

8.75.94.24.72.56.66.4Lawמשפטים
0.70.91.85.413.737.5Medicineרפואה

סטטיסטיקה ,J3.14.67.27.615.7Mathematicsמתמטיקה. statistics
המחשב 7.75.9and.ומדעי computer sciences
פיסיקליים 3.82.42.1מדעים 11.60.6Physical sciences
ביולוגיים 4.24.93.82.52.6Biological(מדעים sciences

2.52.92.23.513.45.515.9Agricultureחקלאות
17.420.918.515.814.51.10.5Engineeringהנדסה and

architectואדריכלות
Institutionמוסד

העברית 63.345.430.121.224.51.56.57.3Hebrewהאוניברסיטה University
24.619.417.215.513.07.6הטכניון 1.80.8Technion

אביב חל 6.023.024.625.725.911.81.23.8Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 6.17.69.815.515.71.910.03.9BarIlanאוניברסיטת University
חיפה 3.910.912.812.23.62.1Haifaאוניברסיטת University

בןגוריון 0.67.49.28.74.71.9BenGurionאוניברסיטת University
ofבנגב the Negev

I Geometric average. גיאומטרי. ממוצע 1
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ודרגה2 תחוס לפי באוניברסיטאות1, האקדמי הסגל כ"ב/37. לוח
TABLEXXII/37.ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES1, BY SCIENTIFIC FIELD AND DEGREE,2

שלמות משרות ערך Fulltimeשווי equivalents

מדעי הכלתחום סך
Total

Degreeדרגו

Scientific field
הו כי 01 ** "1

SSI
7£Put.
0 לק m

^!S S

P>

r: o

nonr

1 Svc

a crj Iff

fip>
p<
D C

It

,, ■ol

r: c = ™/J7f/
r ■ £!=as ?: <a

משרות  19798,053.1708.8820.21,302.61,264.7232.1860.9625.6583.51,606.847.91979  posts
משרות  19808346.7769.8857.11,388.41,363.5211.1862.7621.1603.41,618.351.31980  posts

1981/821981/82
משרות  הכל 8,112.3875.0925.01,448.71,256.6222.2660.2420.6424.91,540.2338.9TOTALסך  posts
אחחים 100.0 100.010.811.417.815.52.78.15.25.219.14.2 percentages

הרוח 100.0מדעי 21.29.012.223.821.84.410.03.63.311.40.5Humanities
החברה 100.0מדעי 1556.68.819.717.73.25.23.94.829.30.8Social sciences

100.0משפטים 1.612.79.219.417.45.25.46.64.219.80.1Law
100.0רפואה 6.613.213.018.414.91.37.57.65.110.88.2Medicine

ומתימטיקה הטבע 100.0מדעי 25.116.314.915.88.42.410.18.34.519.00.3Sciences and mathematics
100.0חקלאות 2.117.914.314.411.32.26.16.38.318.50.7Agriculture

ואדריכלות 100.0הנדסה 13.210.913.417.19.11.29.05.06.224.14.0Engineering and architecture
להוראה אחרות 100.0יחידות 3.92.62.310.628.44.19.74.610.510.017.2Other teaching and

researchומחקר units
מינהל מטה, 100.0יחידות 1.034.18.88.77.41.12.40.33.018.216.0Staff, financial admini
ושירותים strationכספיס and services units
מתוקצבים 100.0מחקרים 9.84.54.612.622.11.63.91.48.321.020.0Budgeted research

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
:Thereofמזה:

הרוח 17.722.728.129.634.526.014.813.712.72.4Humanitiesמדעי
החברה 9.512.017.017.617.99.811.614.223.92.9Socialמדעי sciences

ומתימטיקה הטבע 37.932:822.313.621.831.240.121.525.21.6Sciencesמדעי and mathematics
ואדריכלות 13.315.512.57.85.614.512.815.616.712.7Engineeringהנדסה and

architecture

0

a

1 Excl. administative and tec
2 For 1979 and 1980  end

hnicalstaff (10,604 fulltime equivalents in 1981/82).
of January data; for 1981/82  monthly average.

ב1981/82). שלמות משרות ערך שווי 10,604) וטכני מינהלי סגל כולל לא 1

חודשי. ממוצע  1981/82 לשנת ינואר; לחודש נתונים  ו1980 1979 לשנים 2



the open university הפתוחה האוניברסיטה
לימוד ושנת תחום מין, לפי הפתוחה, האוניברסיטה של האקדמי למסלול נרשמים כ"ב/58. לוח

TABLEXXII/38.STUDENTS ENROLLING IN ACADEMIC COURSES OF THE OPEN UNIVERSITY, BY SEX, FIELD AND YEAR

OF STUDY

Students reenrolling חוזרים נרשמים

שלישית שנה
Third year

שנייה שנה
Second year

ראשונה שנה
First year

נרשמים
חדשים
New

students

הכל סך
Total

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85 TOTAL

Thereof: Women

Humanities and social sciences

Sciences and mathematics

TOTAL

Humanities and social sciences

Sciences and mathematics

Absolute numbers

261 806

354 934

240 1,067

289 1,235

123 640

201 961

88 274

Percentages

100.0 100.0

69.6 77.8

30.4 22.2

Percent women

3,756

3,895

4,547

3,862

2,133

2,758

1,104

100.0

71.4

28.6

מוחלטים מספרים

8,772 13,595

8.653 13,836

7,764 13,618

6,648 12,034

3,543 6,439

4,246 8,166

2,402 3,868

אחתים

100.0 100.0

63.9 67.9

36.1 32.1

הנשים אחוז

תשמ"ב

תשמ"ג

תשמ"ד

הכל סך תשמ"ה
נשים מזה:

והחברה הרוח מדעי

ומתמטיקה הטבע מדעי

הכל סך

והחברה הרוח מדעי

ומתמטיקה הטבע מדעי

הכל 53.553.355.251.842.6TOTALסך

והחברה הרוח 61.361.963.256.841.8Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה הטבע 37.138.035.234.344.3Sciencesמדעי and mathematics n



adult education מבוגרימ חינוך
החינוך משרד מטעם למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים  כ"ב/39. לוח

והתרבות
TABLEXXII/39.PUBLIC HEBREW COURSES FOR ADULTS, SPONSORED BY THE

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
January each year שנד, כל ינואר

הכל :Thereofמזה.!Tolaסך

Ulpanimאולפניםלומדיםכיתות
עבודה אולפני
Work Ulpanim

ClassesStudents
CciassesV^?Students}לומדיםכיתותלומדיםכיתגם  ^ClassesStudents

1951 80S14,437329078190
196080613,135661,13832496
197080014,4841793,5191272,068
198097517,4233266,4621172,040
198392115,0142734,2551101,942
198490014,4102955,1701052,100
198576811,5202824,3201001,500

מקצועית והשתלמות להכשרה1 בקורסים לומדים  כ"ב/40. לוח
והרווחה העבודה משרד מטעם למבוגרים

TABLEXXII/40.STUDENTS IN VOCATIONAL TRAINING COURSES1 AND
SUPPLEMENTARY TRAINING FOR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY OF

LABOUR AND SOCIAL WELFARE

1984

הכשרה195019601970197519801983 מזה: הכל :Thereofסך
Totaltraining

הכל 7,9171,40328,332סך 14,864 11,30254,741 :58,52552,795TOTAL

הקורס Typeסוג of course
7,2735,2638,757הכשרה 10,0244,67941,763 ;52,79552,795Elementary vocatio

nalמקצועית training
6446,1409,575השתלמות 4,8406,62312,9785,730Supplementary vo
cationalמקצועית training

Vocationמקצוע
5,429833620בניין 650427338335335Building
9655,2363,173מתכת 4,1852,6833,2303.6223,384Metal work
87362186עץ 169343721515480Wood work

1659,154הנדסאות, 5,5490,00012,775220.984;20,984Practical engineering.
technicalטכנאות, work and
'instructionהדרכה3
2,0271,3761,9361,7921,128Mechanicsמכונאות
3,5452,6885,1464,2963,690Electricityחשמל and

electronicsואלקטרוניקה
בית, 1,0225,525כלכלת 2,9293,5113,9694,9784,938Domestic economy.
hotelמלונאות, keeping,

וכד' sewingתפירה etc.
5,525נהיגה \ , 382

4,102 1 11382
5,74517,2698,7336,308Driving

שונות
1,4363,7854,5299,35713,27011,548Miscellaneous

1 Excl. on the job trai
students of practical eng
graduate students. See
Government Institution

ning. 2 In 1984 there were 12,887
ineering and technical work and 2,500
introduction. 3 Studying in the
for Technological Training.

1984 בשנת כולל 2 בעבודה. אימון כולל לא 1

פרויקטנטים. ו2,500 וטכנאות הנדסאות תלמידי 12,887
הממשלתי המכון במסגרת הלימודים 3 כמבוא. ראה

טכנולוגית. להכשרה
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census of population and housing 1983 1983 והדיור האוכלוסין מפקד
ותכונות ביותר הגבוהה התעודה לפי ומעלה. 5ו בגיל כ"ב/ו4.אוכלוסייה לוח

נבחרות דמוגרפיות
TABLE XXII/41 .POPULATION AGED 15 AND OVER, BY HIGHEST CERTILICATE AND

SELECTED DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
4 VI 1983

Thousands אלים

תעודה2 אקדמיתואראין
עם 7n12nAcademicתעודהאו degree

יסודיתסו תעודהעלתיכוניתnornתעודה
אחרתתיכוניתאחרתבגרותWithoutהכל'
Total1certificate2MatriculOtherPostגבוהOther

or withationsecondarysecondaryיותרראשוןcertiifcate
elementarycertiifcatecertiifcatecertificateFirstHigher
certiifcate

כולל 2,716.61,278.3339.6456.3185.2127.477.487.2GRANDסך TOTAL

הגל סך 2.345.21.004.2315.0429.0174.2120.675.084.1Jewsיהודים total
1,144.2480.8145.1222.268.763.047.346.0Matesגברים
1,201.1523.4169.9206.8105.557.627.738.1Femalesנשים

גיל
1524530.5200.1138.7111.716.66.20.513.4

Age
1524

25  34527.2139.272.2132.163.454.017.623.32534
35  44365.8128.731.071.943.731.222.618.33544
45 54299.7157.222.040.923.213.115.311.64554
5564282.9168.124.434.414.38.09.88.75564

65 +339.1211.026.838.013.08.19.28.865 +

Origin' and place of birth
Israel
AsiaAfrica total

Israel born
Born abroad

EuropeAmerica
total
Israel born
Born abroad

NonJews total

Males
Females

Age
1524
2534
3544
4554
5564
65 +

Religion4
Moslems
Christions
Druze

4.8
35.9

16.3
19.6
43.6

14.1
29.5

3.1

2.0
1.1

1.1
0.9
0.5
0.4
0.1
0.1

1.6
1.3
0.2

2.8
6.4

1.5
4.9

65.9

17.1
48.8

2.4

1.9
0.5

0.1
1.2
0.6
0.3
0.1
0.1

0.9
1.4
0.1

7.8
20.6

8.3
12.3
92.2

44.4
47.8

6.9

5.1
1.7

1.2
3.1
1.7
0.5
0.2
0.1

4.3
2.2
0.3

10.4
49.7

22.7
27.0
114.3

49.1
65.2

10.9

5.9
5.1

2.7
5.6
1.6
0.6
0.2
0.2

7.0
3.2
0.7

29.8
209.6

118.0
91.6
189.6

76.0
113.6

27.3

15.8
115

15.4
6.8
2.6
1.3
0.8
0.4

18.0
7.2
2.0

36.1
105.6

66.8
38.8
173.4

76.9
96.5

24.6

13.9
10.7

16.0
5.9
1.5
0.6
0.4
0.2

14.7
7.5
2.4

53.8
578.0

189.3
388.7
372.4

62.9
309.5

1.068.0

452.6
615.4

 אסיהאפריקה
הכל סך

ישראל ילידי
",_,., ווו''ל ילידי

1,118.7  אידופהאמריקה
הכל סך

ישראל ילידי
חו''ל ילידי

359.3
759.4

274.0 371.3

128.3
145.8

93.4
60.4
47.6
32.7
18.4
21.6

210.1
36.5
27.3

184.9
186.5

142.3
88.2
58.5
37.9
21.1
23.3

273.4
62.3
35.0

 לאיהודיס
הכל סך
גברים
נשים

גיל
15  24
25  34
35  44
4554
5564
65 +

4

מוסלמים
נוצרים
דרוזים

דת

1 Incl. certiifcate unknown (165.2 thousand). 2 Incl. persons
who never attended school. 3 Israel born were classiifed
according to father's continent of birth. 4 "Other" were
included in "NonJews total".

כולל 2 אלפים). 165.2) ידועה לא תעודה כולל 1

ישראל ילידי 3 בביתספר. כלל למדו שלא אנשים
כל בסך נכללו "אחרים" 4 האב. לידת יבשת לפי מוינו

לאיהודים.
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תבונות לפי המפקד, במועד בביתספר שביקרו ומעלה 5ו בני כ"ב/42. לוח
נבחרות דמוגרפיות

TABLEXXII/42.PERSONS AGED 15 AND OVER WHO ATTENDED SCHOOL AT THE
CENSUS DATE, BY SELECTED DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

4 VI 1983

אוניברסיטה
University

עלתיכון
אחר

Other Post
secondary

מדרש בית
למורים
ולגננות
Teacher
training
college

תיכון
עיוני

Secondary
general

מקצועי
חקלאי או
Secondary
vocational or
agricultural

הכל1 סך
Total'

GRAND TOTAL
Jews
NonJews

Thousandsאלפים

334.368.993.411.969.3 13.5

289.764.476.610.863.0 12.3

44.64.516.81.16.3 1.2

Percentagesאחוזים

כולל סך
יהודים

לאיהודים

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0Jewsיהודים  total
51.460.141.311.262.351.0Malesגברים

48.639.958.788.937.849.0Femalesנשים

Ageגיל

15 1749.780.079.51.12.20.11517
18  2425.015.816.755.444.539.11824

25  2910.11.51.116.024.)28.12529

30345.71.10.811.613.813.53034
35+9.61.62.015.915.419.235+

Origin2מוצא2

16.913.525.413.99.112.7Israelישראל
43.464.041.338.338.423.7AsiaAfricaאסיהאפריקה

39.722.533.447.852.563.6EuropeAmericaאירופהאמריקה

הבל סך  יהודים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0NonJewsלא  total

59.579.354.655.858.973.7Malesגברים

40.520.745.444.241.126.3Femalesנשים

Ageגיל

15 1762.167.271.32.50.81517
18  2431.031.027.682.883.069.01824
25  294.01.20.610.210.418.92529
30  341.30.10.24.2176.13034
35 +1.60.50.42.82.55.235 +

Religionדת

076.372.667.2Moslems.'74.577.373מוסלמים

17.514.818.310.722.028.2Christiansנוצרים

1 7.97.88.713.05.44.5Druzeדרוזים

11 c v rum* tInnwn ll\1 1 ncl. Ivnenf ■;rhnnl nn
/specified(53.8 thousands). 2 See note 3 toTAbleXXII41. כ"ב/ו4. ללוח 3 הערה ראה 2 אלפים). 53.8) פורטו
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תכונות לפי המפקד, במועד בביתספר שביקרו 15  17 בני כ"ב/43. לוח
נבחרים ספר בתי וסוגי דמוגרפיות

TABLEXXII/43.PERSONS AGED 1517 WHO ATTENDED SCHOOL AT THE CENSUS
DATE, BY DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND SELECTED TYPES OF SCHOOLS

4 VI 1983Rates per 1,000 in respective group of the population המתאימה בקבוצה באוכלוסייה. ל1.000 שיעורים
הכל GirlsבנותBoysבניםTotalסך

:Thereofמזה::Thereofמזה::Theerofמזה:
תיכוןתיכוןתיכון

תיכוןמקצועיסדתיכוןמקצועיסךתיכוןמקצועיסך
חקלאיהכל חקלאיהכלעיוניאו חקלאיהכלעיוניאו עיוניאו
TotalVocationalGeneralTotalVocationalGeneralTotalVocationalGeneral

or agrisecondaryor agrisecondaryor agrisecondary
culturalculturalcultural
secondarysecondarysecondary

 867311367848362291888257448JEWSיהודים 
הכל סך

מוצאי
TOTAL
Origin1

920228499908277428932175576Israelישראל
831367276805417199858314358AsiaAfricaאסיהאפריקה

904257456892312379918197539EuropeAmeircaאירופהאמריקה
 585632526319425953630246NONJEWSלאיהודים 

הכל TOTALסך
Religionדת

559602306008923051730230Moslemsמוסלמים
7578340074312536977532437Christiansנוצרים
587662597509735842335158Druzeדרוזים

/I See note 3 to Table XXII41. כ"ב/41. ללוח 3 הערה ראה

תכונות לפי המפקד, במועד ספר בבתי שביקרו 1834 בני  כ"ב/44. לוח
נבחרים ספר בתי וסוגי דמוגרפיות

TABLEXXII/44.PERSONS AGED 1834 WHO ATTENDED SCHOOL AT THE CENSUS
DATE, BY DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND SELECTED TYPES OF SCHOOLS

4 VI 1983Rates per 1,000 in respective group of the population המתאימה בקבוצה באוכלוסייה. ל1.000 שיעורים
3034Agedבני2529Agedכני1824Agedכני

:Thereofמזה::Thereofמזה::Thereofמזה:
ספר ספרבית ספרבית בית

הכל סך
Total

הכלאוניעלתיכון1 סך
Total

הכלאוניעלתיכון1 סך
Total

אוניעלתיכון'
PostברסיטהPostברסיטהPostברסיטה

secondaryUniversecondaryUniversecondaryUniver
school1sityschool1sityschool'sity

 219931681121868621132JEWSיהודים 
כולל סך
גברים

GRAND TOTAL
18819551502191761039Males

2104482761547491226Femalesנשים
Origin1מוצא3
255338917326109951551Israelישראל

אסיהאפריקה
^^^ to 

13924326212313814AsiaAfrica
 total הכ7 0ך ~

ישראל 138242962133243815Israelילידי born
חו"ל 142274762132933712Bornילידי abroad

אירופהאמריקה
W"n מד* 

2844412317225114S31449EuropeAmerica
total 73n סך ^^

ישראל 2874412419127128911656Israelילידי born
חו"ל 278431221402191711238Bornילידי abroad
יהודים 14621463652415210NONJEWS;לא 
הכל סך TOTAL

18422635884025317Males
10718281327514Femalesנשים

1 Incl. teacher training college. 2 Incl. persons attending
secondary schools. the rates being 63 for both Jews and Non
Jews. 3 See note 3 to Table XXII/41.

מבקרים כולל 2 ולגננות. למורים מדרש בית כולל 1

לאיהודים .63  יהודים השיעורים: תיכונים. ספר בבתי
כ"ב/41. ללוח 3 הערה ראה 3 .63 
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חקלאי1, או מקצועי תיכון סטר בבית שלמדו ומעלה 15 בני כ"ב/45. לוח
ותעסוקתיות דמוגרפיות תכונות ולפי העיקרי הלימוד מקצוע לפי

4 ** 1983

עיקרי לימוד מקצוע
הכלסך

Total
סמל
Codeאלקטרוניקהחשמלחקלאות

אחוזיםאלפים
AgricultureElectricityElectronics

ThousandsPercenlages

כולל 2506.8סך
אלפים

37538.526.5
2491.935.737.326.2יהודים יהודים 214.91.81.10.2לא

אחוזים
הכל סך  491.9100.07.68.05.6יהודים מין

290.0100.08.513.38.8גברים
נשים

גיל
201.9100.06.30.31.0

151760.0100.05.69.611.6
18  24129.9100.05.49.28.0
25  34150.8100.05.97.74.5
35  54104.0100.013.07.42.8

55 +47.2100.010.24.30.8 מוצאי
37.0100.09.68.29.3ישראל 278.5100.06.48.14.8אסיהאפריקה 176.4100.09.27.76.2אירופהאמריקה

בכל הכל מסך nnxלימוו מקצוע ביותר הגבוהה התעודה בעלי
בגרות 54.811.414.610.930.3תעודת

אחרת תיכונית 240.350.250.249.830.1תעודה

שנתי אזרחי עבודה בכוח אלפיםמועסקים

הכל 292.324.623.812.0*סך

הכל אחוזיםסך
100.0100.0100.0100.0

כלכלי ענף
ודיג0 ייעור 12.94.717.63.44.4חקלאות,
וחרושת)12 (כרייה 80.529.318.328.335.3תעשייה
ומיס3 4.21.51.25.50.9חשמל
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 15.05.55.212.13.3בינוי
והארחה5 אוכל שירותי 37.213.614.114.616.3מסחר.
ותקשורת6 אחסנה 23.88.78.710.211.4תחבורה.
עסקייםר ושירותים 26.79.77.04.17.1פיננסים
וקהילתיים8 ציבוריים 56.420.622.913.213.7שירותים
ואחרים9 אישיים 17.46.45.08.47.6שירותים נבחרים יד משלחי
ודומיהם01 טכניים חופשיים, מקצועות 23.68.97.68.326.6בעלי
12.44.67.15.27.3מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 66.324.920.27.610.2עובדי
וזבנים4 סוכנים מכירות, 22.18.39.29.711.3עובדי
שירותים5 25.19.410.35.04.4עובדי
בחקלאות6 11.24.217.73.34.3עובדים בבנייה78 במחצבים, בתעשייה. מקצועיים 33.4>58.4!97.5536.624.6!עובדים אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה

לא לימוד מקצוע כולל 2 לימודיהם. את סיימו אם לנ שים בלי המפקד, במועד או בעבר למדו שבו האחרון הספר בית ו

קרובים יד במשלחי מועסקים כמחציתם 5 ידוע. לא כלכלי ענף כולל 4 כ'יב/41. ללוח 3 הערה ראה 3 ידוע.
י לימודיהם. למקצוע

EDUCATION 650



TABLEXXII/45.PERSONS AGED 15 AND OVER WHO ATTENDED VOCATIONAL OR

AGRICULTURAL SECONDARY SCHOOL', BY MAIN SUBJECT, AND SELECTED
DEMOGRAPHIC AND OCCUPATIONAL CHARACTERISTICS

4 VI1983

Main subject of study

אחר
Other

תפירה
אופנה
Sewing,
fashion

פקידות
מזכירות.
הנהלת
חשבונות
Clerical,
secreteiral.

book
keeping

מכונאות
Mechanics

מכניקה. מתכת,
מסגרות
Metal
working

GRAND TOTAL
Jews
NonJews

Jews  total
Sex
Males
Females

Age
1517
1824
2534
3554
55 +

Origin'
Israel
AsiaAfrica
EuropeAmerica

Holders of highest certificate
Matriculation certiifcate
Other secondary certificate

Employed in annual civilian labour force
TOTAL

TOTAL
Economic branch
Agriculture, forestry and fishing
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
Selected occupations
Scientific and academic 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

Thousands
88.4
86.1
2.4

Percentages
18.4

17.0
20.3

24.0
19.4
16.1
15.4
22.4

50.2
49.2
1.0

10.5

0.7
24.6

6.2
8.6
12.4
10.3
15.8

103.9
103.1
0.8

22.0

4.9
46.7

20.0
21.5
23.1
19.0
29.6

19.1 6.8 18.7
17.3 12.7 21.7
20.0 7.8 23.2

Percent of total in each subject

12.5
55.1

56.7

100.0

2.1
17.8
0.7
2.5
14.3
5.5
24.7
28.1
4.2

3.9
3.1

69.3
6.2
8.2
1.0
6.6

5.613.2
54.742.1

Thousands

21.348.6
Percentages

100.0100.0

2.63.1
34.329.5
0.40.7
0.95.3
14.313.9
3.66.7
10.09.1
26.925.1
7.16.5

7.217.1
1.63.7

29.917.6
8.27.6

20.914.8
2.02.7

s27.032.4

51.5
49.5
2.0

10.6

17.7
0.3

10.1
12.1
11.1
10.4
5.2

11.9
11.0
9.7

7.2
54.2

33.2

100.0

5.0
27.0
1.6
6.6
13.2
16.8
3.6
14.1
12.0

5.8
4.6
8.6
9.3
6.0
4.7

!57.3

84.9
81.3
3.6

17.4

29.1
0.5

!3.0
15.8
19.2
21.5
11.8

16.5
18.2
16.2

6.8
56.7

59.2

100.0

4.2
44.1
2.1
7.2
10.9
9.3
3.7

14.2
4.4

5.8
6.4
8.4
8.2
5.9
3.7

557.8

I Last school they attended in the past or on the censusdate. irrespectiveofwhether they finished studies. 2 lncl. subject
not known. 3 See note 3 to Table XXII/41. 4 lncl. economic branch not known. 5 About half of them are
employed in occupation that are connected with the subject they studied.
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נבחרות, דמוגרפיות תכונות לטי להוראה/ הכשרה בעלי כ"ב/46. לוח
יד ומשלח שנתי אזרחי עבודה לכוח שייכות

4 ** 1983

הוראה עובדי

מועסקים אחוז
העבודה בכוח מועסקים

הכל הכל2האזרחיסך סך
ספרבגניPercentEmployed(אלפים) בבתי
Totalemployedpersonsהכל יסודייםילדיםסך

(thousands)personstotal2TotalInIn primary
of civiliankindergartensschools
labour force

אלפים
כולל 83.462.140.36.819.8סך

76.656.935.96.717.1יהודים

יהודים 6.85.24.50.12.6לא
אהודים

כולל 83.474.4100.068.711.533.7סך
הכל סך  76.674.3100.066.712.431.9יהודים

9.581.2100.044.00.815.9גברים

67.073.3100.070.214.234.4נשים

גיל
24 .12.254.4100.060.9IIעד 728.9

25  3430.483.5100.074.713.937.3
354416.985.1100.067.511.832.8
4554S382.1100.060.713.925.4

55644.260.6100.044.46.116.9
+654.726.1100.021.02.24.4

לידה ויבשת מוצא5
6.473.8100.063.911.529.6ישראל

הכל סך  אפריקה 25.975.9100.070.214.934.0אסיה
ישראל 14.472.9100.070.416.034.5ילידי
חו'יל 11.57.9.7100.069.913.733.4ילידי

הכל סך  אמריקה 44.373.4100.065.011.030.9אירופה
ישראל 25.378.5100.068.911.733.9ילידי
חו"ל 19.066.7100.058.89.926.3ילידי

הכל סך  6.875.9100.090.21.653.0לאיהודים
3.282.3100.086.40.248.1גברים
3.670.2100.094.23.158.1נשים

את סיימו אם לב שים בלי ולגננות. למורים מדרש בית היה המפקד במועד או בעבר למדו שבו האחרון הספר בית 1

במעונות ומדריכים מורים כגון: 4 פרטיים. ומורים בקורסים. מורים כולל 3 ידוע. לא יד משלח כולל 2 לימודיהם.
נ"ב/ו4. ללוח 3 הערה ראה 5 וכד'. קהילתיים במרכזים לנוער. חסות
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TABLEXXII/46.PERSONS TRAINED FOR TEACHING1, BY SELECTED
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS, ANNUAL CIVILIAN LABOUR FORCE

CHARACTERISTICS AND OCCUPATION
4 VI 1983

Teaching stafi*/

MSeal
TS.i'■?עובדי

ספר פקידותלאבמוסדותבבתי
אחרודומיהםבמוסדותחינוךעליסודיים

הביגיים 5o"gClericalOther'חינוך4אחרים3ובחטיבות
In secondaryIn otherNot inoJ:i^ and related

and intermidiateeducationaleducationalga£.Sworkers
schoolsinstitutions'institutions4?EjjJi

ax.

Thousands

5.06.22.64.46.97.1GRAND TOTAL
4.45.32.44.36.76.9Jews

0.60.90.30.10.20.3NonJews
Percentages

8.6V>54.57.411.812.2GRAND TOTAL

8.29.84.48.012.612.8Jews  total
15.97.83.612.613.629.9Males
7.010.14.57.312.410.1Females

Age
7.08.54.911.315.312.5Up lo 24

9.610.33.66.410.09.02534
8.210.04.78.211.712.73544
6.510.34.67.514.617.14554
4.99.37.27.820.926.95564
1.18.35.015.525.438.165+

Origin5 and continent of birth
9.68.25.19.013.513.6Israel
8.58.74.07.611.011.3AsiaAfrica  total
7.78.63.58.111.010.5Israel born

9.58.94.57.110.912.1Born abroad

7.810.74.58.113.413.6EuropeAmeirca  total
8.311.13.98.012.310.8Israel born

7.110.15.48.215.118.0Born abroad
12.118.15.41.43.15.2NonJews  total
14.718.74.72.02.69.0Males
9.317.66.20.83.71.2Females

I The last schoolthey attended  in the pastor on the census date wasateachertrainingcollege. irrespectiveof whether
they finished studies. 2 Incl. occupation not known. 3 Incl. teachers in special courses and private
teachers. 4 E.g.. teachers and instructors in protective institutions foryouth, in communal centers, etc. 5 Seenote3 to
TableXXI 1/41.
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ביותר גבוהה תעודה דמוגרפיות, תכונות לפי הוראה, עובדי כ"ב/47, לוח
לימדו בו המוסד סוג ולפי שקיבלו

TABLEXXII/47.TEACHING STAFF, BY DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS, HIGHEST
CERTIFICATE AND TYPE OF INSTITUTION IN WHICH THEY TAUGHT

4VI 1983

חינוך במוסדות מיה:
Thereof: In educational institutions

במוסדות לא
ביניים חינוך2חטיבות

הכל ספרגני0ך ספרבתי ספרובתי Noitnבמוסדותבתי
Totalאחרים'עלתיכוניםעליסודייםיסודייםילדיםeducational

Kinder■ElemenIntermediatePostIn otherinstitutions2
gartenstaryand secondarysecondaryinstitu

schoolsschoolsschools

 JEWSיהודים, 
אלפים  הכל 88.99.928.922.32.216.29.4TOTALסך  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

22.11.211.633.831.932.328.4Malesגברים
77.998.888.466.268.167.771.6Femalesנשים
גיל

29 28.932.133.524.011.827.928.4עד
Age
Up to 29

30  3421.522.322.123.515.020.816.83034
35  4429.027.728.131.732.128.12723544
45  5414.115.012.213.725.414.616.34554
55 +6.62.94.17.115.78.711.355 +
'Originמוצא3
8.07.47.88.29.97.58.9Israelישראל

 אסיהאפריקה
הגל 0ך

ישראל ילידי

30.041.533.825.212.725.029.9AsiaAfrica 
total

14.322.317.210.24.412.212.6Israel born
חו"ל 15.719.216.615.08.312.817.3Bornילידי abroad

 אירופהאמריקה
הכל סך

ישראל ילידי

62.051.058.466.677.467.461.2EuropeAmerica 
34.630.236.935.539.733.929.7

total
Israel born

חו"ל 27.520.921.531.037.633.531.5Bornילידי abroad
ביותר הגבוהה Highestהתעודה certificate

:Thereofמוה:
עלתיכוניח 50.470.770.731.826.939.733.6Postsecondaryתעודה

ראשון אקדמי 21.43.513.341.726.618.920.0תואר
certificate
First academic degree

יותר גבוה אקדמי 8.01.73.014.531.38.28.8Higherתואר academic degre

 יהודים NONJEWSלא 
אלפים  הכל .>11.4סך .5.12.82.21.1TOTAL  thousands
אחתים 100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

56.651.175.054.249.0Malesגברים
43.448.925.045.851.0Femalesנשים
Ageגיל

29 44.747.736.948.147.6Upעד to 29
30  3422.923.123.622.621.03034
35  4420.919.126.119.215.73544
45  549.08.011.08.110.54554

55+2.52.22.52.05.255+
Religionדת

64.668.462.659.465.2Moslemsמוסלמים
26.223.329.027.527.6Christiansנוצרים
9.08.18.513.16.7Druzeדרוזים

ביותר הגבוהה Highestהתעודה certificate
:Thereofמזה:

עלתיכונית 46.959.530.846.131.9Postsecondaryתעודה

ראשון אקדמי 20.811.147.216.013.5תואר
cermicaic
First academic degree

יותר גבוה אקדמי 2.70.84.82.5Higherתואר academic degree 5.3

1 See note 3 to Table XXII/46. 2 See note 4 10 Table
XXII/46. 3 See note 3 to Table XXII/41. 4 Most of
them in kindergarten classes attached to primary schools.

ללוח 4 הערה ראה 2 כ"ב/45. ללוח 3 הערה ראה 1

רובם 4 כ"ב/41. ללוח 3 הערה ראה 3 כ"ב/46.
יסודיים. ספר לבתי צמודות גן בכיתות
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יומיום עברית המדברים ומעלה1 15 בני כ"ב/48. לוח
TABLEXXII/48.PERSONS AGED 15 AND OVER1 WHO SPEAK HEBREW AS

EVERYDAY LANGUAGE
Percentof all aged 15+ in the erspective population המתאימה באוכלוסייה ומעלה 15 בני מכלל אחו:

Hebrew speaking 1983 1972 1961 I954 1948 בעברית דיבור

JEWS  TOTAL

As main language

Only

First

As additional language

NONJEWS SPEAKING

HEBREW

75.575.682.787.692.0

69.452.767.476.782.9

45.317.320.035.441.9

24.135.447.441.341.0

6.122.915.310.99.1 ,

32.6 24.8 13.8

הכל סך  יהודים
עיקרית כשפה

יחידה

ראשונה
נוספת כשפה

עברית דוברי לאיהודים

1 In 1954 and 1972  aged 14 and over. 2 Labour Force
Survey; in other years  Census of Population and Housing.

כוח סקר 2 ומעלה. 14 בני  וב972ו כ954ו 1

ודיור. אוכלוסין מפקד  השנים ביתר אדם;

יומיומי בדיבור העיקריות השפות לטי ומעלה, 15 בני  כ"ב/49. לוח
TABLEXXII/49.PERSONS AGED 15 AND OVER, BY EVERYDAY LANGUAGE

SPOKEN
Percentages אחוזים

1983'19721961

הכל סך  100.0100.0100.0JEWSיהודים  TOTAL

:Thereofמהם:

עיקרית כשפה עברית 82.976.767.4Speakדוברי Hebrew as main language

הכל סך אחרת עיקרית שפה 100.0100.0100.0Speakדוברי other main language  total

15.922.121.6Arabicערבית

15.119.524.0Yiddishאידיש

12.13.5Russianרוסית

11.013.59.3Rumanianרומנית

8.55.01.6Englishאנגלית

6.06.75.4Spanishספרדית

5.87.55.3Frenchצרפתית

4.76.36.7Germanגרמנית

3.94.94.8Hungarianהונגרית

הכל סך  יהודים 100.0100.0100.0NONJEWSלא  TOTAL

:Thereofמהם:

עיקרית כשפה ערבית 94.795.8Speakדוברי Arabic as main language

ומעלה. 14 בני ו
1 Persons aged 14 and over.
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ופיתוח מחקר ב"ג. ויפרק

כלי עזר, חומרי גלם. חומרי : ואנרגיה חומרים
משנה; פחות שימושם שתקופת ומכשירים עבודה

וכר'. חשמל מים, דלק,
עבודות ביצוע עבור חוץ לגורמי תשלומים
עבור תשלומים כוללים אין ופיתוח: מחקר

פטנטים.
לצורכי ובציוד במכונות במבנים, השקעות:

ומעלה; שנה שימושם שתקופת ופיתוח מחקר
ביצוע עבור ממשלתיים: ממקורות מימון
ותקבולים מענקים כולל ופיתוח, מחקר פעולות

הממשלה. ע"י מוזמנים מחקרים ביצוע עבור
הכספיים הנתונים הותאמו ו1982 1981 לשנים
תקצלב, שנת לפי דיווחו שלא המפעלים, של
ההתאמה תקציב. שנת  אחידה דיווח לתקופת

לצרכן. המחירים. מדד באמצעות נעשתה
חלק לפחות במו"פ שעבד מי כל : במו"פ עוסק

הנסקרת. בשנה עבודתו מזמן
תואר בעלי מועסקים כוללים אקדמאים:
מהנדסים זה, לתואר מקבילה ברמה או אקדמי
והארכיטקטים האינג'ינרים אגודת ע"י המוסמכים
אך לימודיהם את סיימו לא שעדיין סטודנטים וכן

אקדמי. תואר המחייבות במשרות מועסקים
בעלי מועסקים כולל וטכנאים: הנדסאים
מקבילה הכשרה בעלי או וטכנאי הנדסאי תעודת

ושרטטים). לבורנטים וכן מעשי ניסיון (בעלי
והטכנאים ההנדסאים האקדמאים, על הנתונים

בתעשייה. מו"פ סקר במסגרת נאספו

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 
התע סקר במסגרת התקבל עליהם והמידע הסקר
(מוסדות מינהליים וממקורות שנה באותה שייה

מחקר). ומכוני ממשלתיים

ופיתוח למחקר הוצאות
בעיקרם מתייחסים זה בפרק המובאים הנתונים
כתע באוניברסיטאות, ובפיתוח במחקר לתשומות
סקרים על מבוססים הנתונים המחקר. ובמכוני שייה
למחקר הלאומית המועצה עם בשיתוף שנערכו
עם תואמו שננקטו והסיווגים ההגדרות ולפיתוח.
אונסק"ו מטעם זה בתחום הבינלאומיות ההמלצות

ולפיתוח. כלכלי לשיתוף והארגון
שיטתית פעילות הוא (מו"פ) ופיתוח מחקר
טכנולוגי או מרעי ידע לייצור המיועדת ומקורית
או מדעי ידע של חדש יישום לגלות או חדש,

קיים. טכנולוגי

למו''פ הלאומית ההוצאה
כ"ג/2,1) (לוחות

והסברים הגדרות

משרדי רווח: כוונות ללא ומוסדות ממשלה
השל וציבוריים, ממשלתיים מחקר מכוני ממשלה,

והסתדרות. לאומיים מוסדות המקומי, טון
המוכרים המוסדות שבעת אוניברסיטאות:

כ"ב). לפרק מבוא (ראה
פרטיים עסקיים, מוסדות וחקלאות: תעשייה
מוס כולל והחקלאות, התעשייה בענפי וציבוריים

הביטחון. מערכת של ומפעלים רות

מקורות

ידי על הוכנו למו"פ הלאומית ההוצאה אומתי
זו בסידרה ולפיתוח. למחקר הלאומית המועצה
על והוצאות הביטחון מערכת על נתונים נכללים

השונים. במגזרים למו"פ השייכים מבנים
 (מרס תקציב לשנות מתייחסים הנתונים
האקדמית השנה נתוני הותאמו כך ולשם אפריל)
שנת עם באוניברסיטאות ספטמבר)  (אוקטובר

הכספים.

בתעשייה מו"פ
j(4,3/j"j (לוחות

והסברים הגררות

נוס עבודה והוצאות עבודה שכר מפעלים,
תעשייה.  י"ד בפרק הגדרות ראה : פות

להלן). רשימה (ראה המיוחדים הפרסומים בסדרת 704 מס' ראה
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אלקטרוניים מחשבים פטנטים לרישום בקשות
כ"ג/5) (לוח

לאדו הופיעו אלקטרוניים מחשבים על נתונים המשפטים. משרד הפטנטים, רשם המקור:
,1984  35 מס' לישראל סטטיסטי בשנתון רונה לרישום הבקשה הגשת בין בזמן הפרש יש כי יצוין,

.689  686 עמ' אישורה. לבין פטנט

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1970/71 אקדמיים במוסדות ופיתוח במחקר תשומות 502
תיכונית ועל אקדמית השכלה בעלי בי/ כמו"פ העיסוק 593

1974
1975/19771979/80 בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 704

באוניברסיטאות ופיתוח במחקר תשומות 737
1979/80 ; 1978/79
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national expenditureonra d למו"פ הלאומית ההוצאה
ההנדסה, הטבע, במדעי למו"פ הלאומית ההועאה  כ"ג/ו. לוח

והרפואה החקלאות
TABLEXXIII/1.NATIONAL EXPENDITUREONRAD IN SCIENCES, ENGINEERING,

AGRICULTURE AND MEDICINE

1982/83 1981/82 1979/80 1976/77

TOTAL  at current prices
 at 1981/82 pirces

Percentof GNP

IS million
18,670.2 7,484.8
8,192.3 7,484.8

2.8 2.6

שי מליוני
1,365.9 241.2
7,015.4 5,532.1

2.6 2.2

שוטפים במחירים  הכל סך
1981/82 במחירי 

מהתל"ג אחוז
Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך
מבצע Operatingמגזר sector

ללא ומוסדות 13.212.210.79.6Governmentממשלה and nonproift
רווח institutionsכוונח
35.630.230.329.3Universitiesאוניברסיטאות

וחקלאות 51.257.659.061.1Industryתעשייה and agriculture
מממן' Financingמגזר sector1

ללא ומוסדות 62.463.365.269.3Governmentממשלה and nonproift
רווח2 institutions2כוונת
15.78.912.710.9Universitiesאוניברסיטאות

וחקלאות 21.927.822.119.8Industryתעשייה and agriculture
1 Financing by private bodies in Israel and by foreign bodies
was included in financing by operating sector, except special
arrangements between foreign bodies and the Israeli
government. which are included in financingbygovernment and
nonprofit institutions. 2 Mostofthe financing in this sector
is the government's.

מחו"ל. וגורמים בארץ פרטיים גורמים ידי על מימון 1

הסדרים למעט המבצע. המגזר ידי על המימון במסגרת נכללו
נכללו אשר ישראל וממשלת מחו"ל גורמים בין מיוחדים
רווח. כוונת ללא ומוסדות הממשלה ידי על המימון במסגרת

הממשלה. של הוא זד, במיגזד המימון ווב 2

ההנדסה, הטבע, במדעי למו"פ הלאומית ההוצאה  כ"ג/2. לוח
מיגזר לפי והרפואה החקלאות

TABLEXXIII/2.NATIONAL EXPENDITUREONRAD IN SCIENCES, ENGINEERING,
AGRICULTURE AND MEDICINE, BY SECTOR

1982/83
At current prices שוטפים במחירים

Operating sector

Financing sector מממן מיגזר

תעשייה
וחקלאות
Industry St.

agirculture

אוניברסיטאות
Universities

ממשלה
ללא ומוסדות
רווח כוונת
Government
Sl nonproift
institutions

הכל סך
Total מבצע מיגזר

IS million
3,696.4TOTAL
171.6Government and non

profit institutions
56.0Universities

' 3,468.8Industry and agriculture

2,028.3

2.028.3

12,945.5
1,628.6

3,384.3
7.932.6

ש מליוני
18,670.2
1,800.2

5.468.6
11,401.4

הכל סן
ללאסדור ומוסדות ממשלה

רווח כוונת
אוניברסיטאות

וחקלאות תעשייה
Percentagesאחוזים

הכל סך
ללא ומוסדות ממשלה

100.0100.0100.0100.0TOTAL
9.612.6■ 4.6Government and non

רווח proiftכוונת institutions
29.326.1100.01.5Universitiesאוניברסיטאות

וחקלאות 61.161.393.9Industryתעשייה and agriculture
הכל סך
ללא ומוסדות ממשלה

100.069.310.919.8TOTAL
100.090.59.5Government and non

רווח proiftכוונח institutions
100.061.937.11.0Universitiesאוניברסיטאות

וחקלאות 100.069.630.4Industryתעשייה and agriculture
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בתעשייה, למו"פ ומימון השקעות שוטפות, הוצאות כ"ג/3. לוח
ראשי ענף לפי

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים
תקציב שנות שוטפים; במחירים שי, מיליוני

ראשיסמל ענף

ופיתוח מחקר על שוטפות הוצאות

הכל סך
Total

עבודה שכר
והוצאות

נוספות עבודה
Wages and
other labour
expenses

ואנרגיה חומרים
Mateirals and

energy

1980/81'1981/821982/831980/81'1981/821982/831980/81'1981/821982/83

הכל12 714.71,957.14,747.5526.41,503.33,550.7240.6סך 96.2852.2

וטבק1112 משקאות 18.535.258.111.525.947.32.8מזון. 2.05.6

ומוצריו1315 עור הלבשה, 3.210.317.11.95.412.32.8טקסטיל, 0.54.0

והוצאה1718 דפוס ומוצריו, נייר
לאור

5.1U.A15.83.48.513.62.7 1.51.2

ופלסטיק19 גומי 17.72SA81.313.721.255.43.9מוצרי 3.214.7

נפט20 ומוצרי כימיים 5O4.069.2169.9393.128.9;.90.4220מוצרים 11.247.0

ומוצריו,10,16,21 עץ וחציבה. כרייה
אל מינרלים מוצרי

מתכתיים

44.681 .>180.417.631.6109510.0 4.615.6

מתכת2223 ומוצרי בסיסית >מתכת 29.372.206.818.058.9128.612.1 5.831.6

79.7מכונות24 42.1188.329.457.4131.214.1 8.439.9

ואלקטרוני25 חשמלי 348.81,023.2,438.3270.4807.61,850.3133.5ציוד 52.2467.9

שונות26,28 תעשיות הובלה, 394.9כלי 115.01,057.491.3316.9809.429.9 6.8224.8

,2226נ מתכת,28 ומוצרי בסיסית מתכת
חשמלי ציוד מכונות,

הובלה. כלי ואלקטרוני.
שונות תעשיות

1,570.2 535.23,890.8409.11,240.82.919.5189.5 73.2764.2

כ"ג/4. ללוח 2 הערה ראה 3 תקורה. כולל 2 מבוא. ראה חדשה; סדרה ו
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SURVEY OF INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS
DEALING WITH R&D

TABLEXXIII/3.CURRENT EXPENDITURE, INVESTMENTS AND FINANCING
OFRAD IN INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH
(Establishments with 5 and more employed persons)

IS million, at current prices: budget years

Code
Major branch

מו"פ מימון
ממקורות
ממשלתיים

R&D financed
by Government

1982/83 '1981/82 1980/81

השקעות
במבנים

למו"פ ובציוד
Investments
in buildings

and equipment
forRA D

1982/83 '1981/82 1980/81

Current expenditure
onRA D

עבודות ביצוע
ידי על

חוץ גורמי
Contract and
commission

work

1982/83 '1981/82 1980/81

12

11  12

1315

1718

19

20

10.16.21

2223

24

25

26.28

TOTAL

Food. beverages and
tobacco

Textiles. clothing. leather
and its products

Paper and its products,
printing and publishing

Rubber and plastic
products

Chemical and oil products

Mining and quarrying.
wood and its products.
nonmetallic mineral
products

Basic metal and metal
products

Machinery

Electrical and electronic
equipment

Transport equipment.
miscellaneous
manufacturing

886.3 528.8 145.0

2.1 3.1 1.6

0.7 2.8 1.2

0.3 

22.4 3.3

131.1 52.9 17.7

2.0 4.6 3.4

21.2 12.7 5.3

25.6 20.6 7.6

579.3 319.4 98.6

101.5 109.5 9.4

333.3 184.7

0.6 3.3

0.4 0.9

5.6 4.4

21.1 32.4

5.1 1.1

5.7 2.0

11.1 6.5

265.8 111.6

17.8 22.6

55.5

1.0

0.5

3.1

8.4

1.1

0.7

1.9

33.6

5.2

344.6 213.2

5.2 6.4

0.8 2.2

1.0 0.3

11.2 3.3

63.9 21.4

55.3 39.8

46.6 1.5

17.2 8.3

120.2 82.0

23.2 48.1

92.1

5.0

0.8

0.2

10.0

22.4

5.5

4.3

26.2

16.9

2226. 28' Basic metal and metal
products, machinery, electrical
and electronic equipment,
transport equipment and
miscellaneous manufacturing

727.6 462.2 120.9 300.4 142.7 41.4 207.1 139.8 52.9

/I New series: see introduction. 2 Incl. overheads. 3 See note 2 to Table XXIII4.
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ראשי ענף לפי בתעשייה, במו"פ ומועסקים מטעלימ  כ"ג/4. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLEXXIII/4. ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS IN R&D IN
INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH (Establishments with 5 and more employed persons)

מפעלים
במו"פ במו"פעוסקיםהעוסקים
EstablishmentsDealing with R&D
engaged in R&D

וטכנאיםCסמל הנדסאים
Codeראשי ענף

81JL>> o
.. a.^,

אקדמאים
jraduatesPractical engineers and

technicians
Major branch

UJa S
מרסמרסמרסמרסמרסמרס
MarchMarchMarchMarchMarchMarch

1982/831981'198219831981'19821983

הכל12 83.5סך 3002,2522,5692,7431,8872,0232,015TOTAL
11  וטבק12 משקאות 10.0מזון, 327590113725048Food, beverages

and tobacco
הלבשה,1315 4.7טקסטיל, 736414391516Textiles, clothing.

ומוצריו leatherעור and its
products

דפוס1718 ומוצריו. 2.0נייר 3131315131612Paper and its pro
לאור .ductsוהוצאה printing

and publishing
ופלסטיק19 גומי 3.7מוצרי 43989486619695Rubber and plastic

products
כימיים20 7.8מוצרים 52424447433255268260Chemical and oil

נפט productsומוצרי
עץ10,16,21 וחציבה, 3.9כרייה 20546964887980Mining and quar

מוצרי ,ryingומוצריו, wood and
אל itsמינרלים products, non

metallicמתכתיים mineral
products

בסיסית2223 8.2מתכת 48141164139110137124Basic metal and
מתכת metalומוצרי products

3.5מכונות24 21111111989984101Machinery
חשמלי25 26.0ציוד 519761,1291,2219601,0631,000Electrical and

electronicואלקטרוני equip
ment

הובלה.26,28 13.7כלי 23324411531220215279Transport equipment.
שונות miscellaneousתעשיות

manufacturing

ומוצרי2226,28 בסיסית 51.4מתכת 1431,5521,8151,9891,3891,4981,504Basic metal and metal
מכונות. .productsמתכת, machine
ו חשמלי .ryציוד electrical and
כלי electronicאלקטרוני, equip
תעשיות .mentהובלה. transport

equipmentשונות and mis
cellaneous manu
facturing

1 New seires; see introduction. 2 Due to changes in a

number of establishments' classification in the branches: metal,
electrical and electronic equipment and transport equipment,
data of these branches are given again as an aggregated major
branch. to make possible comparison to the previous years.

בסיווג שינויים מפאת 2 מבוא. ראה חדשה; סדרה 1

ואלקטרוני חשמלי ציוד מתכת. בענפי מפעלים מספר של
בענף נוספו! פעם אלה לענפים נתונים מובאים הובלה, וכלי
קודמות. לשנים השוואה לצורך  וזאת מקובץ. ראשי
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patents פטנטים
מקור לפי בישראל, פטנטים לרישום שהוגשו כקשות כ"ג/5. לוח

הבקשה
TABLEXXIII/5.APPLICATIONS ENTERED FOR REGISTRATION OF PATENTS

IN ISRAEL, BY SOURCE OF APPLICATION

הכל סך
Total

מישראל בקשות
Applications from Israel

מחו"ל בקשות
Applications from abroad

1949638210428

1950600222378

1951624258366

1952705291414

1953664280384

1954698303395

1955738290448

1956853302551

1957900323577

19581.099397702

19591,252401851

19601,5144651,049

19611,6964221,274

19621,9274191,508

19632,0594511,608
19642,1684411,727

19652,1974121,785

19662,2893971,892

19672,0562911,765

19682,1602901,816
19692,2912312,060

19702,2952472,048

19712,5453832,162

19722,7253942,331

19732,7233742,349
19742,4383442,049

19752.3984831,915

19762,4245611,863
19772.5295082.021

19782.6216321,989

19792.7155952.120
19802.773669 2,104

19812,8597272,132

19822,9147072,207

19832,9826872.295
19843,3866962.690
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בריאות ב"ד. פרק

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
לא הממשלה. של הבריאות שירותי בחישוב
עובדי לטובת גמלאות לקרן לתשלום הוצאה נזקפה
נכללו לא ואף הממשלה של הבריאות מוסדות
אלה. לעובדים גמלאות לתשלומי בפועל ההוצאות
את מגדילה היתה זו הוצאה זקיפת הערכה, לפי
יום של העלות ואת הממשלה של השוטפת ההוצאה
בערך. אחוזים ב10 שלה החולים בבתי אשפוז

על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור ידי
נטו, אחרות, והעברות מענקים תמיכות, וכן
וגבייתן הלוואות מתן כולל (לא אחרים לסקטורים
נכלל לא הממשלתי במימון הלוואות). קבלת וכן
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
הממשלה. בדו"חות הרישום לפי כלל, בדרך
האחרים הסקטורים בדו"חות המקביל הרישום
הממשלה בדו"חות מהרישום שונה להיות עלול
אליה. מתייחסת שההעברה התקופה מבחינת בעיקר
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

השונים. הסקטורים של כספיים כדו"חות
כוללת לבריאות הממשלתית ההוצאה
הפיתוח ותקציב הרגיל התקציב במסגרת הוצאות
משרד של לבריאותי הוצאות הבריאות, משרד של
בנפגעי לטיפול היחידה של והרווחה, העבודה
והמוסד הלאומיים המוסדות והוצאות הנאצים

בריאות. על לאומי לביטוח
המקומיות הרשויות של לבריאות ההוצאה
של רגיל והבלתי הרגיל בתקציב הוצאות כוללת
רפואי לפיקוח הוצאות וכן לבריאות המחלקה
תקציב מתוך יסודיים, ספר בבתי שיניים ורפואת
ההוצאה את כוללת היא אין לחינוך; המחלקה

הרשויות. של תברואה לשירותי

לבריאות1 לאומית הוצאה
חישוב ושיטות הגדרות

הוצאה כוללת לבריאות הלאומית ההוצאה
קבועים. בנכסים והשקעה שוטפת

כל של ערכם את מקיפה השוטפת ההוצאה
ידיי על שוטף באופן1 שנצרכו הבריאות שירותי
על הניתנים בריאות שירותי להוציא האוכלוסייה,
הביטחון משרד השתתפות כולל (אך צה"ל ידי

כוללת: היא אזרחיים). חולים בתי. בהוצאות
נקנו אשר והשירותים הסחורות ערך ו.
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
נמדד שוק, מחיר להם באין חינם. או מוזלים
הייצור. הוצאות לפי אלה שירותים ערך
(שכר עבודה הוצאות הן: הנכללות ההוצאות
על ומסים נוספות עבודה הוצאות ומשכורת,
ושירותים סחורות של שוטפות וקניות שכר)
לא מכירות). בניכוי (כלומר נטו אחרים
הצמדה; והפרשי ריבית על ההוצאות נכללות
לעומת מלוות ירי על מימון מכך, כתוצאה
על משפיע אינו ומענקים מסים ידי על מימון
על הפחת הבריאות. שירותי ערך אומדן
הקושי בגלל בהוצאות נכלל לא וציוד בניינים

במדידתו.
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 י 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:

.1985 .2 מסי מוסף".  לישראל הסטטיסטי "הירחון ל983/84ו", מוקדם ואומדן 1982/83 לבריאות הלאומית "ההוצאה ראה
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שימוש ידי על קבועים. במחירים האומדנים, בים
ימי מספר כמו רלוונטיים. כמותיים באינדיקטורים
שנקנו רפואיים ומכשירים "תרופות בסעיף אשפוז.
של בדרך האומדנים מתקבלים בית" משקי ידי על
המחירים בעליית שוטפים במחירים האומדנים ניכוי
אומרן לצרכן. המחירים מדד של המתאים בסעיף
מדד בעזרת חושב קבועים במחירים ההשקעה
מחירי ומדד למגורים בבנייה התשומה מחירי

ושירותים. למסחר וציוד מכונות
ההוצאה של אומדנים מובאים כ''ד/1 בלוח
של קבועים במחירים ומרכיביה לבריאות הלאומית
עד 1975/76 עד 1970/71 לשנים 1970/71 שנת
1980/81 שנת של קבועים ובמחירים 1980/81

.1983/84 עד 1980/81 לשנים

מקורות
דו"חות וכן הכללי החשב של כספיים דו"חות .1

הלאומיים. המוסדות
המקומיות. הרשויות של כספיים דו"חות .2

ההוצאות רכיבי עלמ 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

לסטטיסטיקה. המרכזית
פרסום  בישראל" האשפוז "מוסדות .6
במשרד וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה י

הבריאות.

ותחלואה בריאות שירותי

הבריאות שירותי את מתארים זה בפרק הלוחות
ואת הבריאות בשירותי השימוש את הקיימים,

ג'). בפרק מופיעות מוות (סיכות התחלואה

הגדרות

המיטות. סוג לפי נקבע חולים: בית סוג
ממחלקה העברות כוללות לאשפוז: קבלות

מוסדות. בין העברות או למחלקה
חולים בבתי מחלקות כלליות: מחלקות
וכן זכו', נשים ילדים, כירורגית, פנימית.  כלליים

הנסן. החולים בית את

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 במוסדות
ציבוריים חולים בתי השונות, החולים קופות היתר

וכוי. ממשלתיים לא
ה"אחר" הסקטור של לבריאות ההוצאה
ושירותי סחורות לרכישת בית משקי הוצאות כוללת
שירותי על הוצאה כגון עסקיים, מגופים בריאות
תרופות רכישת וכן 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 בסיס 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
בדרך מחושבת אשפוז ליום השוטפת ההוצאה
חולים בית סוג ככל הכוללת ההוצאה חלוקת של
בתי סוגי לשלושה חושבה זו הוצאה האשפוז. בימי
למחלות חולים בתי נפש. לחולי חולים בתי חולים:
גם יש מהם (בחלק כלליים חולים ובתי ממושכות
ממושכות). ובמחלות נפש בחולי לטיפול מחלקות
השינויים קבועים. במחירים ההוצאה
ומרכיביה לבריאות הלאומית בהוצאה השנתיים
לכל בנפרד חושבו קבועים, במחירים העיקריים,
ללא מוסדות מקומיות, רשויות (ממשלה. סקטור
(שכר, הוצאה סוג לכל עסקי), וסקטור רווח כוונת
שירות סוג ולכל וציוד) בנייה שוטפות, קניות

וכוי). חולים בתי (מרפאות,
הממשלה, של לבריאות השוטפת מההוצאה
רווח, כוונת ללא והמוסדות המקומיות הרשויות
קניות  והיתר עבורה הוצאות הם אחוז כ70
בהוצאות השינוי ושירותים. סחורות של שוטפות
לפי.השינויים נאמד קבועים. במחירים עבודה,
לעובד. העבודה ובשעות העובדים במספרי
ושירותים. סחורות לקניית האחרות ההוצאות
מפו סעיפים ניכוי ידי על נאמדו קבועים. במחירים
בסעיפים המחירים בעליית הקניות של רטים
תפוקת של הסיטוניים המחירים ממדד מתאימים
הקניות חלוקת לצרכן. המחירים ממדד או התעשייה
מיוחד מחקר בסיס על נקבעה מפורטים לסעיפים
על נתונים בהיעדר .1977/78 בשנת שנערך
ניתן לא חודשים. לפי השנתית ההוצאה התפלגות
ברוב רבעוני. או חודשי מחירים ניכוי לערוך
מחוש  "אחר"  העסקי הסקטור של הסעיפים
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ממוצעת: שהייה
מהמחלקה שיצאו חולים של שהייה ימי סה"כ

הנידונה בשנה

מהמחלקה שיצאו חולים סה"כ

(אחוזים) בחיסונים הדיווח כיסוי
הראשונה: בשנה

עליהם שדווח המקרים מספר א 100
הדיווח לשנת שקדמה בשנה הלידות מספר

השנייה: בשנה
בדיווח המקרים מספר

א 100
הדיווח שנת לפני שנתיים הלידות מספר

על מבוססים הנתונים רפואיים. מקצועות
וב ב1972 שנערכו והדיור האוכלוסין מפקדי

.1983
התוצאות ועל המפקד עריכת על נוספים הסברים

אוכלוסייה.  ב' לפרק במבוא מופיעים
וה המאושפזים תנועת מיטות, חולים, בתי
ע"י נמסרו הנתונים חולים. בבתי תפוסה
במשרד ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה
מבתי חודשיים דיווחים על מבוססים והם הבריאות,

החולים.
המחלקה ע"י נמסרו הנתונים התאבדויות.
הבריאות במשרד רפואית ולסטטיסטיקה לכלכלה
למחלקה הנשלחות מיוחדות הודעות על ומבוססים
משפטית לרפואה מהמכון החולים, מבתי

ומהמשטרה.
לעבירה נחשב התאבדות ניסיון אין 1967 מאז
על רק נתונים מהמשטרה מתקבלים ולכן פלילית

התאבדות. מקרי
המחלקה ע"י נמסרו הנתונים הריון. הפסקות
הבריאות. במשרד ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה
מהוועדות חודשי דיווח על מבוססים הנתונים

הבריאות. למשרד הריון להפסקת
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 מבתי
מקבלת כן, כמו יום. חולי כולל כלליים, חולים בבתי
חולה כל על אינדבידואליות הודעות היחידה
אלו והודעות למוסד המתקבל או המשתחרר
גם כלולים הנתונים. ולהשלמת לביקורת משמשות
מהמחלקה המתקבלים יום חולי נוכחות על נתונים
הבריאות. במשרד ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה
על מבוססים הנתונים ממאירות שאתות
הנתונים סרטן. מקרי של המרכזי הרישום כרטסת

את שיצאו חולים של שהייה ימי שהייה: ימי
בתקופה ימים כולל השנה, במשך החולים בתי

הדיווח. לשנת שקדמה
היו המיטות שבהם הימים מספר אשפוז: ימי
של שהייה ימי כולל הנדונה, 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 נפש: לחולי בבי"ח יום חולי
למשך בשבוע, ימים למספר לפחות נפשי לטיפול

היום. כל למשך או ביום שעות מספר
נהוגים חיסונים סוגי שלושה החיסונים. סוגי
צפדת (קרמת, משולש חיסון שיגרתי: באורח
סייבין, שיטת לפי ילדים שיתוק נגד וחיסון ושעלת)
מוחלש חי וירוס של האבלות שלוש כלל (בדרך
שנת בתחילת דחף וחיסון הראשונה החיים בשנת
הראשונה) החיים שנת בסוף או השנייה החיים
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

להתחדדויות). (פרט כ"נרפא" שהוגדר
כלהלן: חוק, פי על נעשות הריון. הפסקות

לה מלאו או הנישואין מגיל למטה היא (1)האשה
שנה. ארבעים

הפלילי, החוק לפי אסורים מיחסים נובע ההריון (2)
מנישואין. שלא או עריות מייחס או

נפשי. או גופני מום בעל להיות עלול (3)הוולד
או האשה חיי את לסכן עלול ההריון (4)המשך

נפשי. או גופני נזק לה לגרום
סוציאליים תנאים משפחתיות, אישיות, סיבות (5)
ע"י 1980 בתחילת בוטל זה (סעיף קשים

הכנסת).
חישוב שיטות

מופיעים שבהם הלוחות בכל שיעורים.
אוכלוסייה פי על השיעורים חושבו שיעורים,
,1974 בשנת החל אחרת). צוין כן אם (אלא ממוצעת
באוכ נכללו שלא בכוח, עולים האוכלוסייה כוללת
הקודמות לשנים השיעורים קודמות; בשנים לוסייה

שונו. לא
המיטות. תפוסת אחוז

בפועל אשפוז ימי
א 100

המיטות מספר לפי בכוח אשפוז ימי
בתקן המאושרות
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על מבוססים הנתונים זיהומיות. מחלות
על הנפתיות הבריאות ללשכות הרופאים הודעות
ההודעות החוק. לפי הודעה המחייבות מחלות מקרי
בחומרת 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 ומבוססים הבריאות במשרד ושחפת ריאה
שפנה חולה על הבריאות ללשכות הנמסרות הודעות

בארץ. חולים לבית או למרפאה פרטי, לרופא

כלתי ושאתות העור של מלנומה כוללים אינם
ע''י נמסרו הנתונים העצבים. במערכת ממאירות
למחלות ביחידה המופעל סרטן, לרישום המרכז
האגודה עם בשיתוף הבריאות במשרד ממושכות

בסרטן. למלחמה
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 מהיחסים הנתונים

ירושלים).

נבחרים פרסומים

1950 1972 תינוקות ופטירות מת לידות 453
1972 1976 להתאבדות ונ0יונות התאבדויות 573

מבוטחי של הדמוגרפיים המאפיינים של סטטיסטי ניתוח 659
.1976 החולים קופות

.1976 אשפוזים של אבחנתית סטטיסטיקה 708
1981 בריאות בשירותי שימוש סקר 717

נבחרות מידבקות מחלות של סטטיסטיים לוחות 722
19761980

מיוחדים פרסומים

1952 ;1951 בישראל השיניים ורופאי הרופאים 14

בישראל אמהות ותמותת פרינטליח תמותה 75

19501954
1961 עד 1958 בישראל מסרטן התמותה 174

בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409
1950 1967
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national expenditure on health לבריאות לאומית הוצאה

ושירות הוצאה סוג לפי לבריאות, לאומית הוצאה  ב"ד/ו. לוח
TABLEXXIV/l .NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY TYPE OF

EXPENDITURE AND SERVICE
תקציב Budgetשנות years

שוטפר xpenditureCurrent.'הוצאה >

הוצאה
לאומיתהשקעהמרפאות

לבריאותבנכסיםתרופות1'2בתיציבוריותמינהל
כולל ע"ירופאים'מרפאות'חוליםורפואהממשלתיסך כאחוזקבועיםשנקנו
GrandסךGovernביתפרטייםשינייםומחקרמונעת מהתל"גFixedמשקי
totalהכלmentPublicHospitalsDental1Private'Medicines"2capitalNational

Totaladmiclinicsandclinicsphysibought byformaexpenditure
nistrationandresearchcianshouseholdstionon health

preventiveas 9?> of
medicineGNP

ש'. pricesatשוטפיםבמחיריםמיליוני currentIS million,
1982/8349.53646.26335714,71120,9316,339,997,928 13,273 17.3 1

''אחתים sPercentages
1962/63100.094.12.938.335.3.7142.95.95.5
1965/66100.091.71.738.435.0.3133.38.35.9
1970/71100.089.51.035.235.29.53.84.810.55.4
1971/72100.089.91.534.135.610.93.93.910.15.2
1972/73100.087.51.134.134.110.83.44.012.55.6
1973/74100.084.41.330.034.610.13.84.615.65.9
1974/75100.082.91.129.234.011.03.14.517.15.9
1975/76100.082.61.028.633.911.53.14.517.46.0
1976/77100.087.61.028.638.012.13.04.912.46.5
1977/78100.089.81.028.539.812.22.95.410.26.9
1978/79100.089.10.928.939.012.93.04.410.97.5
1979/80100.091.60.829.042.712.12.74.38.47.6
1980/81100.094.11.029.844.711.92.64.15.97.1
1981/82100.093.90.830.143.312.23.44.16.17.3
1982/83100.093.40.729.742.312.84.03.96.67.3
*1983/84100.093.76.37.1

ISשימיליוני million
1970/71pricesAtבמחירי 1970/71

1970/711059413737104511
1971/7211510314141114512
1972/7313111414545135517
1973/7414111814447135823
1974/7515713124852146926
1975/7616713815156156929

1975/76pricesAtבמחירי 1975/76
1975/76489404514016656152285
1976/77491426514118059162565
1977/78515457514819763172758
1978/79555487615620871192768
1979/80544490515521369202854
1980/81533496615622067202737

1980/81pricesAtכמחירי 1980/81
1980/819,1708,628882,7304.1021,095240373542
1981/829,5218.936762,8144,1561,204267419585
1982/839,8479.203752,8604,2321,327301408644
*1983/849,7819.152629

1 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 לפי לבריאות, לאומית הוצאה  כ"ד/2. לוח
ושירות

TABLEXXIV/2.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY OPERATING SECTOR,
TYPE OF EXPENDITURE AND SERVICE

Pecrentages, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים אחוזים.

1981/82

1982/83

הכל סך
Total

ממשלה
Govern
ment

si
11
S la

ללא מוסדות
רווח כוונת
Nonprofit
institutionsאחר

Other

סוג לפי
השירות
By
type
of

service

לפי
סקטור
מבצע

By ope
rating
sector

קופות
חולים
Sick
funds

הרים א
Other

כולל 100.0100.0100.024.01.240.112.022.7GRANDסך TOTAL

 שוטפת הוצאה

הכל סך

93.993.4100.022.51.140.811.524.1Current expenditure 
total

ממשלתי 0.80.7100.0100.0מינהל


Government
administration

ורפואה ציבוריות מר5אות

מונעת

30.129.7100.08.92.481.57.2


Public clinics and
preventive medicine

ומחקר חולים בתי

הכל סך 
43.342.3100.041.90.431.119.76.9Hospitals and research

 total

כלליים חוליס 32.732.1100.042.5בתי


35.920.41.2General hospitals

לחולי חולים כתי

נפש

4.94.4100.058.1


12.35.024.6Hospitals for the
mentally ill

למחלות חולים בתי

ממושכות
4.74.8100.030.83.619.624.721.3Hospitals for the

chronically ill

החלמה 0.60.6100.0כתי


25.3


74.7Convalescent homes

0.40.4100.0100.0מחקרי


Research1

שיניים2 12.212.8100.01.25.91.791.2Dentalמרפאות clinics2

פרטיים2 3.44.0100.0רופאים
100.0Private physicians2

רפואיים ומכשירים תרופות
בית2 משקי ע"י שנקנו

בנכסים השקעה
הכל סך קבועים

4.1

6.1

3.9

6.6

100.0

100.043.73.230.719.4

100.0

3.0

Medicines and medical
equipment bought
by households2

Fixedcapital
formation total

חוליס 4.34.6100.052.40.622.123.61.3Hospitalsבתי

1.82.0100.024.68.949.710.26.6Clinicsמרפאות

1 Expenditure of special research units associated with החולים; בתי ליד מיוחדות מחקר יחידות של הוצאות ו
hospitals: see introduction. 2 Estimates of low reliability. נמוכה. מהימנות בעלי אומדנים 2 מכוא. ראה
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סקטור לפי ומימונה, לבריאות לאומית הוצאה כ"ד/3. לוח
TABLEXXIV/3.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH AND ITS FINANCING, BY

SECTOR
Percentages. at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים אחתים.

מבצע סקטור Byלפי operating sectorמממן סקטור לפי
By financing secto

הכל סך
Total

ממשלה
Government

ללארשויות מוסדות
אחר
Other

הכל סך
Total

:Thereofמזה:

מקומיות
Local

authorities

רווח כוונת
Nonproift
institutions

ממשלה
Government

רשויות
מקומיות
Local

authorities

1973/74100.026.12.151.120.7100.050.63.0

1974/75100.025.62.251.121.1100.056.72.5
1975/76100.025.62.051.121.3100.056.22.7
1976/77100.025.82.049.922.3100.050.82.1

1977/78100.026.71.648.922.8100.055.71.7

1978/79100.023.21.453.621.8100.050.91.5

1979/80100.027.01.550.620.9100.059.71.6

1980/81100.025.91552.320.3100.058.31.3
1981/82100.025.01.352.221.5100.057.51.1

1982/83100.024.01.252.122.7100.056.71.1

.1983/84100.023.01.051.025.0100.056.01.0

סקטור לפי חולים, בבתי אשפוז ליום יחסית שוטפת עלות  כ"ד/4. לוח
חולים בית וסוג מבצע

TABLE XXIV/4. RELATIVE CURRENT COST PER DAY OF HOSPITALIZATION IN
HOSPITALS,BY.OPERATING SECTOR AND TYPE OF HOSPITAL

שנות שוטפים; במחירים budgetתקציבמדדים', yearsIndices', at current prices;

חול Hospitalsיםבתי

הכל סך
Total

כלליים
General

נפש לחולי
Mental

למחלות
ממושכות
Chronic

החולים בתי 100.0כל
1980/81

177.034.546.0ALL HOSPITALS
ממשלה2

רווח כוונת ללא מוסדות
אחר

102.3
149.4
23.0

162.1
192.0
117.2

48.3
71.3
16.1

48.3
59.8
26.4

Government3
Nonprofit institutions
Other

החולים בתי 100.0כל
1981/82

176.736.545.5ALL HOSPITALS
ממשלה2

רווח כוונות ללא מוסדות
אחר

101.6
145.5
25.4

160.8
193.7
113.2

48.1
69.3
19.0

48.1
54.5
29.6

Government2
Nonprofit institutions
Other

החולים בתי 100.0כל
1982/83

178.234.745.4ALL HOSPITALS
ממשלה2

רווח כוונות ללא מוסדות
אחר

100.9
145.8
27.1

162.0
195.4
110.4

43.5
66.0
19.2

48.4
53.7
32.2

Government2
Nonproift institutions
Other

1 Current costof all hospitals = 100.
2 Including local authoirties.

.100 = החולים בתי כל של השוטפת העלות 1

מקומיות. רשויות כולל 2
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CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1983 1983 והדיור האוכלוסין מפקד

ופרהרפואיים רפואיים במקצועות מועסקים  כ"ד/5. לוח
TABLEXXIV/5.PERSONS EMPLOYED IN MEDICAL AND PARA MEDICAL

PROFESSIONS

4 VI 1983

הכל1972מקצוע AgeProfessionגילסך
Total

18242544456465 +

מסך ofהכלאחת totalPercent
6,46011,8951.052.336.310.45hysicians1רופאים1

שיניים2 *1,9902,9000.546.436.416.7Dentistsרופאי
1,7802,5402.449.230.917.5Pharmacistsרוקחים

מוסמכות 8,00514,7859.964.623.91.6Registeerdאחיות nurses
מעשיות ומילדות 8,87012,11016.055.526.81.2Practicalאחיות midwives and

nurses
פרהרפואייםי 5,77011,57013.857.824.53.2Paramedicalמקצועות professions'

1 Incl. medical teachers. 2 Incl. dental therapists. שיניים. מרפאי כולל 2 לרפואה. מורים כולל 1

3 1nc1 opticians, optometrists, therapists. medical £ dental תרפיסטים, אופטומטריסטים. אופטיקאים, כולל 3
technicians dental aids and other persons employed in ועובדים שינייס לרופאי עוזרים שיניים, טכנאי רפואה. *1כנאי
paramedical professions. הפרהרפואיים. במקצועות אחרים

HEALTH SERVICES בריאות שירותי

ובעלות סוג לפי חולים/ בתי כ"ד/6. לוח
TABLEXXIV/6.HOSPITALS1, BY TYPE AND OWNERSHIP

שנה Endסוף of year
ובעלות 1948195019601970197519801983.1984Typeסוג and ownership

הכל 6683133160130144150152TOTALסך
מוסד סוג

כללי 3650425047394344טיפול
Type of institution

General care
שחפת

נפש מחלות
9
19

9
21

3
557241413432

Tuberculosis
Mental diseases ממושכות 23303539587074Chronicמחלות diseases שיקום

333632Rehabilitation

בעלות
720273329353432ממשלה

Ownership
Government ממשלתית עירונית

מקומיות רשויות
כללית חולים קופת

2
10

4
12

4
16

2

16

2
1

14

2
1

14

2

2

14

2
1

14

Municipal government
Local authorities
General Workers"
Sick Fund

הדסה
מלבן

34
10

1

5
1

5

1'_1Hadassah
Malben מיסיונים

ציבוריים חולים בתי
אחרים

פרטיים חוליס בתי

5
8

31

6
7

30

8

10

57

9
24

69

8
19

51

7
27

57

7
35

55

7
35

60

Missions
Other nonprofit
hospitals

Private hospitals

למפגרים. סוסדות כולל 1970 צד 1ntnlv retarded./c ff\v mr1 Till IQ7A ir>rl hncnita
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מיטה סוג לפי חולים לבתי קבלות כ"ד/7. לוח
TABLEXXIV/7.ADMISSIONS TO HOSPITALS BY TYPE OF BED

Type of bed 1984 1983 1982 1980 1975 1970 1965 1961 מיטה סוג

GRAND TOTAL

GRAND TOTAL
General care total'
Internal medicine2
Acute internal
medicine
Neurology
Oncology
General intensive care3
Cardiac intensive care
Pediatrics4
Neonatology
General surgery5
Pediatric surgery
Orthopedics
Urology
Neurosurgery
Cardiorespiratory
surgery
Plastic surgery
Ophthalmology
Ear, nose. 8l throat
Gynaecology
Obstetrics

Mental diseases
Chronic diseases6
Rehabilitation

Thousands
690.6 640.6 658.8 (124.7

Rates per 1,000 population
166.1 158.7 162.1 160.0
159.1
41.2
1.8

152.0 155.2
40.5 38.0
1.7 1.8

153.9
36.8
1.6

1.8
1.2
1.5
3.0
18.7
1.9

19.3
1.8
7.2
4.1
1.0
1.2

1.5
5.2
4.4
15.7
26.7
3.4
2.7
0.8

1.7
1.2
1.4
3.0
18.5
2.0
17.4
1.3
6.4
3.6
0.9
1.3

1.2
4.3
3.5
15.1
27.1
3.5
2.6
0.7

1.7
1.2
1.4
3.0
19.5
1.9
19.5
1.3
7.4
4.1
1.0
1.3

1.4
5.0
4.7
16.6
26.1
3.5
2.7
0.8

1.4
1.1
1.0
2.6
19.9
2.0
18.9
1.9
6.6
3.9
1.0
0.8

1.4
5.1
4.8
17.4
25.8
3.6
2.1
0.S

אלפים
498.8 402.9 319.5 268.8

תושבים ל000,ו שיעורים
142.8 136.2 124.7 122.6
136.2 129.2 117.2
30.5 29.9 27.7
1.3 0.9

114.9
21.5

1.0
0.8
0.3
1.4

16.4
0.7
16.2
2.0
5.7
3.2
0.8
0.7

1.2
4.4
4.5
16.1
29.9
4.3
1.9
0.5

0.9
0.5

17.4
0.6
17.1

5.2
2.5
1.0
0.7

1.1
3.7
3.6
15.3
28.5
4.1
1.6
1.7

0.7

17.1
0.5
15.8

4.2
2.0
0.8
0.4

0.8
2.8
2.6
15.1
26.2
3.9
2.7

0.7

16.2
0.4
16.5

5.6
1.5
0.8
0.5

0.8
2.4
3.6
15.1
24.7
3.6
3.3

כולל סך

כולל סך
הכל1 סך כלליות מחלקות

פנימית2
אקוטית פנימית

עצבים
אונקולוגיה

כללי3 נמרץ טיפול
לב נמרץ טיפול

ילדיט4
ביילוד מיוחד טיפול

כללית5 כירורגיה
ילדים כירורגית

אורטופדיה
אורולוגיה

נוירוכירורגיה
ולב חזה ניתוווי

פלסטית כירורגיה
עיניים

גרון אוזן, אף,
נשים

יולדות
נפש מחלות

ממושכות6 מחלות
שיקום

1 Including Hansen's disease. 2 Including lungs. car
diology. nephrology, endocirnology, haematology, rheumatology,
dermatology, venereal diseases and unspeciifed. 3 Including
respiratory intensive care. 4 Including pediatirc intensive
care. 5 Including oral surgery. 6Including tuberculosis,
geriatrics (rehabilitation and nursing) and care of the aged and
weak; as of 1983  care of the aged and weak has not been
included.

כליות, לב, ריאות, כולל: 2 הנסן מחלת כולל 1

ובלתי ומין עור ראומטולוגיה, המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה,
כולל 4 נשימתי. נמרץ טיפול כולל 3 מוגדרות
כולל 6 ולסת. פה כולל 5 לילדים. נמרץ טיפול
ותשושינפש; סיעודית גריאטריה שיקומית, גריאטריה שחפת.

כלולה. אינה לתשושים המחלקה ב1983 החל

מיטה וסוג בעלות לפי חולים, בבתי מיטות  כ"ד/8. לוח
TABLEXXIV/8.BEDS IN HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND TYPE OF BED

1984
מיטד Typeסוג of bed

כוללבעלות סך
Grand totalכלליות

General

שחפת
Tubercu

מחלות
נפש

Mental

מחלות
ממושכות
Chronic

שיקום
Rehabili

Ownership

losisdiseasesdiseases

הכל סך
ממשלתי'

27,03911,885208,0786^80476TOTAL
9,7884,437203,9711.28872Government1

1,2871.2233034Municipalgovernmentעירוניממשלתי
מקומית רשות
חולים קופת
כללית

80
5.0303,656553

80
551270

Local authority
General Workers'
Sick Fund

873793203228Hadassahהדסה
מיסיון

אחר ציבורי
63657561Missions

2,9509001851,79372Other nonprofit
hospitals

Private 6,395301פרטי


3.3492,745


"11 Incl. "Malben" institutions.
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מיטה סוג לפי חולים, בבתי בליטות שיעור  כ"ד/9. לוח
TABLEXXIV/9.BEDS IN HOSPITAL BY TYPE OF BED

מיטה 19751977197919801981198219831984Typeסוג of bed

Bedsמיטות

כולל 25,351סך 23,68226,81126,36726,57927,24726,42027,039GRAND TOTAL

ל000. תושביםשיעורים 1ationRates per 1,000 popu

כולל 6.99סך 6.827.006.736.676.696.416.43GRAND TOTAL

הכל סך כלליות1 3.29מחלקות 3.273.182.952.932.922.862.82General care'  total

0.85פנימית2 0.890.840.770.750.750.750.72Iniernal medicine2

אקוטית 0.08פנימית 0.120.080.090.090.090.090.08Acute internal

medicine

0.05עצבים 0.040.050.040.050.050.050.05Neurology

0.06אונקולוגיה 0.060.050.050.050.050.040.04Oncology

כללי3 נמרץ 0.02טיפול 0.010.020.020.020.030.030.02General intensive care3

לב נמרץ 0.03טיפול 0.020.030.030.030.040.040.03Cardiac intensive care

0.39ילדים4 0.400.360.330.320.310.310.30Pediatrics*

ביילוד מיוחד 0.08טיפול 0.050.080.080.080.080.080.08Neonatology

כלליתי 0.47כירורגיה 0.460.450.430.410.400.390.38General surgery5

ילדים 0.04כירורגית 0.050.050.040.040.030.030.03Pediatric surgery

0.22אורטופדיה 0.210.210.190.190.200.190.18Orthopedics

0.13אורולוגיה 0.130.130.110.110.110.110.10Urology

0.03נויווכירורגיה 0.030.030.030.030.030.030.03Nevirosurgery

ולב חזה 0.03ניתוחי 0.030.030.040.040.050.050.04Cardiorespiratory
surgery

פלסטית 0.03כירורגיה 0.040.040.030.030.030.030.03Plastic surgery

0.14עיניים 0.140.070.130.120.120.110.10Ophthalmology

גרון אוזן. 0.09אף, 0.080.090.080.080.080.070.07Ear, nose. 8l throat

0.18נשים 0.160.170.160.170.161.160.15Gynaecology

0.36יולדות 0.340.320.300.310.310.310.30Obstetrics

נפש 2.30מחלוח 2. 352.232.182.112.032.001.92Mental diseases

ממושכות6 1.18מחלות 0.991.411.431.471.431.431.57Chronic diseases*

0.13שיקום 0.160.180.160.160.150.130.11Rehabilitation

/16 See notes to Table XX1V7. כ"ד/7. ללוח הערות ראה 1 6
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מיטה סוג לפי חולים, בבתי המיטות ותטוסת ממוצעת שהייה ב"ד/10. לוח
TABLEXXIV/10.AVERAGE DURATION OF STAY AND BED OCCUPANCY IN

HOSPITALS, BY TYPE OF BED

מיטה 1965197019751980198219831984Typeסוג of bed

של (אלפים) שהייה Daysימי of stay (thousands)
את שעזבו מאושפזים

החולים ofבתי patients discharged from
hospitals

לל כן 558,420GRAND^5,1326,7037,41483009,0857סך TOTAL כלליות מחלקות מזה:
הכל סך 2,6773,2123,5843,8153,8463,7323,836Thereof: General care

 total
(ימים) ממוצעת Averageשהייה duration of stay (days)  כלליות מחלקות

הכלי סך
פנימית2

8.98.97.156.36.06.05.8General care  total1

10.910.09.27.26.16.26.0Internal medicine2 אקוטית 21.723.517.314.514.514.0Acuteפנימית internal medicine
15.415.214.410.410.310.610.4Neurologyעצבים 19.626.017.011.210.610.210.1Oncologyאונקולוגיה

כללי3 p!M 7.25.55.24.15.1Generalטיפול intensive care1
לב נמרץ, 4.13.83.911.03.7Cardiacטיפול intensive care '10.19.17.95.45.25.14.9Pediatricsילדים4 ביילוד מיוחד 29.225.421.314.115.616.316.6Neonatologyטיפול כללית5 11.79.88.97.36.56.76.3Generalכירורגיה surgery5 ילדים 6.36.15.55.65.0Pediatricכירורגית surgery

אורטופדיה
אורולוגית

14.2
16.6

14.2
15.1

12.2
12.7

9.5
9.8

9.0
9.0

9.6
9.1

9.0
8.8

Orthopedics
Uroloey

15.814.613.610.810.611.110.6Neurosurgeryנוירוכירורגיה ולב חזה 17.614.513.512.610.010.310.1Cardiorespiratoryניתוחי
פלסטית 10.59.39.17.98.28.87.7כירורגיה

surgery
Plastic surgery

12.811.19.68.08.27.76.6Ophthalmologyעיניים גתן אוזן, ,8.77.05.65.04.95.65.1Earאף, nose and throat
4.44.03.43.23.43.43.4Gynaecologyנשים 4.84.44.14.04.14.03.9Obstetricsיולדות נפש 152.7154.8166.4233.2221.3160.5247.7Mentalמחלות diseases ממושכות6 69.4207.3223.8190.6187.9166.1159.3Chronicמחלות diseases6 79.393.1109.456.861.272.654.4Rehabilitationשיקום

(אלפים) אשפוז Hospitalizationימי days חולים (thousands)כולל incl. patients
עזבו notשטרם yet discharged
6,3697,2447,9899,0309,22283109,053GRANDסךכולל TOTAL כלליות מזה;
הכל סך 2,6963,2423,5843,8663,8853,7923,920Thereof: general care

(אחוזים) Occupancyתפוסה (percentages)
 total

סנ,כולל^ כלליות מחלקות
הכל סך
פנימית2

97.496.992.793.293.193.1GRAND TOTAL1
94.892.486.989.891.889.592.2General care total
95.795.188.993.893.395.493.9Internal medicine2 אקוטית 95.268.882.485.382.688.3Acuteפנימית internal medicine

104.3107.687.197.4101.3100.499.5Neurologyעצבים 93.888.967.473.974.882.381.5Oncologyאונקולוגיה
כללי3 נמרץ 60.172.075.371.375.2Generalטיפול intensive care3 לב נמרץ, 90.490.392.192.190:0Cardiacטיפול intensive care '93.787.287.086.289.986.186.4Pediatricsילדים4 ביילוד מיוחד 92.191.1100.198.5107.8119.0111.4Neonatologyטיפול כללית5 91.784.585.587.587.882.690.6Generalכירורגיה surgery5 ילדים 71.890.395.485.595.1Pediatricכירורגית surgery

94.899.288.790.797.889.195.5Orthopedicsאורטופדיה 95.894.686.091.591.282.492.6Urologyאורולוגית
110.7110.888.985.987.686.189.4Neurosurgeryנוירוכירורגיה

ולב חזה 83.489.686.178.190.480.283.8Cardiorespiratoryניתוחי
פלסטית 94.296.285.593.998.987.394.5כירורגיה

surgery
Plastic surgery

87.382.680:375.581.872.083.3Ophthalmologyעיניים גרון אוזן, ,100.091.681.783.081.568.185.4Earאף. nose and throat
102.989.096.795.498.093.597.3Gynaecologyנשים 93.395.493.195.595.998.197.0Obstetricsיולדות

נפש6 104.1104.599.095.195.195.392.0Mentalמחלות diseases/?
ממושכות 88.595.497.89f.O96.797.095.8Chronicמחלות diseases 88.290.987.891.495.994.298.1Rehabilitationשיקום

/16 See notes to Table XXIV7. כ"ד/7. בלוח הערות ראה 1  6
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המיטה סוג לפי אשפוז, ימי כ"ד/ו1. לוח
TABLEXXIV/11.HOSPITALIZATION DAYS, BY TYPE OF BED

Rates per 1000 population תושבים ל1000 שיעורים

19751977197919801981198219831984

כולל J,2,303.52,248.02,2592,1722,2142,1972,1822סך 75.5GRAND TOTAL

הכלי כלליותסך 1,0371.004.0982.0997.0983.0966.1939.2942.4Generalמחלקות caretotal*

281.7265.3263.5270.5264.9251.0259.8251.4Internalפנימית2 medicine2

אקוטית 29.721.323.624.926.325.624.324.6Acuteפנימית internal
medicine

14.915.414.715.315.717.617.518.5Neurologyעצבים

14.215.713.713.012.712.813.412.9Oncologyאונקולוגיה

כללי3 נמרץ. 1.03.55.05.76.37.47.27.8Generalטיפול intensive care3

לב נמרץ 5.99.19.710.210.712.112.511.6Cardiacטיפול intensive care

128.5118.0106.4109.1102.2102.895.893.1Pediatrics4ילדים4

ביילוד מיוחד 16.020.427.028.631.131.935.133.1Neonatologyטיפול

כללית5 145.8144.4138.6140.0131.9130.2119.4126.1Generalכירורגיה surgery5 .

ילדים 37.011.812.611.78.97.57.59.1Pediatricכירורגית surgery

69.370.066.165.067.368.362.764.8Orthopedicsאורטופדיה

40.740.639.739.239.837.133.136.0Urologyאורולוגיה

10.911.010.410.611.310.710.610.8Neurosurgeryנוירוכירורגיה

ולב חזה 9.08.69.510.913.413.213.212.4Cardiorespiratoryניתוחי
surgery

פלסטית 10.99.910.111.211.311.710.611.3Plasticכירורגיה surgery

42.240.238.538.635.835.430.533.8Ophthalmologyעיניים

גרון אוזן. ,25.424.525.324.324.023.419.422.4Earאף, nose. 8l throat

56.957.557.258.257.757.753.753.7Gynaecologyנשים

118.1111.0107.5107.6109.8107.7111.3107.5Obstetricsיולדות

נפש 851.0836.0814.1721.0749.4721.8705.5658.9Mentalמחלות diseases

ממושכות6 360.2351.0462.7400.3427.3458.0496.7533.0Chronicמחלות diseases'

51.357.454.053.554.051.040.541.1Rehabilitationשייןוט

/16 See notes to TableXXIV7. כ'ד/7. ללוח הערות ראה 1 6
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יום וחולי מאושפזים מיטות,  הנפש בריאות כ"ד/12. לוח
TABLEXXIV^12.PSYCHIATRIC CARE  BEDS, INPATIENTS AND DAY PATIENTS

End of year / שנה סוף ■,

1984 1983 1980 1975 1970 1966 1958
^S

0numbersAbsoluteמוחלטימספרים

4,3436,3067,1848,1538,5988,3468,131Beds


713782975983Places for day patients

4,1887,1988,0388,6868,6788,1648,059INPATIENTS


3038071,0051,0641,236DAY PATIENTS

,^ י LDuring the year "*"

4,6198,69010,57712,99212,62612,48312,573ADMISSIONS FOR

INPATIENT CARE

TOTAL'

2,5933,7244,8474,5483,570First admissions2

2,0264,9668,1458,0788,913Readmissions2

5,4008,26510,07412,45212,18912,24912,180Discharged (alive)

Deaths while in hospital 374 361 424 316 262 225

Rates per 1,000 population תושבים ל1,000 D

1. מיטות

ill

שיעורי 1

 לאשפוז קבל™
הכלי סך

ראשונות2 קבלות

חוזרות2 קבלות

כולל (לא שוחררו

נפטרים)

חולים בבית נפטרו

2.12.42.42.32.22.01.9Bedsמיטות

יום לחולי 0.20.20.20.2Placesמקומות for day patients

2.12.72.72.52.22.01.9INPATIENTSמאושפזים

וחולי 2.82.72.52.22.2INPATIENTSמאושפזים AND DAY

PATIENTSיום

השנה Duringבמשך the year

לאשפוז' 2.33.33.63.83.33.13.0ADMISSIONSקבלות FOR

הכל סך INPATIENT CARE

TOTAL

ראשונות2 1.31.41.41.20.9Firstקבלות admissions2

חוזרות2 1.01.92.42.12.2Readmissions2קבלות

כולל (לא 2.73.13.43.63.13.02.9Dischargedשוחררו (alive)

נפטרים)

1 Excluding transfers between institutions. 2 Based ת0 על מבוסס 2 למוסד. ממוסד
estimates.

העברות כולל לא 1

אומדנים.
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והפטירות הלידות מכלל כאחוז חולים, בבתי ופטירות לירות 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 לירות

מת לידות
Stillbirths

חי לידות
Live births

האוכלסייה1 Totalכל population
196090.795.256.284.351.41960
197094.299.967.684.666.11970
197599.368.088.066.11975
198099.7100.665.284.864.11980
198299.7100.071.083.170.41982

Jewsיהודים
195094.892.159.787.351.31950
196099.497.363.388.659.9I960
1970100.099.968.791.867.11970
1975100.0100.071.790.470.51975
1980100.0100.068.089.466.51980
1982100.0100.073.089.072.51982

'NonJewsלאיהודים'
196054.594.734.046.128.51960
197091.2100.045.667.735.51970
197597.046.066.937.31975
198098.8100.641.577.636.81980
198298.7100.052.773.048.21982

1 Including East Jerusalem, since 1973. כ1973. החל ירושלים. מזרח כולל 1

והשנייה הראשונה חייהם בשנות ילדים חיסון  כ"ד/4ו. לוח
TABLEXXIV/14.IMMUNIZATION OF CHILDREN IN THE FIRST AND SECOND

YEAR OF LIFE

מדווחים 100 מתוך שחוסנו הילדים nriK
Percent immunized children per 100 repotred

חצבת נגד
Against
measles

ילדים שיתוק נגד
Against poliomyelitis

האכלה
רביעית

4th feeding

שלוש
האבלות

3 feedings

משולש
Trip/ex vaccine

דחף npm
Booster
dose

שלוש
זריקות

3 injections

נגר
אבעבועות
Against
smallpox

ב.ק.ג.
שחפת נגד
B.C.G.
against

tuberculosis

הדיווח כיסוי
(אחתים)
Coverage

of
reporting

)percentages)

הדיווח שנת
Year of
reporting

During first

58
12
1

'54

year
29
27
22
S
3
5
4

of life
87
88
91
90
85
87
82

החיים הראשונהבשנת
196583687890
196787727189
197086767491
19758775290
1980837584
1982856886
198385.83

החיים ofהשנייהבשנת lifesecond yearDuring
1965749485
1967807386466
197081II48846624
1975798148658178
198082107788181
19828568268588
198384

68368585

1 Data on immunization in the first year of life, derive from a
special campaign during an epidemy of measles. This group of
chidren will receive also the regular immunization during the
second year of life.

מבצע פי על הם הראשונה החיים בשנת חיסון על נתונים 1

תקבל זאת ילדים קבוצת החצבת. מגיפח בעת שנערך מיוחד
השנייה. החיים בשנת השגרתי החיסון את גם
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החוק1 סעיפי לפי חולים, בבתי (הפלות) הריון הפסקות  כ"ד/15. לוח
המוסדות על ובעלות

TABLEXXIV/15.INTERRUPTION OF PREGNANCY AT HOSPITALS, BY ARTICLES OF
THE LAW1 AND OWNERSHIP OF INSTITUTION

בעלות
המוסדות על

הכל סך
Total

החוק awArticleסעיף 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

/0 woman's
life

תנאים
משפחתיים
וחברתיים2
Family or
social

circumstances2

הכל סך 197915,9251,6654,4652,1651,2996,3311979  TOTAL

4,9173811,7777893451,625Governmentממשלתיים

חולים קופת
כללית

5,2245939157664522,498Genera) Workers' Sick
Fund

1,075162433136179165Nonprofitציבוריים

4,7095291,3404743232,043Privateפרטיים

הכל סך 198014,7081,7815,0052,1185,1576471980  TOTAL

4,6425411,8815801,54298Governmentממשלתיים

חולים קופת
כללית

5,6455981,1544902,121282General Workers' Sick
Fund

9871634661272301Nonproiftציבוריים

4,4344791,5049211,264266Privateפרטיים

הכל סך  198216,8291,7756,6322,6265,7961982  TOTAL

5,1925592,3336361,664ממשלתיים


Government

חולים קופת
כללית

5,4386701,5979122.259
General Workers' Sick

Fund

852125417115195ציבוריים


Nonproift

5,3474212,2859631,678פרטיים


Pirvate

הכל סך  198418,9481,9617,8512,9376,1991984  TOTAL

5.8706112,4407512,068Governmentממשלתיים

חולים קופת
כללית

4,1355371.3056201,673


General Workers' Sick
Fund

636no30343180ציבוריים


Nonproift

8,3077033,8031,5232,278Privateפרטיים

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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MORBIDITY תחלואה
מיקומים של ממאירות שאתות של חדשים מקרים  כ"ד/16. לוח

(יהודים) וגיל מין לפי נבחרים,
TABLEXXIV/16.NEWLY REPORTED CASES OF MALIGNANT NEOPLASMS OF

SELECTED SITES, BY SEX AND AGE (Jews)
19801981

Sex and site
Age group גיל קבוצת

65+ 5564 4554 3544 2534 1524 014
הכל סך
Total

ומיקום מין

MALESTOTAL
Thereof:
Stomach
Colon and rectum
Lung
Breast
Prostate
Bladder
Malignant lymphoma
Leukaemia

FEMALES  TOTAL
Thereof:
Stomach
Colon and rectum
Lung
Breast
Corpus uteir
Ovary
Bladder
Malignant lymphoma
Leukaemia

Absolute numbers
2,517 768 329

210
480
294

4
321
255
75
61

2,083

139
382
89

449
82
80
56
72
44

51
117
112

2
43
76
30
20

881

30
113
38

267
56
66
21
27
16

25
36
52
3

7
25
22

594

19
58
24

224
29
40
7

17

158

9
15
12
1

1

10
12
5

319

24
3

144
9
17
3

10
5

מוחלטים מספרים
115 69 76 4,032

3
1

4
19
3

196

5

5

1

48
3
4
2
22
5

3
17
9

42

1

1

3

10
4

1

3
5

1

1

14
11

300
659
479
11

373
374
189
117

61 4,176

13

203
585
155

1,135
180
211
89
166
95

הכל סך  זכרים
מזה:

קיבה
והחלחולת הגס המעי

הריאה
שד

ערמונית
השתן שלפוחית

ממאירה לימפומה
לאוקמיה

הכל סך  נקבות
מזה:

קיבה
והחלחולת הגס המעי

הריאה
השד

הרחם גוף
השחלה

השתן שלפוחית
ממאירה לימפומה

לאוקמיה

Dperתושביל100,000שיעורים 100,000 populationRates

הכל סך  זכרים
^זה:

241.915.224.841.4101.1236.9622.11,686.4MALESTOTAL
Thereof:

18.00.21.45.818.041.3140.7Stomachקיבה
והחלחולת הגס 39.50.62.99.625.994.8321.6Colonהמעי and rectum

28.71.00.41.17.737.490.7197.0Lungהריאה

0.70.40.62.21.62.7Breastשד
22.40.20.65.034.8215.1Prostateערמונית

השתן 22.40.21.11.46.418.061.6170.8Bladderשלפוחית

ממאירה 11.32.86.16.87.715.824.350.2Malignantלימפומה lymphoma
7.02.23.21.13.25.816.240.9Leukaemiaלאוקמיה

הכל סך  250.612.816.072.5197.8386.1643.11,249.8FEMALESנקבות  TOTAL
Thereof: מזה:

1.85.612.321.983.4Stomach_12.20.2קינה
והחלחולת הגס 35.10.40.41.814.937.782.5229.2Colonהמעי and rectum

9.30.41.915.627.753.4Lungריאה
68.10.20.417.889.3145.6194.9269.4Breastהשד

הרחם 10.80.21.15.618.840.949.2Corpusגוף uteri
12.70.21.11.510.526.048.248.0Ovaryהשתלה

השתן 5.30.71.94.515.333.6Bladderשלפוחית
ממאירה 10.01.73.88.16.211.019.743.2Malignantלימפומה lymphoma

5.72.71.51.83.15.211.726.4Leukaemiaלאוקמיה
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(יהודים) נבחרות זיהומיות מחלות  כ"ד/7ו. לוח
TABLEXXIV/17.SELECTED INFECTIOUS DISEASES (Jews)

Ra,es per 100,000 population תושבים ל100,000 שיעורים

Disease 1984 §1983 1980 1975 1970 1965 1960. 1950 מחלה

Cholera
Diphtheria
Brucellosis
Dysentery,bacilli ry
Hepatitis, viral
Acute infectious encephalitis
Meningococcal
meningitis

Food poisoning
Measles
Typhus (endemic)
Typhoid fever
Leptospirosis
Paratyphoid fever

Tetanus
Relapsing fever
Scarlet fever
Pertussis
Poliomyelitis

3

196

119

2

10

38

3

0

1

0

0

0

0

194

95
2

2

94
2

0

1

0

0
0

0

0 1

292 148

109 79

8 1

1 1

159

6

1

2

1

0

0

0

0

0

49
2S
2

4

1

1

0

0

42

3

0

4

0

0

109

50

6

1

112

86
4

10

1

2

0

35

11

3

1

88
93
3

2

96

212O

2

8

2

1

0

0

31

2I

0

13

1

121

145

2

1

61

303

8

12

1

3

0
1

106

235

1

148

2

103

3

1,382

54

60
9

55

0
0

119

563
143

כולירה
קרמת

ברוצלוזיס
בצילרית דיזנטריה
נגיפית כבד דלקת
מזיהום מוח דלקת
המוח קרום דלקת
מנינגוקוקוס ע"י

מזון הרעלת
חצבת

(אנדמי) בהרות טיפוס
הבטן טיפוס
לפטוספירוזיס

פרטיפוס

צפדת

חוזרת קדחת
שנית

שעלת
ילדים שיתוק

1 Includes cases of nonJews.
2 Only cases of the age group 04 were notifiable.

לאיהודים. כולל 1

כהודעה. חייבים היו 0  4 כגיל שקרו מקרים רק 2

ההדבקה מקום לפי מלריה, מקרי כ"ד/8ו. לוח
TABLEXXIV/18.MALARIA CASES, BY PLACE OF INFECTION

19801984 19751979 19651974 19601964 19551959 19501954 '1949

TOTAL
Thereof:
New casesindige
nous infection

Imported infection

Induced by blood
transfusion

2635

630

6583

11

6282

2

49 414 1,091 הכל סך
מזה:

חדשים מקרים
מקומית הדבקה

שנדבקו מקרים
בחו"ל

שנגרמו מקרים
דם עירוי ע"י

1 Data for this year are incomplete.
2 Incl. four cases of introduced malaira
and one case of repeated malaria.

שלמים. אינם זו לשנה הנתונים 1

מוחדרת מלריה של מקרים ארבעה כולל 2
חוזרת. מלריה של אחד ומקרה
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לפי פעילה, שחפת של והתחדדויות1 חדשים מקרים כ"ד/19. לוח
וגיל אוכלוסייה קבוצת המחלה, איתור

TABLEXXIV/19.NEWLY REPORTED AND RELAPSING1 CASES OF UNSTABLE
TUBERCULOSIS, BY LOCALIZATION, POPULATION GROUP AND AGE

1983

NonJewsיםלאיהודJewsיהודיס

כוללגיל מחוץסך מחוץשחפת שחפת
AgeGrand totalהכל הכללריאותשחפתסך לריאותשחפתסך

Totalריאות
PulmonaryExtrapulmo

nary
Totalריאות

PulmonaryExtrapulmo
nary

מוחלטים lumbersAbsoluteמספרים

total הכל 203סך 2221445919163
041 410330
5142 51132|

152912 19102761

304428 291315110
456474 774628321

65 +86 887313'220

ל100,000 100,000תושביסשיעורים populationRates per
total הכל 6.0סך . 5.44.21.72.72.30.4

040.3 0.80.30.02.62.60.0
5140.3 0.40.10.11.41.005
15291.5 1.91.20.23.53.00.5
30444.4 3.92.02.3LI110.0
456412.9 12.18.04.94.93.31.6
65 +26.6 25.622.64.09.99.90.0

1 Including 23 cases of relapsing tuberculosis. ההחדרות. של מקרים 23 כולל 1

(יהודים) מין לפי להתאבדות1, ונסיונות התאבדויות כ"ד/20. לוח
TABLEXXIV/20.SUICIDES AND SUICIDE ATTEMPTS1, BY SEX (Jews)

1983 1982 1980 1975 1970 1965 1960 1950 1949

SUICIDES
Males
Females

SUICIDE
ATTEMPTS
Males
Females

Absolute numbers
269 231 254 272
178 136 169 164

91 95 85 108
1384 937 1,025 1,439

578
806

353
584

359
666

450
989

192
109

. 83
1,208

351
857

מוחלטים מספרים
175 174 141 114
109 93 85 80
66 81 56 34
708

281
587

628

261
367

114

53
61

104

התאבדויות
זכרים
נקבות

להתאבדות נסיונות

זכרים
נקבות

ל 15יהודים100.000שיעורים andומעלהבני over15 years100,000 Jews agedRates per
181814111113111012SUICIDESהתאבדויות

242115141216151216Malesזכרים
1115138910788Femalesנקבות

להתאבדות 161551446970454060SUICIDEנסיונות
ATTEMPTS

151342344044323152Malesזכרים
181660549795584968Femalesנקבות

1 Up to 1967 some cases of nonJews are included. לאיהודים. של אחדים מקרים כולל .1967 עד
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וסעד רווחה כ"ה. פרק

השנתי הנתון ואילך, זה ממועד הנקובה. השנה של
בדמי בלוח. הנקובה השנה של חודשי ממוצע הינו
 אבטלה ובדמי לידה ודמי לידה מענק פגיעה,
השנה במשך הגמלה מקבלי סך הינו השנתי הנתון

הנסקרת.
להבטחת גמלאות קיום: להבטחת גמלאות
הכנסה לנעדרי שמשלמים לקיום, מינימלית הכנסה
שפר או לאומי) לביטוח המוסר לגמלאות (פרט

לקיום. המספיק המינימום מן נמוכה נסתם

ושאירים זקנה
(החל הלאומי הביטוח חוק לפי זקנה קצבת
לגיל בהגיעו למבוטח משולמת (1957 באפריל ב1
מסוימים (בתנאים לאשה ו65 לגבר 70  זקנה
הקצבה גובה קודם). שנים 5 הקצבה את משלמים
בחוק (כמוגדר הממוצע מהשכר 1695< הינו ליחיד
לפי הממוצע מהשכר 2496 ולזוג הלאומי) הבטוח
5>y0 היא הזקנה בקצבת לילדים התוספת חוק.
משני אחד כל עבור משולמת והיא חוק לפי מהשכר
שילדים בכך בהתחשב בלבד, הראשונים הילדים
ילרים. ענף במסגרת לילדים קצבאות מקבלים אלה
זו לתוספת הזכאים לשאירים ילדים בגין התוספת

ילד. לכל 7.59'0 היא
ותק תוספות משולמות הבסיסית לקצבה נוסף
התנאים שמתמלאים בתנאי פרישה דחיית ותוספות

המזכים.
באפריל בו (החל חוק לפי שאירים קצכת
הכללים לפי מבוטח, של לאלמן/ה משלמים (1955

זקנה. קצבת של
הכנסה. הבטחת חוק לפי הכנסה השלמת
קצבה, למקבלי הניתנת לאגבייתית תוספת זוהי
על או 1396 על העולה אחרת הכנסה להם שאין
המוגדרים לתנאים בכפוף הממוצע, מהשכר 90ר1
הסו ההטבה במקום באה זו הכנסה השלמת בחוק.
בו מועד ,1982 בינואר ה1 עד ששולמה ציאלית
להלן). (ראה הכנסה הבטחת חוק לתוקפו נכנס
 הלאומי הביטוח חוק לפי לא גמלאות
חוק פי על לקצבה זכאים שאינם ושאירים לקשישים
לאומי לביטוח המוסד משלם הלאומי, הביטוח
והסוכנות הממשלה ירי על הממומנות קצבאות

היהודית.

נכות

1974 באפריל לראשונה הופעל כללית נכות חוק
קוד נכים לגבי 1975 ובאפריל חדשים, נכים לגבי

לאומי ביטוח

והסברים הגדרות

הכס הנתונים המוסד. של והוצאות הכנסות
על ולא והוצאות הכנסות של בסיס על מוצגים פיים
העיקרי ההבדל ותשלומים. תקבולים של בסיס
לפי המוסד: השקעות על הצמדה בהפרשי מתבטא
של הצמדה הפרשי רק נרשמים תקבולים בסיס
הכנסות בסיס על ואילו פרעונן זמן שהגיע השקעות
שהב ההשקעות כלל על הצמדה הפרשי נרשמים

השנה. תוך שילו
מגבייה ההכנסות את כוללות הכנסות הכל סך
הממשלה, השתתפות את הלאומי, הביטוח חוק לפי
והסוכ הממשלה והקצבות הצמדה והפרשי ריבית

היהודית. נות
על מבוסס לאומי בביטוח המבוטחים מספר
זה מספר לאומי. לביטוח המוסד ע"י הנערך אומדן

כולל:
וקואופרטיבים; 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
לשלם שחייב ממי שניגבו ביטוח דמי גבייה:
חוק לפי אחרים בעד בתשלום שחייב ומי עצמו בעד

הלאומי. הביטוח
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 גכייתיות. גמלאות
הלאומי, הביטוח חוק לפי למבוטחים ששולמו
גמלאות שנגבו. הביטוח מדמי אותם ושמממנים

ודמים. מענקים קצבאות, גם כוללות
. תקציב. שנות לפי הם הנתונים

המקבלים הזכאים מספר גמלאות: מקבלי
המוגדרים ילדים ו/או זוג בני כולל לא גמלה.

נלוים. או כ"תלויים",
הזכאי את הכולל :המספר נפשות מספר
עד וילדים זוג (בני בו התלויים ואת גמלה המקבל

.(18 גיל
ומספר גמלאות מקבלי של השנתי הנתון
גמלאות מקבלי על הנתונים ,1977 ער נפשות.
מזונות מעבודה, נכות כללית, נכות שאירים, זקנה,
אפריל בחודש הגמלאות מקבלי של הם  וילדים
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שדרגת רגליים, נכה ניידות קצבת לקבלת זכאי
בר נהיגה רשיון בעל והוא מ0'409 גבוהה נכותו
ואינו מ0י609 נכותו שדרגת בניידות (ולמוגבל תוקף

תוקף). בר נהיגה רשיון בעל
מותאמות החודשית והקצבה העומדת ההלוואה
לאחוז בהתאם לו זכאי שהמוגבל הרכב, לגודל
ב! תוקף. כר נהיגה רישיון בעל ולהיותו מוגבלותו
המוסד לבין הממשלה בין ההסכם חודש 1977 ביוני
מספר ובו ניידות, גמלת בדבר לאומי לביטוח

שינויים'.

עבודה נפגעי

לו שארעה למבוטח מקנה עבודה נפגעי ביטוח
חוק מכוח הבאות לגמלאות זכות בעבודה פגיעה

הלאומי: הביטוח
בעבודה שנפגע לעובד תשלום פגיעה: דמי
עולה ואינה יומיים על העולה תקופה במשך ונעדר
כ0'759 מחושבים ליום פגיעה דמי יום. 182 על
החודשים בשלושת הנפגע של הממוצע משכרו
מחולק בחוק, הקבוע למקסימום עד לפגיעה שקדמו

אלה. ימים ב90
לנפגע, חודשית קצבה צמיתה: נכות קצבת
צמיתה נכות קצבת ומעלה. מ0י209 נכותו שדרגת
של נכות דרגת לו שאושרה לנכה משלמים מלאה
מהשכר 590ר ערכה !009'0 נכות ומעלה. 759?<

כחלק תחושב יחסית נכות הנכה. של הרבעשנתי
המלאה. מהנכות היחסי

שנהרג מבוטח לשאירי משלמים תלויים גמלת
לפר בו תלויים שהיו ולאלה בעבודה פגיעה עקב
המשפחה, הרכב לפי משולמת הגמלה נסתם.
לעיל. הנזכרת נכות קצבת של חישוב צורת באותה
שאינם עבודה, לנפגעי נוספים תשלומים קיימים
המוסד בפרסומי נמצא פירוטם בלוחות. מופיעים

לאומי2. לביטוח
 שכירים לגבי עבודה לנפגעי החוק תחולת

מ1957.  עצמאיים ולגבי מ1954

אימהות

גמלאות: סוגי שני מעניק אימהות ביטוח
ניתן הראשון חלקו יולדת. לכל  לידה מענק .1

מענק הוא השני וחלקו האשפוז, הוצאות לכיסוי
תחולת הנולד. לרך ראשוני ציוד לקניית כספי

.1954 באפריל מ1 החוק

1984 באפריל .(1.4.1970 לפני לנכים שהיו (מי מים
הוכנסו וכן לקודם חדש נכה בין ההבחנה בוטלה

נוספים: תיקונים מספר
למבוטח משולמת כללית נכות קצבת
הנובע נפשי או שכלי גופני, מליקוי שכתוצאה
אחד בו מתקיים מלידה ממום או מתאונה ממחלה,

מאלה:
יד ממשלח או מעבודה להשתכר כושר לו אין 1

מהשכר ל,^25 השווה סכום משתכר ואינו
הממוצע.

וכן יד, ממשלח או מעבודה להשתכר כושרו 2

ב0'509 הליקוי עקב צומצמו בפועל, השתכרותו
יותר. או

מותנית נכה מבוטח לגבי קצבה לקבלת הזכאות
לפחות. 409'0 של רפואית בנכות

לה אין מליקוי שכתוצאה מבוטחת, בית עקרת
או הבית, במשק המקובלות הפעולות לבצע הכושר
היא אף זכאית יותר, או ב0י509 צומצם שכושרה
נכות.רפואית בקיום מותנית הזכאות נכות. לקצבת

לפחות. 5096 של
לו שאושרה לנכה משולמת המלאה הנכות קצבת
הקצבה גובה ומעלה. 7596 של איכושר דרגת
ובמספר איהכושר בדרגת תלוי לנכה המשולמת
מהשכר 2590 היא ליחיד המלאה הקצבה התלויים.
כן לזוג. ו0'37.59 לאומי) ביטוח חוק (לפי הממוצע
הילדים משני אחד לכל 570 של תוספת משולמת

הראשונים.
בעזרת התלוי לילד משלמים נכה לילד קצבה
בני של מזו החורגת בצורה יוםיום בפעולות הזולת
לילדים 1981 מאפריל החל משולמת הגמלה גילו.
1981 ומאוקטובר ויותר, שנים 14 להם שמלאו
1982 באפריל ויותר. שנים 10 להם שמלאו לילדים
שנים 3 לו שמלאו למי הקצבה בתשלום הוחל
מיוחדים. סידורים .1 מרכיבים: שני בקצבה ויותר.
על הקצבה, רמת בלימודים. ועזרה מחיה דמי .2
מקצבת ל0י1209 309'0 בין היא השונים, מרכיביה

מלאה. יחיד
מאפ החל משולמת מיוחדים שירותים גמלת
בבי הזולת בעזרת התלויים קשים לנכים 1979 ריל
נקבעת הקצבה רמת יוםיומיות. פעולות צוע
רמות בזולת. הנכה של תלותו לדרגת בהתאם
יחיד מקצבת ו0'1509 1009'0 ,509'0 הן הקצבה

מלאה.
והל קצבה תשלום בדבר הסכם ניידות. גמלת
בניידות למוגבלים רכב לרכישת עומדת וואה
בינואר ב1 הופעל הלאומי הביטוח באמצעות

.1976

ולתכנון. למחקר האגף  לאומי לביטוח המוסד סטטיסטי", "רבעון ר' ו

שם. ר 2
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החודשים בשלושת המובטל של הממוצע השכר
דמי כן יותר, גבוה היה ששכרו ככל אבטלתו. ערב

מהשכר. יותר נמוך אחוז הם האבטלה

הכנסה הבטחת

הבטחת חוק לתוקפו נכנס 1982 בינואר ב1
תשלומי את אחידה במסגרת המשלב הכנסה,
ושאי זקנה בענף שולמו אשר הסוציאלית ההטבה
ידי על בעבר ששולמו הסעד תמיכות את וכן וים
על ממומנים התשלומים והרווחה. העבודה משרד

האוצר. ידי
שמילא מי הוא הכנסה להבטחת לגמלה זכאי
ושעמד בחוק המפורטים הזכאות מתנאי אחד אחר
לתושבי מיועדת הגמלה עקרונית, ההכנסות. במבחן
או קיום, מקור החסרים ומעלה, 18 בני ישראל
המוג המינימאלית לרמה מגיעה אינה שהכנסתם

בהן. מכיר שהחוק נסיבות עקב בחוק, דרת
השיעור גמלאות. של שיעורים שני מגדיר החוק
העבודה בגיל לגמלאים בעיקר משולם הרגיל
על ששולמו הסעד תמיכות במסגרת בעבר שנכללו
גבוה המוגדל השיעור והרווחה. העבודה משרד ידי
הקצב לשיעור זהה והוא הרגיל מהשיעור בכי2590
הוא הלאומי. הביטוח חוק לפי המשולמות אות
לקצב הזכאים ולאלמנות לקשישים בעיקר משולם
אחרים לגמלאים וכן חוק פי על ושאירים זקנה אות
לזכאותם שנתיים בתום הרגיל לשיעור הזכאים

לגמלה.

מקורות

של ולתכנון למחקר האגף מן נתקבלו הנתונים
יותר מפורטים הסברים לאומי. לביטוח המוסד
השינויים הביטוח, רמי שיעורי הגמלאות, סוגי על
בירחונים, למצוא אפשר וסיבתם התקופתיים
הסטטי ובשנתונים השנתיות בסקירות בובעונים,
המוסד של ולתכנון למחקר האגף שבעריכת סטיים

ובהוצאתו.

סעד

מתוך נתקבלו כ"ה/7  כ"ה/6 בלוחות הנתונים
משרד של סעד תשלומי מרכז של הסיכומים

והרווחה. העבודה

בהוצ לאומי לביטוח המוסד משתתף כן כמו
במרחק הגרה ליולדת החולים לבית ההסעה אות

החולים. מבית רב
או שכירה עובדת שהיא למבוטחת לידה דמי .2

12 (עד לידה חופשת של לתקופה עצמאית
משכרה 759'0 מהוים הלידה דמי שבועות).
ערב החודשים בשלושת היולדת של הממוצע

לידה. לחופשת יציאתה

מזונות דמי

נכנס מזונות תשלום הבטחת  המזונות חוק
.1972 באוקטובר ב1 לתוקפו

ניתן למזונות דין שפסק מי מזונות: לדמי זכאי
לזכותו.

דין שפסק מי מזונות: דמי בתשלום חייב
לחובתו. ניתן למזונות

לפועל הוצאה מהליכי האשה את משחרר החוק
ובאופן במקביל לאומי, לביטוח המוסד על ומטיל
את החייב מן לגבות לאישה, בתשלום מותנה בלתי
הדין. לפסק בהתאם ממנו, המגיע הסכום מלוא

ידי על ממומנים מזונות לדמי התשלומים
בפסק שנקבעו כפי הם התשלום שיעורי האוצר.
לדמי בתקנות שנקבעו מהסכומים יותר לא אך הדין,
סכומי הם התקנות לפי התשלום שיעורי מזונות.
המוגדל. בשיעור הכנסה הבטחת חוק לפי הגמלה

ילדים קצבת

כל בגין ילדים קצבת משולמת ,1975 ביולי החל
ידי על ישירות שנה, 18 לו מלאו שטרם בישראל ילד

לאומי. לביטוח המוסד
זיכוי נקודת ערך לפי חושבה הקצבה זה ממועד
המחירים במדד הגידול למלוא הצמוד הכנסה, במס
ובאפ (באוקטובר בשנה פעמיים והתעדכנה לצרכן
ארבע הקצבה נקודת התעדכנה 1981 מינואר ריל).
וינואר). אוקטובר יולי, (באפריל, בשנה פעמים
הללו, העדכון מועדי בין ואילך, 1984 ממאי בפועל,
בהתאם חודש, מדי כמעט מתעדכנת הקצבה נקודת

היוקר. לתוספת

אבטלה

שהשלים שכיר מובטל זכאי אבטלה לדמי
שנה 20 לו מלאו בחוק, כמוגדר אכשרה תקופת
שנה 60 או (לגבר) שנה 65 לו מלאו לא ועוד
לפי יומי בסיס על מחושבים האבטלה דמי (לאשה).
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נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

הסעד ללשכת הנזקקות היהודיות המשפחות סקר 87

1956/57
1963/64 נתמכות משפחות תקציבי על סקרים 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. לודז
TABLEXXV/1.INSURED PERSONS AND CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF INSURED

PERSONS

Class of insured 1984/85 1983/84 1982/83 1981/82 '1980/81 1970/71 1960/61 1955/56 המבוטח סוג

Insured persons (thousands) at begining of the year השנה בתחילת (אלפים) מבוטחיס

TOTAL

Employees

Selfemployed

Nonemployees and
not selfemployed

1,782 1,733 1,719 1,693 1,636 1,060 660 535

1,237 1,203 1,190 1,170 1,138 840 479 386

180 186 ;188 203 199 160 142 120

365 344 341 320 299 60 39 29

הכל סך

שכירים

עצמאים

שכירים אינם
עצמאים ואינם

Contribution1 (IS million at current pirces) the whole year השנה כל שוטפים) במחירים שי (מליוני גבייה3

TOTAL 643,795 123,611 47,738 22,416 9,470 99 11

Percentages אחוזים

הכל סך

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

הכל סך  86.383.690.493.694.294.694.492.9Employeesשכירים total

של 62.160.772.573.874.274.474.073.2Employer'sחלקם share
המעבידים

של '24.222.917.919.820.020.220.419.7Employeesחלקם share
השכירים

שכירים4 '13.716.49.66.45.85.45.67.1Nonemployeesשאינט

1 New seires incl. new populations not previously included.
2 The decrease in the number of selfemployed is due to the
sifting during the computerization of the cardifle non
employees.
3 Incl. contribution for civil defence levy, parallel tax, and
postprimary education levy.
4 On 1 IV 1984. parallel tax has been collected from self
employed; hence the increase of their share in contribution.

נכללו שלא חדשות אוכלוסיות הכוללת חדשה סידרה 1

לכן. קודם
מיחשוכ בעת מהניפוי נובעת העצמאים במספר הירידה 7

הלאשכירים. כרטסת
מקביל למס אזרחית, התגוננות להיטל גבייה כולל 3

עליסודי. חינוך ולהיטל
מלאשכירים. מקביל מס בגביית הוחל ב984ו.4.ו 4

גדל. בגבייה חלקם כך ומשום
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סוג לטי לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות, כ"ה/2. לוח
מימון1 ^ ^

TABLEXXV/2.INCOME, EXPENDITUREAND BALANCES^OF THE NATIONAL
INSURANCE INSTITUTE, BY TYPETOFF1NANCING1

1984/85 1983/84 1982/83 1980/811970/71 1960/61 1955/56

INCOME TOTAL
To National Insurance
branchestotal
From contribution by the
National Insurance law
Government participation
by the law
Interest, linkage difTerentials
and miscellaneous
Provision of Government and
Jewish Agency to
noncontributory payments

EXPENDITURE TOTAL
By the National Insurance law2
Noncontributory payments

Curxujt 15alance_)
}ExcessVf contirbutions ^
( ** ovelbtttTrtorybenefits '

Excess of income over
expenditure
Total assets at end of year

INCOME TOTAL
To National Insurance
branches total
From contirbution by the Natio
nal Insurance law
Government participation
by the la

Interest* linkage differential
and miscttlSneous

Provision of Government and
Jewish Agency to
noncontributory payments

EXPENDITURE TOTAL
By the National Insurance law2
Noncontributory
payments

שוטפים) (במחירים שי מיליוני
IS million (at curernt pirces)

3,391,359 582,173 160,453 29,935 139.6 14.2
3,261.398 556.550 151.708 28.298 128.6 14.2

462,896 90,496 35,479 7,208 97.4 11.2

111,876 26,344 8,858 81 4.7 0.9

2,686,626 439,710 107,371 21,009 26.5 2.1

129.961 25.623 8.745 1.637 11.0 

714,136 137,077 52,636 8,746 76.3 8.2
584,175 111,454 43,891 7,109 65.3 8.2
129,961 25,623 8,745 1,637 11.0 

4.4
4.4

4.2

0.1

118,279 20,958 18,412 99 32.1 3.0

2,677,223 445,096 107,817 21,189 63.3 6.0

3,377,170 638,897 187,640 35,993 207.5 29.0

1.7
1.7

2.6

2.7

4.6

Percentages אחוזים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
96.2 95.6 94.5 94.5 92.1 100.0 100.0

22.1 24.1 69.8 78.7 97.0

5.5 0.3 3.4 6.3 

66.9 70.1 18.9 15.0 3.0

5.5 5.5 7.9  

100.0 100.0 100.0
85.6 100.0 100.0
14.4  

15.613.7

4.53.3

75.579.2

4.43.8

100.0100.0100.0100.0
81.383.481.381.8
18.716.618.718.2

הכל סך הכנסות
הלאומי הביטוח לענפי

הכל סך 
הביטוח חוק לפי מגבייה

הלאומי
לפי הממשלה השתתפות

החוק
הצמדה הפרשי ריבית.

ושונות
הממשלה הקצבות

היהודית והסוכנות
לאגבייתיים לתשלומים

הכל סך הוצאות
הלאומי2 הביטוח חוק לפי
לאגבייתיים תשלומים

שוטף עודף
גמלאות על גבייה עודף

החוק לפי
הכנסות עודף
הוצאות על

השנה בסוף נכסים הכל סך

הכל סך הכנסות
הלאומי הביטוח לענ6י

הכל סך
הביטוח חוק לפי מגבייה

הלאומי
הממשלה השתתפות

חוק לפי
הצמדה הפרשי ריבית.

ושונות
הממשלה הקצבות

היהודית והסוכנות
לאגבייתייס לתשלומים

הכל סך הוצאות
הלאומי2 הביטוח חוק לפי

תשלומים
גבייתים לא

1 Excl. civil defencelevy ,parallel tax and postpirmaryeducation חינוך והיטל מקביל .מס אזרחית התגוננות היטל כולל לא 1

levy. 2 Incl. administrative expenses. מינהל. הוצאות כולל 2 עלייסורי.
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לפי לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הוצאות2 הכנסות1, כ"ה/3. לוח
העיקריים הביטוח ענפי

TABLEXXV/3.INCOME1, EXPENDITURE2 AND BALANCES OF THE NATIONAL
INSURANCE INSTITUTE, BY MAIN INSURANCE BRANCHES

IS million, at current prices שוטפים במחירים ש'. מיליוני

ביטוח 1955/561960/611970/711980/811982/831983/841984/85Insuranceענף branch

לצרכן המחירים 100.0121.7212.58,250.739,357.9107,759.9543,722.5Consumerמדד price index
(100=1955/56 :base)(הבסיס: 1955/56=100)

ושאירים Oldזקנה age and survivors

2.38.865.412,72465,365235,1951,279,498Incomeהכנסות
0.14.029.13,47719,77054,257231,823Expenditureהוצאות

הכנסות 2.24.836.39,24745,595180,9381,047,675Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 3.620.4157.315,97479,967263,2651,333,302Cumulativeעודף excess3

כללית Generalנכות disability
3.72,14311,64640,557198,529Incomeהכנסות
8915,58615,95664,384Expenditureהוצאות

הכנסות 3.71,2526,06024,601134,145Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 4.02,13211,05636,316176,742Cumulativeעודף excess1

Work injury (employees and self employed) ועצמאים) (שכירים עבודה נפגעי
0.82.412.22,91616,06560,124359,831Incomeהכנסות
0.61.47.54932,7516,98633,024Expenditureהוצאות

הכנסות 0.31.14.72,42313,31453,138326,807Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 0.55.121.33,85522,46776,084407,611Cumulativeעודף excess3

Maternityאימהות
0.71.24.29475,89421,210127,001Incomeהכנסות
0.51.15.24702,6597,02132,815Expenditureהוצאות

הכנסות 0.30.11.04773,23514,18994,186Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 0.41.2עודף 1.75785,24819,895119,103Cumulative excess3

Childrenילדים
0.925.02,77317,06560,991345,190Income_הכנסות
0.817.62,32912,03331,457121,072Expenditureהוצאות

הכנסות 7.44445,03229,534224,118Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 0.220.51,6487,39337,927273,387Cumulativeעודף excess3

Unemploymentאבטלה
13.05,24427,538107,550652,516Incomeהכנסות
1459452,03913,705Expenditureהוצאות

הכנסות 13.05,09926,593105,511638,811Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 עודף


13.88,44844,861150,646790.276Cumulative excess3

שירות Reserveיםמילואביטוח service insurance
0.50.914.52,79412,74938,708187,999Incomeהכנסות
0.50.914.59338,24817.44786.569Expenditureהוצאות

הכנסות 0.11,8614,50121,261101,430Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 0.12.27.82,85211,45833,487143,693Cumulativeעודף excess3

1 Incl. collection from insured, government participation,
interest and linkage of investments.
2 Incl. administrative expenses.
3 Assets at end of year.

ריבית ממשלה, השתתפות ממבוטחים. גבייה כולל 1

השקעות. על והצמדה
מינהל. הוצאות כולל 2

השנה. בסוף נכסים, 3.
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גימ'ניאות1 מקבלי .AinZAvbyv
TABLEXXV/4:RECIPIENTSOF PENSIONS'

f]
1

r 1 '

( \
הגמלה\ 1960/611970/711980/811981/821982/831983/841984/85סו1

ושאירים OLDזקנה AGE AND SURVIVORS

ושאירים זקנה 62,241176,696343,359353,566362,635371,053379,394Oldקצבאות age and survivors
pensions

נפשות' הכל 85,300245,900570,100582,200597,100610,950624,100Totalסך persons'
שאירים 7,32636,61976,05178,71781,81084,66286,952Survivorקצבת pension
זקנה 54,915140,077267,308274,849280,825286,391292,442Oldקצבת age pension

השלמת עם :79,374155,516156,605151,517149,127146,281Thereofמהם; With income
supplementהכנסה

DISABILITYנכות
כללית נכות 4,68542,87148,76154,38659,49162,457Generalקצבת disability
נפשות' הכל 117,578128,762149,072158,180164,666Totalסך person1
נכה ילד 1571,6133,3053,815Benefitקצבת to disabled

child
שירותים 1,4192,3363,5483,9284,363Attendanceגמלת allowence

מיוחדים
ניידות 8,4328,6809,2649,85210,259Mobilityגמלת allowance

עבודה WORKנפגעי INJURY
פגיעה 77,04773,91370,01757,97059,600Injuryדמי beneifts

צמיתה נכות 2,9587,5428,0348,4858,8989,326Permanentקצבת disability
pension

תלויים 3,0703,0903,216Dependant's§1,4802,8592,958גמלת pension

MATERNITYאימהות
לידה 49,92877,97897,30796,82699,057102,739100,250Maternityמענקי grants
לידה 13,11824,84339,78538,60239,64842,38542,690Maternityדמי allowances

מזונות ALIMONYדמי
מזונות 4,1935,0845,8766,1636,494Alimonyדמי

נפשות' הכל 12,57915,25217,35818,48919,482Totalסך persons'

CHILDRENילדים
ילדים 83,148862,3451,512,8711,528,4861,556,8941,562,6591,585,671Childקצבת allowances

המקבלות 39,945321,058579,247587,511600,859609,052621,675Familiesמשפחות receiving
ילדים childקצבת allowances

UNEMPLOYMENTאבטלה
אבטלה 37,00042,15240,00036,90045,000Unemploymentדמי beneift

נפשות' הכל 92,500105,380100,00092,250112,500Totalסך persons'
הכנסה INCOMEהבטחת SUPPORT

הכנסה הבטחת 10,95814,064Income§13,2329,911§12,520דמי support beneifts

נפשות1 הכל 60,41777,300Totalסך persons'

ראה תלויים; כולל לשנתמבוא,ו הוא הנתון 2Figure for1 Incl. dependant persons; see introduction 2
.19751975.
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המשפחה והרכב מין לטי קיום, להבטחת גמלאות מקבלי כ"ה/5. לוח
TABLEXXV/5.RECIPIENTS OF/dENEFITSkoR INCOME MAINTENANCE, BY SEX

AND(]hftN41cf¥€t)MPOSITION

March 1985 מיס

גמלה\ומין \10

Compositionהמשפחההרכב of family

הכל ילדיםTotalסך עם מזה:
Thereof: With childrenType o benefit and sex

הכל סך
Total

יחיד
Single

זוגי
Couple'

הכל סך
Total

יחיד
Single

זוג'
Couple1

ושאירים 144,531113,36931,1627,8973,017זקנה 4,880OLD AGE AND
SURVIVORS

88,78161,01927,7627,4562,660גברים 4,796Males

55,75052,3503,400441357נשים 84Females

כללית 64,60250,55714,04517,7798,540נכות 9,239GENERAL DISABILITY

38,11924,54513,57410,8928,287גברים 2,605Males

26,48326,0124716,887253נשים 6,634Females

מזונות דמי
6,4946,4946,444נשים 6,444

ALIMONY
Females

הכנסה 16,68611,6475,03911,7414,604הבטחת 7,137INCOME SUPPORT

7,9332,8945,0394,7474,604גברים 143Males

_8,7538,7536,994נשים 6,994Females

1 Couples were classified according to the sex of the
beneifcient and in case of two beneficients  according to the
male.

 זכאים שני של ובמקרה הזכאי מין לפי מוינו הזוגות 1

הגבר. לפי
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WELFARE
ולנוער לילד

סעד
השירות ע"י לבית מחוץ המסודרים הילדים כ"ה/6. לוח

והרווחה העבודה משרד של
TABLEXXV/6.CHILDREN PLACED AWAY FROM HOME BY THE DEPARTMENT OF
CHILD AND YOUTH CARE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

לפי יהודיים 3מחוזיישובים
localities by districtJewisl&1

הכל סך
P caE Sx> S

f E
P 3
o .2
.T* XL

Totalהכל TJjסך ■£
Oar 3P> c#;z q! i

Total

a "
r a
n

a o
ev

r: v

n
Childrenיםילד

כלמוחלטיםמספרים (year(ינואר Absoluteשנה) numbers (January of each
198010,75010,4894,413 2,5963.4802711980

198310,56910,1934,473 2,5283,1923761983

198410.63510,2224,631 2,5153,0764131984

198510,3289.8834,366 2.6472,8704451985

Percentagesאחוזים
הכל סך 1985100.0100.0100.0 100.0100.0100.01985 TOTAL
מוניציפאלי Municipalמעמד status

63.364.966.7עיריות 67.160.227.2Municipalities
מקומיות 20.721.020.5מועצות 18.024.614.6Local councils
אזוריות 10.310.89.1מועצות ICO14.0Regional councils
מוחזקות 5.73.33.7לשכוח 4.91.258.2Supported bureaux and

ארציים countrywideוסידורים placements
במחיהוצאות ש שוטפים)(מיליוני ים

(IS million. at current prices)Expenditure
19809.39.23.5 2.03.70.21980
1983116.8112.749.6 25.937.24.21983
1984325.531.4136.3 76.2101.411.71984

19851,538.3.J481.6630.8 402.2448.656.71985

והרווחה העבודה משרד במימון למפגרים במעונות החוסים כ"ה/7. לוח
TABLEXXV/7. INMATES OF INSTITUTIONS FOR THE RETARDED FINANCED BY

THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

מעונות
משפחותמעונותמעונותממשלתיים

הכל אומנותפרטייםציבורייםGovernסך
TotalmentPublicPrivateFoster

instituinstituinstitufamilies
tionstionstions

שנה)חוסים כל year)(January(ינואר each1 nmates
19804,4622.7313331.1302681980

19834,7482,7254351.378210983

19844,9552.8284931.347287984
19855,0352.8115001,410314985

19804.62.50.31.40.41980
198374.339.55.225.93.71983

1984175.784.517.664.19.51984

1985887.0364.086.3359.177.71985
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ובידור תרבות כ"ו. פרק

באחריותו ונמצאת הספר בית תלמידי לשימוש
ספר, בבתי ספריות הספר. בית של המינהלית
כספרייה נספרו אחת, מספרייה יותר בהם שיש
מספר ספרים, (מספר לגביהן והנתונים אחת,

יחד. סוכמו וכיו"ב) ספרנים
שירותים מקבלים שתלמידיהם ספר 2.בתי
או אחר, ספר בית ספריית אחרת: מספרייה
קהילתי, (במרכז כולשהי ציבורית ספרייה

וכיו"ב). הקיבוץ ספריית אזורית, ספרייה
בהם שמתקיימים ספר בתי הספר. בתי ספירת
יסודי חינוך (כגון: אחד חינוך מדרג ביותר לימודים
(חטיבת גבוה היותר בדרג נכללו ביניים) וחטיבת

בלבד. אחת פעם ונספרו ביניים),
יחידה שהוא מודפס חומר המציין מונח כותר:
בעלי אחדים בכרכים או אחד בכרך עצמה, בפני
רב ספר נספר הכותרים בספירת משותפת. כותרת

בלבד. אחת פעם כרכים
בכריכה הכרוכים כתבים של פיסית יחידה כרך:
כמספר רבכרכים ספר נספר הכרכים בספירת אחת.

אותו. המרכיבים הכרכים
העובדים ספרנים רק מוצגים בלוחות ספרנים:
או וכד') לאומי (בשירות מתנדבים שכר. תמורת
נכללו. לא  הספרייה את המפעילים תלמידים

בתי ספריות סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
לסטטיס המרכזית הלשכה ידי על בוצע הסקר ספר.
הזמנת לפי ,1982 דצמבר  בנובמבר טיקה,

והתרבות. החינוך משרד

ובילוי קריאה הרגלי
לרדיו האזנה על ובילוי, קריאה הרגלי על נתונים
לאחרונה הופיעו ספורט, ועל בטלויזיה וצפייה

.750 עמ' ,1983  34 מס' בשנתון

ותקופונים עיתונים ספרים,
מתוך עובדו לאור שיצאו הספרים על הנתונים
ואילו המו"לים, מן שנתקבלו מפורטים שאלונים
הספ מכרטסת נלקטו ועיתונים תקופונים על נתונים
כוללים אינם עיתונים על הנתונים הלאומית. רייה

מקומיים'. עיתונים

מוסיאונים2
המוסיאונים סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
לסטטיס המרכזית הלשכה ידי על שבוצע בישראל,
החינוך משרד הזמנת לפי 1985 במאייולי טיקה

והתרבות.
מקו ארכיאולוגיים אוספים נכללים לא בנתונים
הזמנה, פי על רק לקהל הנפתחים בקיבוצים, מיים
ער קהילתיים. ובמוסדות במנזרים אוספים לא ואף
הנ"ל. האוספים את גם הנתונים כללו ל1969/70
אוספים בעלי מוסיאונים כללי: אוסף סוג
את להגדיר ניתן לא שבהם שונים מסוגים גדולים
ישראל מוסיאון נכללו: זה בסוג העיקרי. האוסף
חיפה. ומוסיאון הארץ מוסיאון רוקפלר), (לרבות

קולנוע בתי
הפנים. משרד ידי סופקויעל הנתונים

■.,)/■■ 1/ \'s .'/'* ^
ספר בתי ספריות

והסברים הגדרות

עת וכתבי ספרים של מאורגן אוסף ספרייה:
הייעד. ציבור לשימוש

ספרייה, משירותי נהנים שתלמידיהם ספר, בתי
קבוצות: לשתי חולקו

עומדת הספרייה ספרייה. כעלי ספר 1.בתי

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

19691979 ומעלה 14 בגיל היהודית האוכלוסייה של ובילוי קריאה הרגלי 654

.1984 .5 מס' מוסף",  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון "1982/83 בישראל לאור שיצאו ב"הספרים הופיעו מפורטים נתונים
.1983 ,10 מסי שם, "1981 בישראל לאור שיצאו ותקופונים יומיים וב"עיתונים
.1985 ,10 מס' שם ."1984/85 בישראל ב"מוזיאונים הופיעו מפורטים נתונים
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נושא לפי בישראל, לאור שיצאו ספרים כ"ו/ו. לוח
TABLEXXVI/1.BOOKS PUBLISHED IN ISRAEL, BY SUBJECT

תקציב Budgetשנות years

1982/83

(אלפים)1965/661970/711980/81נושא לספר1 עותקים ממוצע
Average copies per title1 (thousands)

Subject

ספרים
Titlesהכל קשהסך רכהכריכה כריכה

TotalHard coverSoft cover

כולל2 2,23033534,38743843.02.83.1GRANDסך TOTAL2
לימוד ספרי :1,1441,1604.63.64.7Thereofמזה: Textbooks
או ראשונה 1.4461.8S92.2632.3162.22.42.0Firstמהדורה or reedition

מחודשת
חוזרת 7291.4492.0921.9963.72.94.1Reprintהדפסה

ראשונה 6323162.22.42.0FIRST^1,4461,8892מהדורה OR RE

 מחודשת EDITIONאו  TOTAL3
הכל3 סך
ושירה 5317068518782.52.42.6Literatureספרות and poetry

יפה ספרות :1863253944922.42.02.7Thereofמוה: Fiction (prose)
ילדים ספרות :1451732191593.12.75.1Thereofמזה: Children's

books
634929291.92.21.4Artאמנות
1711531711693.83.14.6Judaismיהדות

אחרות 981.41.4Otherדתות religions
הרוח 1722663234073.52.14.0Humanitiesמדעי

559257783.31.52.3Educationחינוך
החברה 13681551792.06.92.7Socialמדעי and behavioural
sciencesוההתנהגות

507070511.31.51.2Economicsכלכלה
ומדעי 66100123973.46.52.2Administrationמינהל and
politicalהמדינה sciences
102925290.80.60.8Lawמשפטים
123221211.03.50.6Medicineרפואה

סטטיסטיקה, ,5.9Mathematics(2.2)52345.8מתימטיקה. statistics,
computersמחשבים
הטבע 10614668932.63.43.3Sciencesמדעי

2.1Agirculture(0.9)485430391.8חקלאות
טכנולוגיה. ,387266431.91.51.9Engineeringהנדסה. technology,

architectureאדריכלות
תקשורת. ,10572.61.72.7Commerceמסחר,

תיירות ,communicationתחבורה,
transport. tourism

וספרי בית 57533.23.62.6Homeכלכלת economics and
שימושיים handbooksעזר

משחקים ,17222.02.31.9Entertainmentשעשועים. games
andוספורט sports

17769284.54.83.1Generalכללי

I Excl. government publications. 2 Incl. not known. 3 In לא כולל 2 ממשלה. פרסומי כולל לא 1

1965/66 and 1970/71, the Total includes textbooks which are not ספרי כולל הכל סך ו1970/71 1965/66 בשנים 3 ידוע.
detailed by subject. הנושא. לפי מפורטים שאינם לימוד,
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כ"ו/2.מוסיאונים1 לוח
TABLEXXVI/2.MUSEUMS'

תקציב Budgetשנות years

הביקוריס שיעור
בני+15ביקורים תושבים ל000.ו

וסוג Rate(אלפים)מוסיאוניםשנה of visitsYear and type of main
העיקרי MuseumsVisitsperהאוסף 1,000collection

(Thousands)population aged
15 +

1960/61691,7381,2481960/61
1970/71§953,2171,6261970/71
1975/76§965,5282.2791975/76
1979/80§838.4333,2941979/80

הכל סך 1984/85838,0852,8871984/85TOTAL

האוסף Typeסוג of main
collectionהעיקרי
14947338Artאמנות
5340121Judaicaיהדות

תולדות 172,203786Generalהסטוריה. history. history
ישראל ofארץ the Land of Israel

והיישוב
17794284Archaeologyארכיאולוגיה

ופולקלור 416458Ethnologyאתנולוגיה and folklore
וטכנולוגיה 513950Scienceמדע and technology

הארץ וידיעת 10721257Naturalטבע sciences and
geography

46523Otherאחר
31,407502Generalכללי

בוטניים וגנים חיות 41,306466Zoosגני and botanical gardens

1 Excl. national monuments and nature reserves. In 1984/85,
33 national monuments and parkswere not included,which were
visited by about 6.2 million persons. Nor were included about
180 nature reserves. About 1 .2 visitors were recorded in 12 nature
reserves where entrance must be paid for.

ב984/85ו טבע. ושמורות לאומיים אתרים כולל לא 1

כ6.2 בהם שביקרו לאומיים תניס אתרים 33 נכללו לא
ב2ו טבע. שמורות כ80ו נכללו לא כן מבקרים. מיליון
מיליון כ2.ו ביקרו בתשלום אליהן שהכניסה שמורות

מבקרים.

ויבוא בישראל ייצור  ארוכים סרטים כ"ו/3. לוח
TABLEXXVI/3FULL LENGTHFILMSPRODUCTION IN ISRAEL AND IMPORTS

ייצור2 1975/761980198219831984Country'1970/71'1960/61'ארץ of production2 ,

הכל 425417439272214284208TOTALסך
15121716Israelישראל

הברית .190149130124101119109U.S.Aארצות
58375015212219Franceצרפת

30955711192211Italyאיטליה
4641567Germanyגרמניה

המאוחרת 55165618191818Unitedהממלכה Kingdom
ערב 5543614352Arabארצות countries
קונג 16611Hongהונג Kong

הודו
אחרות ארצות

836010647 1

19 /214119
India
Other countries

I Budget year.
2 Incl. films which are coproductions. תקציב. שנת 1

ארצות. מספר בשיתוף שיוצרו סרטים כולל  1980 החל 2
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survey of school libraries 1982/83 תשמ"ג ספר. בתי ספריות סקר
הספר בית סוג לפי ספר, בבתי ספרייה שירותי כ"ו/4. לוח
עברי) (חינוך הספרייה של שונות תכונות ולפי והפיקוח

TABLEXXVI/4.LIBRARY SERVICES IN SCHOOLS, BY TYPE OF SCHOOL AND
SUPERVISION AND VARIOUS CHARACTERISTICS OF LIBRARY (Hebrew education)

1982/83 תשמ"ג;
ביניים' חטיבות

תיכונים ספר ובתי
Inlermediate1 and
secondary schools
בפיקוח: מזה
Thereof:

supervised by:

Religious'
כללי

General

Total

יסודיים 0פר בתי
Pirmary schools

Thereof: מזה;

ממלכתיים
דתיים
State

religious

ממלכ
תיים
Slate

הכל jo
Total

Schools and pupils
SCHOOLS  TOTAL
Thereof: Returned survey
questionnaire
Schools with library services

Pupils receiving library
services at school (thousands)

Schools with library
services  of all schools
who returned survey
questionnaire
Pupils receiving library
services at school  of total
pupils in schools that
returned survey questionnaire
Schools with library services
Libraries

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים

1,277810349544327174
1,050684288445275141

893575254404248129
338.5259.065.8202.7155.141.0

91.5

94.5

תא בכל הכל מסך אחוז
Percent of total in each cell

90.2 90.8 88.2 84.1 85.0

96.8 96.4 90.7 85.5 86.6

64.3
43.2

69.7
51.0

63.4
34.4

82.7
65.4

86.3
76.1

81.4
55.1

Libraries with reading rooms
Libraries operated by
professional librarians

65.671.752.074.881.568.2Libraries in which the
collections increased in
1981/82

Percentagesאחוזים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0LIBRARIES TOTAL

7.4
53.7
36.6

2.3

5.4
48.6
42.6

3.4_

8.3
62.4
28.8

0.5

1.3
26.5
61.3

10.9

1.2
20.7
64.6

13.5

1.6
29.8
61.3

7.3

Type of book collection
Fiction only
Fiction and nonfiction
Fiction. nonfiction and
periodicals
Other

57.7

40.7

58.6

39.9

55.3

44.4

42.6

50.6

40.6

48.8

42.6

58.6

Pupils
Lent at least one
book a month
Attended reading room at
least once a week'

ותלמידים ספר בתי
הכל סך  ספר בחי

לשאלון ענו מהם:
הסקר

ספרייה שירותי עם ספר כתי
שירותי המקבלים תלמידים

(אלפים) הספר בבית ספרייה

שירותי עם ספר בחי
בחי מכלל  ספרייה

הסקר לשאלון שענו הספר

שירותי המקבלים תלמידים
מכלל  הספר בבית ספרייה

שענו בבתי"ס התלמידים
הסקר לשאלון

ספריה שירותי עם ספר בחי
ספריות

קריאה חדר בהן שיש ספריות
על המופעלות ספריות

הכשרה בעלי עובדים ידי
בספרנות מקצועית

אוסף בהן שגדל ספריות
בתשמ"ב הספרייה

הכל סך  ספריות
הספרים אוסף סוג
בלבד יפה ספרות

עיון וספרי יפה ספרות
עיון ספרי יפה, ספרות

עת וכתבי
אחר

תלמידים
ספר לפחות שאלו

בחודש אחד
בשבוע פעם לפחות ביקרו

הקריאה3 בחדר
Averagesםממוצעי

בספריות Booksספרים in libraries
ספר לבית כותרים 2,3242,8881,4736,4088.0773,906Averageממוצע titles per school
ספר לבית כרכים 3.0603.7542,0628,56410,6735,285Averageממוצע volumes per school
לתלמיד כותרים .5.96.25.512ממוצע 112.411.3Average titles per pupil
לתלמיד כוכים 8.18.38.116.617.015.9Averageממוצע volumes per pupil

I In intermediate schools: State and statereligious.
2 Supervised by the Religious Education Department. 3 Of
total pupils in schools with reading rooms.

וממלכתידתי. ממלכתי הביניים; בחטיבות 1

החינוך במשרד דתי לחינוך האגף בפיקוח 2

חדרי עם ספר בבתי התלמידים מכלל נ והתרבות.
קריאה.
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והפיקוח הספר בית סוג לפי ספר, בבתי ספרייה שירותי כ"ו/5. לוח
הדרוזי) המגזר כולל ערבי, (חינוך הספרייה של שונות תכונות ולפי

TABLE XXVI/5. LIBRARY SERVICES IN SCHOOLS, BY TYPE OF SCHOOL AND
SUPERVISION AND BY VARIOUS CHARACTERISTICS OF THE LIBRARY

)Arab education, incl. the Druze sector)
1982/83 ;rnu7n

ביניים חטיבות
עליסודיים ספר ובתי

Intermediate
and secondary

schools

מזה:
רשמיים
Thereof:
ofifcial

הכל סך
Total

יסודיים ספר בתי
Primary
schools

:,7W
רשמיים
Thereof:
official

הכל סך
Total

Schools and pupils
SCHOOLS  TOTAL
Thereof: Returned survey
questionnaires

Schools with library
services

Pupils receiving library
services at school
)thousands)

Schools with library
services  of total schools
that returned survey
questionnaire

Pupils receiving library
services at school  of
total pupils in schools
that returned survey
questionnaire

Schools with library services
Libraries
Libraires with reading room
Libraires operated by
professional librairans

Libraries in which the
collections increased in 1981/82

LIBRARIES  TOTAL
Type of book
collection
Fiction only
Fiction and nonfiction
Fiction, nonfiction and
periodicals

Other
Pupils
Lent at least one
book a month

Attended reading room at
least once a week'

Books in libraries
Average titles per school
Average volumes per school
Average titles per pupil
Average volumes per pupil

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים ותלמידים ספר בתי
הכל סך  ספר 27926410288בתי

לשאלון ענו 2682427853מהם:
הסקר

שירותי עם ספר 1991836339בתי
ספרייה

שירותי המקבלים 91.185.8תלמידים (22.8)35.9י
הספר בבית ספרייה

(אלפים)
תא בכל הכל מסך אחת

Percent of total in each cell
)73.6) 80.8 75.6

(80.5) 85.9 80.4

74.3

79.6

17.1
20.3

14.8
21.7

74.6
35.7

(76.9)
(38.9)

47.749.277.8(82.1)

אחוזים
100.0100.0100.0

Percentages
100.0

8.7
67.2
19.5

4.5
67.0
19.5

1.8
43.6
47.3

(39.5)
(52.6)

4.69.07.3(7.9)

37.237.761.0(65.4)

21.118.735.8(35.8)

Averagesממוצעים

861
1,163

1.8
2.5

856
1,149
1.8
2.4

2,954
3,745

5.0
6.4

2,653
3,423
(4.4)
(5.7)

שירותי עם ספר בתי
בתי מכלל  ספרייה

הסקר לשאלון שענו הספר
| ספרייה שירותי המקבליס תלמידים

מכלל  הספר בבית
שענו בבתי"ס התלמידים

הסקר לשאלון

ספרייה שירותי עם ספר בתי
ספריות

קריאה חדר בהן שיש ספריות
על המופעלות ספריות

הכשרה בעלי עובדים ידי
בספרנות מקצועית

אוסף בהן שגדל ספריות
בתשמ"ב הספרייה

הכל סך  ספריות
הספרים אוסף סוג
בלבד יפה ספרות

עיון וספרי יפה ספרות
עיון ספרי יפה, ספרות

עת וכתבי
אחר

תלמידים
ספר לפחות שאלו

בחודש אחד
בשבוע פעם לפחות ביקרו

הקריאה1 בהדר

בספריות ספרים
ספר לבית כותרים ממוצע
ספר לבית כרכים ממוצע
לתלמיד כותרים ממוצע
לתלמיד כרכים ממוצע

1 Of all pupils in schools with reading rooms. קריאה. חדר עם ספר בבתי התלמידים מכלל 1
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עזה וחבל שומרון יהודה, כ"ז. פרק

והשוו בדיקות סקרים, בשטח. חלקיות אמפיריות
להערכה הביאו לאחרונה, שנערכו שונות אות
תמותת (בעיקר התמותה רמת אומדני של מחדש
התמותה רמות הוקטנו זאת כעקבות תינוקות).
האוכלוסייה. באומדני בעבר שנכללו אלה לעומת
באו ההגירה מרכיב התושביס. תנועת מאזן
עזה וחבל שומרון יהודה, באזורי האוכלוסייה מדני
לבין היוצאים התושבים מספר בין כהפרש מוגדר
משפחות). איחוד (כולל הנכנסים התושבים מספר
מתחנות שוטף באופן מתקבלים אלה מספרים

אזוריות. ומלשכות השונות הגבולות ביקורת
פחות (נכנסים התושבים מאזן של הגילים מבנה
בתחנות שהתקבל ההרכב על בעיקר מבוסס יוצאים)
נ וב1976. ב1968 העיקריות הגבולות ביקורת
על נתונים הגבולות ביקורת בתחנות התקבלו 1984

ו1982. 1981 לשנים מעודכן גילים הרכב
לשנים האוכלוסייה אומדני זה, עדכון בעקבות
שכבר לתיקונים נוסף שוב. תוקנו ו1983 1982
השיטה בדבר .198435 מס' בשנתון פורסמו
לרמת נגעו (אשר אלה תיקונים של והתוצאות
שומרון יהודה, של ''סטטיסטיקה ראה התמותה)

.1983 ,1 מס' עזה" וחבל
קלים לשינויים גרם התושבים תנועת מאזן עדכון

הגילים. בהרכב ובעיקר האוכלוסייה הכל בסך

לאומיים חשבונות
ביישובים הפעילות את כוללים אינם האומדנים
יישו של התוצר אלה: באזורים שהוקמו היהודיים

ישראל. של המקומי בתוצר כלול אלה בים
"ההוצאה בשיטת התקבל המקומי התוצר ערך
לצריכה ההוצאה סיכום ידי על דהיינו הלאומית",
והשירותים הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה,
סחורות יבוא של הערך כניכוי ליצוא, המופנים

ושירותים.
את כוללת הפנויה הגולמית הלאומית ההכנסה
הכנסות בתוספת המשק ענפי של המקומי התוצר
מחו"ל. נטו והעברות לאזור מחוץ מעבודה נטו

סטטיס סדרות. על בחלקם מבוססים האומדנים
בסעיפי בעיקר  הערכות ועל שלמות לא טיות
 שירותים וצריכת תעשייתיים מוצרים צריכת
בהתחשב ישראל1. עם החוץ סחר על ובסעיפים
יותר גבוהה דיוק רמת ליחס יש האומדן בקשיי

כללי
תואמות החישוב ושיטות הסיווגים ההגדרות,
המתאימות בסדרות הנהוגים אלה את כלל בדרך

אחרת. צוין כן אם אלא זה, בשנתון המובאות
צפון תושבי את כולל ובמבוא בלוחות עזה חבל
.1979 מרס עד 1967 ממפקד בדוים למעט סיני,
העיר תושבי את כולל אינו 1979 באפריל החל
צפון שאר את כולל אינו ב1982 והחל אלעריש

סיני.

אוכלוסייה
אוכלוסייה בסיס על נערך. האוכלוסייה אומדן
הנמצאים התושבים כל דהיינו פקטו) (דה נוכחת
אינה האוכלוסייה הנסקרת. בתקופה באזור, בפועל
הוא מגוריהם שמקום ישראל תושבי את כוללת

עזה. וחבל שומרון יהודה,
האוכ מפקד הוא האוכלוסייה לאומדני הבסיס
בספטמבר עזה וחבל ושומרון ביהודה שנערך לוסין
ע"י שנה מדי מעודכן האוכלוסייה אומדן .1967
מאזן והפרש פטירות אומדן הפחתת לידות, תוספת
מוב ו 3 כ"ז בלוחות בגבולות. תושבים תנועות
שפורסמו אלה לעומת מתוקנים אומדנים אים
הוערכו המתוקנים באומדנים קודמות. בשנים
מאזן של הגילים והרכב הפטירה אומדני מחדש

להלן). (ראה בגבולות התושבים תנועת
לידה הודעות על מבוסס הלידות מספר לידות.
הנפ הבריאות לשכות ע"י 1981 לשנת עד שהוצאו
התושבים, מרשם לשכות ע"י ב982ו והחל תיות
והמ המיילדות החולים, בתי דיווחי על בהסתמך
הלידות, ברישום קטן חסר ייתכן עצמן. שפחות
או לחייו, הראשונים בימים נפטר שהיילוד במקרים

אחרת. בארץ שאירעו לידות של במקרים
דיווח 1981 לשנת עד חולים. כבתי לידות
לא אך חולים, בתי רק כלל החולים בבתי הלידות
1982 בשנת החל רפואיים. מרכזים לא ואף מרפאות
במרפ חולים, בבתי לידות כוללת זו סטטיסטיקה

רפואיים. ובמרכזים אות
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

.615 מסי מיוחד פרסום ראה  ושיטות מקורות של מפורט לתיאור
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ממשלת ידי על תשתית עבודות על נתונים .2

הביטחון) משרד מע"ץ, השיכון, (משרד ישראל
לישראל. הקיימת והקרן

בקטע (ראה בנייה וגמר התחלות על נתונים .3
להלן); "בנייה"

וציוד. מכונות יבוא על נתונים .4
ייצור, נתוני על מתבסס זית שמן במלאי השינוי .5

האוכלוסייה. ע"י וצריכה יצוא

קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
הממוצע העבודה בשכר השינויים בסיס על חושב
ומחירי בבנייה התשומות מחירי הבנייה, בענף

אחרות. ומארצות מישראל שיובא הציוד

ויצוא יבוא

את כולל ושירותים סחורות ויצוא יבוא
נמכרו או שנקנו והשירותים הסחורות של ערכם
הגד אחרות). וארצות ערב ארצות (ישראל, לחו"ל
על בקטעים ניתנים החישוב שיטות ותיאור רות

להלן. חוץ" "סחר ועל התשלומים" "מאזן
בין הסחר על האומדנים מדידה, קשיי בגלל
על מבוססים עזה וחבל ושומרון יהודה ובין ישראל
מוגבלת מכך, כתוצאה הערכות. ועל חלקיים נתונים
החשבו בסעיפי האומדנים אותם של המהימנות גם

זה. מקור על המתבססים הלאומיים נות
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  ד
להלן. חוץ סחר על הקטע ראה סחורות:

על וההוצאות ההכנסות את כוללים שירותים
התושבים. של שירותים

השתתפות כוללות חדצדדיות העכרות
העברות האזרחי, המינהל בתקציב ישראל ממשלת
ירדן ממשלת העברות ובמזומן, בסחורות ססו"ת
עזה. וחבל ושומרון יהודה לתושבי פרטיים וגורמים
על אומדנים השאר, בין כוללת, הון תנועת
אחר חוץ ומטבע הדינרים השקלים, בסך השינויים

עזה. וחבל ושומרון יהודה תושבי שבידי

מאשר בלוחות המוצגים הדושנתיים לממוצעים
בודדת. לשנה לנתונים

פרטית לצריכה 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
המחי להלן). "חקלאות" כקטע מתוארת המדידה
מדד במסגרת הנאספים נתונים על התבססו רים
חקל מוצרים של נטו היבוא ערך לצרכן. המחירים
חוץ סחר של הסטטיסטיקה בסיס על נאמד איים

מסחר. מתחי בתוספת
מקומי מייצור תעשייתיים מוצרים צריכת
במפעלים למועסק הממוצע הפדיון בסיס על נאמדה
התעשייה מדדי במסגרת שנתקבל התעשייתיים
אדם. כוח סקרי לפי בתעשייה המועסקים ומספר
על התבסס מיבוא תעשייתיים מוצרים צריכת אומדן

מסחר. מתחי בתוספת החוץ, סחר נתוני
כוונת ללא הפרטיים המוסדות שירותי ערך
התלמי מספר פי על החינוך במוסדות נאמר רווח
הממ במוסדות לתלמיד הממוצעת וההוצאה דים
לפליטים; והתעסוקה הסעד וסוכנות שלתיים
מיטות מספר פי על הערך נאמד הבריאות, במוסדות
המתאימה הממוצעת וההוצאה אשפוז ימי או

הממשלתיים. במוסדות
בדרך התקבלו קבועים. במחירים אומדנים
לפי לצרכן המחירים במדד הערכים ניכוי ע"י כלל

עיקריים. מרכיבים

ציבורית לצריכה הוצאה

האזרחי המינהל של לצריכה ההוצאה אומדן
הסעיפים ריכוז על התבסס המקומיות והרשויות
או הביצוע דו"חות מניתוח שנתקבלו המתאימים

התקציבים.
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

והקרן ישראל ממשלת השקעות כולל האומדן
תשתית ובעבודות בכבישים לישראל הקיימת

הבאים: המקורות על ומתבסס אחרות
האזרחי המינהל של הפיתוח תקציבי או דו"חות .1

המקומיות; והרשויות
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עסקים וכ600 ושומרון ביהודה ושכם רמאללה
הצרכן מן המבוקש הוא הנאסף המחיר עזה. בחבל
המחירים פי על המיקוח. לפני לראשונה המקומי
מרד מחושב השונים בעסקים מצרך לכל שנרשמו
לתקופת ביחס הנתונה בתקופה במחיר השינוי
של משוקלל כממוצע מתקבל הכללי המדד הבסיס.
נמד שמחיריהם המצרכים כל של המחירים מדדי

במדד. דים
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 במקדם אלה מספרים הכפלת ירי על
בינואר זה מדד לבין הקודם המדד שבין היחס
הם הכלליים המדדים של הקשר מקדמי .1976

עזה. לחבל ו4.892 ושומרון ליהודה 4.095

ארה"ב של בדולרים כלוח מוצגים הנתונים
משקלים ישראל עם העסקאות תרגום שוטפים.
שער של רבעוניים ממוצעים פי על נעשה לדולרים
ממוצעים לפי ערב ארצות עם ובעסקאות החליפין,

שנתיים.

חוץ סחר
יהודה לבין ישראל כין הסחר היקף על הנתונים
על המבוססת גולמית הערכה הם עזה וחבל ושומרון
במעברים הסחורות העברת של מדגמית פקירה
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
עם הסחר נתוני של ארה"ב של לדולרים התרגום
ממוצע חליפין שער לפי נעשה ירדן ועם ישראל
לפי  לים שמעבר ארצות עם ובעסקאות רבעוני

העסקה. במועד החליפין שער

מזונות צריכת

והתזונתיים (קלוריות) האנרגטיים. הערכים
יהודה האזורים: לשני בנפרד חושבו ושומן) (חלבון
המזונות כמויות סיני. וצפון עזה וחבל ושומרון
הערכים, חושבו שלפיהן ליום, לנפש למיניהם,
מזון של השנתיות הכמויות חלוקת ידי על נתקבלו
השנ באוכלוסייה כולה האוכלוסייה ידי על שנצרך
יום. וב365 פקטו) (דה הנוכחית הממוצעת תית
ידי על שנצרך מזון של השנתיות הכמויות אומדן
שנשאבו נתונים בסיס על נערך האוכלוסיות, כלל
המרב הלשכה של הבאות הסטטיסטיות מהסדרות
בשני החקלאי הייצור אומדן לסטטיסטיקה: זית
ופירות, ירקות של השווקים סקר הנ"ל, האזורים
וסדרות ירדן עם הסחר חוץ, סחר של סטטיסטיקה
זו למטרה משלימים נתונים אחרות. סטטיסטיות
משרדי כגון שונים, ממשלה ממשרדי נתקבלו
והמסחר התעשייה החקלאות, והרווחה, העבודה
שמוצ מזון, ממפעלי מידע נאסף כן כמו והתיירות.
ממוס עזה, ובחבל שומרון ביהודה, משווקים ריהם
לנושא הקרובים ומאנשים מהעיתונות שיווק, דות

זה.

בית וציוד דיור תנאי

ציוד ועל בדירה שירותים על והסברים הגדרות
חיים". "רמת  י"א לפרק מבוא ראה בית,

מחירים

החל השינוי אחוז את מודד לצרכן המחירים מדד
של קבוע סל לצריכת הדרושה בהוצאה הזמן במשך
(בנקודת התצרוכת את המייצג ושירותים מצרכים
ביהודה העירונית האוכלוסייה של מסוימת) זמן
ושי מצרכים כולל המדד סל עזה. ובחבל ושומרון
אקויוולנ או משתנות בלתי ובכמות באיכות רותים
מחירים שינויי משקפים במרד שהשינויים כך טיות,

בלבד.
של התצרוכת מרכיבי כל את כולל המדד 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
מקו מקורות סמך על שנאמרו ,1973 מלחמת לפני
סקר פי על המצרכים סל עודכן 1976 בינואר מיים.
בתקופה אלה באזורים שנערך המשפחה הוצאות
המדד .1974 לאוגוסט 1973 ספטמבר שבין

.2100.0=1976 ינואר בסיס על מוצג המעודכן
סעיפי כל של המחירים ברמת השינויים את
של לצרכן במחירים השינויים לפי אומדים הצריכה
המצר כל של מחיריהם ושירותים. מצרכים כ450
ידי על חודש כל נרשמים הללו והשירותים כים
ועסקים חנויות כ800 של במדגם מקומיים פוקדים
לחם, בית חברון, בערים העירוניים, בריכוזים

ושומרון ביהודה המחירים מדדי עדכון ראה; .1976 בינואר העדכון בעקבות במדד שהוכנסו ושינויים המעודכנים המשקלים בדבר 2

.1976 ו. מס' המוחזקים". לשטחים סטטיסטי וב"רבעון .1976 .3 מס' מחירים". של לסטטיסטיקה ב"ירדוון עזה. ורצהנת
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שומרון יהודה, של ל"סטטיסטיקה בנספח בהם,
הדגימה טעויות לוחות .1985 ,1 מס' עזה" וחבל
לשנת המתייחסים האומדנים בעבור גם תקפים

ואילך. 1979
הכלכלה ענפי לפי והשכירים המועסקים סיווג

.(1970) החדש האחיד הסיווג לפי הוא
האחיד הסיווג לשימוש הוכנס ב1972 החל
של המשפחות סקר שאלוני יד. משלחי של החדש
3 של פירוט ברמת החדש הסיווג לפי סומלו 1972
2 של פירוט לרמת אוטומטי באופן ותורגמו ספרות

.(1961) הישן הסיווג לפי ספרות
ימי שכירים לגבי נרשמים 1974 בינואר החל

בלבד. האפשריים העבודה
התופעה, הסתמנה 1974 של 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)
בהש להיזהר יש אלו, סיבות משתי זאת. לרשום
1974 השנים של לשכיר ממוצע יומי שכר וואת

קודמים. נתונים עם ו1975
החודשי ששכרו מי כל ,1980 ספטמבר סוף עד
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 עד
ל 3,000 בין (שמנו בשבוע שעות ל34 15 בין
יחד), עדה 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

האוכ אומדני פי על הסקר נתוני תוקנו ב1983.
מס' 1984 בשנתון שהופיעו כפי המתוקנים לוסייה

לעיל). "אוכלוסייה" גם (ר' 35

חקלאות
החקלאות ענף חשבונות

המקו על בעיקרו מבוסס הפיסי הייצור אומדן
הבאים: רות

העיקריים בשווקים שנערך שוטף סקר 
עזה. ובחבל שומרון ביהודה,

ביהודה הנערכים בד ובתי משקים סקרי 
ושומרון;

העדר, 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

ושבר עבודה

ביהודה המשפחות מסקר התקבלו הנתונים
הדומים נושאים נחקרו שבו עזה ובחבל ושומרון
שנערך והדיור האוכלוסין במפקד לאלו במהותם
פרסומים רשימת (ראה כ1967 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
לפרק מבוא (ראה בישראל אדם כוח סקר של לאלו
כ המדגם כלל ,1973 ספטמבר יולי עד י"ב).
החל שנה. רבע כל שנחקרו משפחות 4,500
בהדרגה המדגם הוגדל ,1973 באוקטוברדצמבר
1974 ספטמבר ביולי המלא להיקפו הגיע והוא
אינה הנחקרת האוכלוסייה משפחות. כ6,500 
וגרים נוודים וכן במוסדות השוהים אנשים כוללת

הסקר. עריכת בעת ליישובים מחוץ
הרא בשלב שלבים: בשני נעשה המדגם ניפוח
הדגימה שבר היפוך שהוא ניפוח גורם מקבלים שון
תיקון בגורם מכפילים ואותו יישוב, צורת בכל
את מכפילים השני בשלב בית. משקי של נפל בעבור
לכל תיקון בגורם א' משלב המתקבל הניפוח גורם
שבין היחס הוא התיקון גורם ומין. גיל קבוצת
האוכלוסייה אומדן לבין חיצוני אוכלוסייה אומדן

א'. בשלב הניפוח אחרי המתקבל
אומדני על מבוסס החיצוני האוכלוסייה אומדן
עד לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אוכלוסייה
אוכלו סמך על זה אומדן התקבל 1975 שנת סוף
ועל הקודמת השנה לסוף ומין גיל קבוצות לפי סייה
1976 בשנת החל השוטפת. השנה לסוף תחזית סמך
האוכ אומדני את מחשבים שלפיה השיטה שונתה
על מלו^סים הם בתחזית, השימוש במקום לוסייה.
האוכלוסייה מאומדן שוטפים. חודשיים נתונים
והג הנוודים המוסדות, אנשי את מנכים המתקבל
כפי באוכלוסייה, חלקם לפי ליישובים מחוץ רים

.1967 כמפקד שהתקבל
את כוללים אין ,1979 אפריליוני בסקר החל
נאמד אלעריש תושבי מספר אלעריש. תושבי
עזה חבל תושבי מכלל נוכה ומספרם בכ30,000
לפי התפלגותם ומין. גיל קבוצות לפי סיני, וצפון
אוכלוסיית כל של ההתפלגות פי על הונחה וגיל מין

סיני. וצפון עזה חבל
עזה חבל נתוני אין 1982 אפריליוני בסקר החל
שהוחזר רפיח, של חלק אותו תושבי את כוללים
כשמ אלה שינויים בחשבון להביא יש למצרים.

קודמות. לשנים עזה חבל נתוני את שוים
המתקב האומדנים נתונים מדגמי, סקר בכל כמו
האומד בעבור דגימה. לטעויות אדם כוח בסקר לים
ניתנו קודמות) (ולשנים 1975 לשנת המתייחסים נים
שימוש והוראות מקורבות דגימה טעויות לוחות
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בנייה

בינוי.  ט"ז בפרק ראה הגדרות
שומרון כיהודה, האזרחית הבנייה על הנתונים
בנייה להתחלות רק ומתייחסים אומדן הם עזה וחבל
קיימים) למבנים תוספות (כולל חדשה, בנייה וגמר

הקיימים. בבניינים ותיקונים שיפוצים ללא
מהמר המתקבלים הנתונים על מבוסס האומדן
באמצעות מקומיות רשויות 22 הבאים: ווחים
ססו''ת; האזרחי; המינהל משרדי מיוחד; שאלון
ביהודה קטנים יישובים ב80 מהמובחרים דיווח
יישובים מאות של מייצג מדגם שהם ושומרון,

כפריים). (רובם קטנים
ביישובים הבנייה את כולל האומדן אין

היהודיים.

על חושכו ליצרן החקלאית התוצרת מחירי
בשוו החקלאות משרד ע''י שנאספו מחירים סמך
לסט המרכזית הלשכה ע"י שנאספו ומחירים קים
של אומרן בניכוי קמעוניות. בחנויות טיסטיקה
שלג במוצרים הסוחרים. של והרווחים ההוצאות
זיתים (חיטה, מתאים מחירים איסוף היה לא ביהם
מדריכים עם בהתייעצות המחיר אומדן נערך וכד')

מקצוע. ואנשי

הנתונים סמך על נאמרו הקנויות התשומות
בתשו השימוש ברבר המשקים בחקירת שנתקבלו
של ומכירות ישיר יבוא נתוני סמך ועל נבחרות, מות

ישראליות. פירמות
מתפרסמים וכו' שטחים ייצור, של פירוט יתר
ובסט חקלאית" לסטטיסטיקה ב"רבעון שנה מידי

עזה". וחבל שומרון יהודה, של טיסטיקה

מלון בתי
ושירותי מסחר  י"ז בפרק ראה הגדרות

הארחה.
הפתוחים ההארחה בתי מכל מתקבלים הנתונים

ושומרון. ביהודה

תחבורה

מצבת על הנתונים ונהגים. רכב כלי מצבת
תחבורה מקמט"י מתקבלים ונהגים רכב כלי
הנהוגות לאלו זהות ההגדרות האזרחי. במינהל

בישראל.
כפרק 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
המוחז לשטחים סטטיסטי ל"רבעון כנספח ראה

.1978 ,2 מס' קים",

ציבורי סדר

באמצ נתקבלו המשפט בתי פעולות על הנתונים
צה"ל. כוחות מפקדת עות

וירקות פירות של וסחר ייצור

מתקב ויעד מקור לפי ופירות ירקות על הנתונים
שומ ביהודה, העיקריים בשווקים שוטף מסקר לים
הנתונים הירדן). גשרי (כולל עזה ובחבל רון
לסט ב"רבעון הלשכה ע"י מתפרסמים החודשיים
יהודה, של וב"סטטיסטיקה חקלאית" טיסטיקה

עזה''. וחבל שומרון

תעשייה

תעשייה.  י"ד בפרק ראה הגדרות
הונהג ,1977 באפריל החל ושומרון. יהודה
המדגם כאזור. התעשייה מפעלי של חדש מדגם
מפעלי של מעודכנת מסגרת מתוך הוכן החדש
שכי מעסיקים שאינם מפעלים בו ונכללו התעשייה
הישן. במדגם נכללו לא אשר ("עצמאים") רים
התע על נתונים של פרסום איפשרו אלו שינויים
כה. עד 5 במקום משנה ענפי 8 של בפירוט שייה
הנתונים השוואת ולצורך לעיל, האמור בעקבות
הנתו של אחורנית שרשור נערך קודמות, לתקופות
לראשית עד 1977 מרס ינואר ברבע החל נים
פי על משורשרים מדדים חושבו לכך בהתאם .1976
.100=1977 יוני אפריל שהוא החדש, הבסיס

ל"רבעון בנספח ראה מפורטים הסברים
.1978 ,2 מס' המוחזקים" לשטחים סטטיסטי

התע מדדי חושבו עזה.החלכ1975 חכל
.100=1974 ממוצע כסיס על שיה
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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 כתשל"ט החל א.

למצרים. שהוחזרו האזורים סיני
ושומרון: ביהודה נפות לפי בחלוקה שינוי ב.
לחם. בית נפת עם יחד סוכמה ירדן נפת רוב

בריאות

בבתי שאושפזו החולים כל שאושפזו: חולים
לפחות. אחד ליום חולים

שנפטרו. חולים כולל ששוחררו חולים
ראה המיטות: תפוסת ואחוז אשפוז ימי

כ"ד. לפרק מבוא
מצריכים שאינם ניתוחים כוללים ניתוחים

אשפוז.

מקורות

המתקב חודשיים דו"חות על מבוססים הנתונים
עזה. ובחבל שומרון ביהודה, הבריאות מקציני לים

חינוך
ידי על סוכמו החינוך מערכת על הנתונים
מתוך עזה וחבל שומרון ביהודה, האזרחי המינהל
תשל"ט עד עצמם. מהמוסדות שנתקבלו דו"חות
שערכה שנתיים מפקדים על הנתונים התבססו

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
כ"כ. לפרק במבוא הגדרה ראה מוסד:

(א' הראשונות הכיתה דרגות 6 יסודי. ספר בית
ו') 

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

בית.2 ציוד דיור. ועיבודתנאי חקלאיתמיכות משק
המוחזקים בשטחים

jהדמוגרפיות האוכלוסיהתכונות בשטחיםשל יה
המוחזקים

חלק4  העבודה א'כוח
חלק5  העבודה כיכוח

מיוחדים פרסומים

1971 נובמבר המוחזקים בשטחים 0פר ובתי ילדים גני 398
עזה רצועת ושומרון, יהודה של לאומיים חשבונות 615

19681977 לעשור סיני וצפון

טכניים פרסומים

בשטחים ופטירות לידות הכפילויות: בשיטת סקר 44
המוחזקים

1967 והדיור האוכלוסין מפקד
רמת סיני. וצפון עזה רצועת הירדן, של המערבית הגדה

הגולן
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population י אוכלוסייה
גידולה ומקורות אוכלוסייה1 אומדני  ו. כ"ז/ לוח

TABLEXXVII/1.POPULATION ESTIMATES1 AND SOURCES OF ITS GROWTH
Thousands, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אלפים.

אוכלוסייה
התקופה בסוף
Population at
end of period

גידול אחוז
שנתי

Percent annual
growth

תנועת מאזן
התושבים

Balance of popu
lation movement

ריבוי
טבעי
Natural
increase

אוכלוסייה
התקופה בתחילת
Population at

beginning of period

andושומרוןיהודה SamariaJudea
/* 1967 595.923.013.0585.9Censusמפקד IX 1967

1968585.913.0 15.80.5583.11968

1969583.113.51.32.5597.91969

1970597.914.95.01.7607.81970

1971607.817.32.52.4622.61971

1972622.618.17.31.8633.51972

1973633.518.70.33.0652.41973

1974652.420.12.82.7669.71974

1975669.720.6 15.10.8675.21975

1976675.222.5 14.41.2683.31976

1977683.322.7 10.21.8695.71977

1978695.721.69.41.8708.01978

1979708.023.3 12.61.5718.61979

1980718.622.917.30.8§724.31980

1981724.323.2 15.71.0731.81981

747.919823§1982732.723.17.92.1נ

1983747.923.32.72.7§768.41983

1984768.424.05.82.4786.71984

עזה reaGaza^חבל
IX 1967 389.73.3מפקד 12.2380.8Census IX 1967

1968380.88.332.36.3356.81968

1969356.810.02.92.0363.91969

1970363.99.43.31.7370.01970

1971370.011.22.42.4378.81971

1972378.812.24.02.2387.01972

1973387.012.81.73.7401.51973

1974401.514.3 1.83.1414.01974

1975414.015.03.52.8425.51975

1976425.516.14.22.8437.41976

1977437.416.32.93.1450.81977

1978450.816.94.72.7463.01978

*1979463.016.54.82.5444.719794

1980444.716.95.12.7456.51980

1981456.517.75.32.7468.91981

"1982469.617.83.1§1.8477.31982"'
1983477.318.2 1.0§3.6§494.51983

1984494.520.24.83.1509.91984

I For revision of estimates  see Judea, Samaria and Gaza
Area Statistics. no. 1 , 1983. 2 September 
December. 3 There is a discontinuity between 1981 and
1982 due to the revision of data: see "Population" in the
introduction. 4 The ElArish populationwasdeductedafter
its return to Egypt  about 30,000. 5 The populationof the
Rafa Area was deducted after its return to Egypt  about 7,000.

יהודה, של "סטטיסטיקה ראה האומדנים תיקון בדבר ספטמבר 2 .1983 ו. מס עזה". וחבל שומרון
ו1982 1981 השנים בין אירציפוח יש 3 דצמבר.
"אוכלוסייה ראה הנתונים; עדכון בעקבות
לאחר הופחתה אלעריש אוכלוסיית 4 במבוא.
אוכליסיית 5 תושבים. כ30.000  למצרים החזרתה
כ7.000  למצרים החזרתה לאחר הופחתה רפיח אזור

תושבים.
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נקבות ל1,000 זכרים ומספר גיל לפי אוכלוסייה1, אומדני כ"ז/2. לוח
TABLEXXVII/2.POPULATION ESTIMATES', BY AGE AND NUMBER OF MALES PER

1,000 FEMALES

שנה Endסוף of year

19822Si§196719721977גיל 983§1984Age

TOTAL (thousands)
04
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
65+

Males per 1,000 females

TOTAL (percentages)
014
1519
2024
2534
3544
4554
5564
65 +

ludeaושומרוןיהודה and aamaria
585.9633.7695.8747.9768.4786.7
109.4112.2128.9135.3137.9140.3
97.1101.2101.2116.4119.4121.6
80.594.297.994.497.6100.3
50.574.389.893.193.791.3
36.741.365.779.982.284.2
28.431.033.253.358.463.3
28.626.026.724.728.133.1
27.826.423.722.021.921.2
25.225.824.821.421.121.2
17.023.224.223.223.122.0
16.415.321.622.622.322.0
11.714.813.819.821.221.2
18.710.312.912.112.215.0
37.837.731.429.829.330.0

9859951,007990991992

100.0100.0100.0100.O100.0100.0
49.048.647.246.346.246.0
8.611.712.912.412.211.6
6.36.59.410.710.710.7
9.79.08.610.411.312.3
9.08.27.05.85.45.4
5.76.16.66.16.05.6
5.24.03.84.34.44.6
6.55.94.54.03.83.8

(אלפים) הכל סך
04
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
65+

נקבות ל000.ו זכרים

(אחוזים) הכל סך
014
1519
2024
2534
3544
4554
5564
65 +

AreaGazaעזהחבל
(אלפים) הכל 380.8387.1450.8477.3494.5S09.9TOTALסך (thousands)
0478.067.089.593.895.497.204
5960.267.062.776.881.083.859
101455.653.965.755.558.962.41014
151937.849.552.659.759.858.11519
202425.031.046.245.246.751.02024
252918.019.727.438.339.539.82529
303419.415.118.121.323.326.43034
353918.816.614.314.816.116.23539
404416.216.616.312.413.413.<4044
454910.213.915.814.514.413.34549
50549.68.513.313.813.414.35054
5559,5.38.18.011.412.412.25559
60649.03.97.36.46.98.16064
65+17.716.313.613.413.313.865 +

נקבות ל1,000 942954977990994996Malesזכרים per 1,000 females

(אחוזים) הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך (percentages)
01450.948.548.447.447.647.8014
15199.912.811.812.512.111.41519
20246.68.010.39.59.49.92024
25349.89.010.112.512.713.02534
35449.28.66.85.76.05.83544
45545.25.86.55.95.65.44554
55643.83.13.43.73.94.05564
65 +4.64.23.02.82.72.765+

/Seenote I to Table XXVII1.
See note 3 to Table XXVII/1.

כ"ז/ו. ללוח ו הערה ר'
כ"ז/ו. ללוח 3 הערה ר'
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וגיל מין לפי אוכלוסייה, אומדני כ"ז/3. לוח
TABLEXXVII/3.POPULATION ESTIMATES, BY SEX AND AGE

1984

גיל

ושומרון יהודה
Judea and Samaria1

עזה חבל
Gaza Are!

Age
הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

(אלפים) הכל 786.7391.7395.0509.9254.5255.4TOTALסך (thousands)

04140.372.069.397.250.147.104

59121.663.158.583.844.039.859

1014100.352.148.262.432.829.61014

151991.348.243.158.130.527.61519

202484.243.141.151.026.524.52024

252963.332.131.239.820.419.42529

303433.116.117.026.413.213.23034

353921.28.213.016.26.010.23539

404421.28.213.013.34.19.24044

454922.09.013.013.35.18.24549

505422.09.013.014.36.18.25054

555921.29.012.212.25.17.15559

606415.07.17.98.14.04.16064

65 +30.014.515.513.86.67.265 +

הכל(אחוזים< 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך (percentages)

01446.047.844.347.849.945.6014

151911.612.310.911.412.010.81519

202410.711.010.49.910.49.62024

253412.312.312.213.013.212.82534

35445.44.26.65.84.07.63544

45545.64.66.65.44.46.44554

55644.64.15.14.03.54.45564

65 +3.83.73.92.72.62.865 +

/1 See note 3 to Table XXVII1. כ'ז/ו. ללוח 3 הערה ראה 1
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ף 3{ןיי , לידית
גולמי לידה ושיעור לידה מקום מין, לטי חי, כ"ז/4\לידות '^_\ליח

TABLEXXVII/4.LIVE BIRTHS, BY SEX, PLACE OF BIRTH AND GROSS BIRTH RATE

BIRTHS

1984 1983 1981 1980 1975 1968

TOTAL

Males

Females

Place of birth

In hospital2

Outside hospital

Percent births in hospital

Gross birth rate

Judea and Samaira ושומרון יהודה

30,367 30,130 30,453 30,400 30,522 25,650

15,728 15,656 15,687 15,940 15,890 13,342

14,639 14,474 14,766 14,460 14,632 12,308

14,890 15,578 13,580 12,292 9,177 3,463

15,477 14,552 16,873 18,108 21,345 22,187

49.0 48.3 44.6 40.4 30.1 13.5

39.1 39.8 41.8 42.1 45.4 43.9

הכל סך

זכרים

ונקבור

לידהמקום

2חוליםבבית

חוליםלביתמחוץ

חוליםלידותאחוז בבית

גלמי לידה שיעור

עזה1 Gazaחבל Aera1

הכל 15,50321,62621,43622,267סך 21 ,97724,233TOTAL

8,01811,17410,83711,533זכרים 11,19312.585Males

7,48510,45210,59910,734נקבות 10,78411,648Females

לידה Placeמקום of birth

חולים2 2,0264,4346,30712,780בבית 7,96712,993In hospital2

חולים לבית 13,47717,19215,1299,487מחוץ 14,01011,240Outside hospital

חולים בכית לידות 13.120.529.4257.4אחוז 36.353.6Percent births in hospital

גלמי לידה 42.049.547.645.9שיעור 47.348.3Gross birth rate

The data for the Gaza Area do not include El Arrshasofmid מאמצע עריש אל את כוללים אינם עזה לחבל הנתינים 1

1979; See also note 45toTable xxvii/i. 2Fordefinition עלהגדרתבתי 2 הערות54ללוחכ"ז/1. גם די ;1979
of hospitals and the difference in it, see introduction. מבוא. ראה בהגירה, והשוני חולים
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שוק במחירי גולמי, מקומי תוצר על הוצאה כ"ז/5. לוח
TABLEXXVII/5.EXPENDITURE ON GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT MARKET PRICES

אחרת צוין כן אס אלא ש'. ISמיליוני million, unless otherwise seated

תוצר
מקומי
גולמי
Gross
domestic
product

:rnnD
יבוא

סחורות
ושירותים2
:Less

imports of
goods and
services1

Uses of resources במקורות שימושים
יצואי

סחורות
ושירותים
Exports of
goods and
services'

השקעה
גולמית
מקומית

Gross domestic
capital

formation

הוצאה
לצריכה
ציבורית
General

government
expenditure

הוצאה
לצריכה
פרטית
Private

consumption
expenditure

הכל סך
Total

At current pirces
33.3 22.4

7,799.1 6,844.7
18,168.6 14,499.7
45,458.6 35,398.3
At 1980 prices3
1,274.1
3,400.9
3,190.0
3,997.1
3,601.4

Judea and Samaria
12.7

2,659.2
5,530.9
12,785.0

4,030.0
3,868.8

16.9
6.2
25.3
9.9
11.9
4.0

912.9
2,615.9
2,950.7
2,874.0
3,111.3
3,021.1
3,024.1

406.8
1,067.0
992.3

1,095.5
1,216.6
1,206.9
1,162.2

2.5
1,969.3
5,861.6
12,086.4

72.6
892.7
815.1

1,282.9
854.1

1,078.7
915.8

ושומרון יהודה
5.1

983.5
2,200.0
5,175.2

שוטפים במחירים

239.9
375.0
396.4
394.0
403.0
405.0
421.2

2.6
12.8

2.6
8.3

2.9
0.1

קודמתה לעומת שנה כל  באחוזים כמותי שינוי
Percent quantity change  on previous year

23.4
7.0
10.4
11.1

0.8
3.7

Twoyear moving averages4
4.7 7.6
8.4 4.8
6.2 2.7
0.4 2.5
3.6 1.5

At current prices
13.1 7.9

339.3 4,445.6
7,178.8 9,523.8
17,173.0 23,894.7
At 1980 prices3
642.6

1,419.1
1,573.7
1,491.9
1,505.5

7.2
1.4

10.7
4.9

2.3
Gaza Area

3.8
2,280.9
4,638.9
10,022.3

37.3
9.7
57.4

33.4
26.3

 15.1

11.3
19.2
2.4

8.3
3.6

1.1
1,295.6
2,698.8
6,491.9

0.5
5.7

0.6
2.3
0.5
4.0
נעים4 .ים
3.1
2.5
0.9
1.4
2.3

עזה חבל
1.9

523.5
1,182.3
3,063.4

4.ג196855.73
198114,643.89,031.8
198232,668.319,075.8
198380,856.949,810.3

31980במחירי
19682,172.21,536.6
19786,012.03,730.2
19796,102.23,998.7
19806,871.14,098.7
19816,713.14,239.9
19827,048.74,345.9
19836,893.64,406.7

197810.62.6
19791.57.2
108012.62.5
19812.33.4
19825.02.5
19832.21.4

דושנתממוצע ים
197819795.94.9
197919806.94.8
198019814.93.0
198119821.33.0
198219831.32.0

1,478.4
1,410.4

6.6
10.9
5.2
0.9

1.8
4.6

328.7
1,858.2
1,711.4
1,740.5
2,001.8
1,963.8
2,065.9

קודמתה לעומת שנה כל  באחוזים כמותי שינוי
Percent quantity change  on previous year

" 5.0

149.7
820.2
783.3
831.9

1,018.4
946.1
897.8

72.6
512.5
572.9
505.9
560.7
529.3
525.1

144.9
236.3
230.1
219.3
217.8
218.9
216.5

שוטפים במחירים
14.2 21.0

3,744.9 7,844.9
8,182.6 16,702.6
21,490.1 41,067.7

31980 במחירי

1.6
7.9

1.7
15.0
1.9
5.2

Twoyear moving averages4
8.7 4.8
2.5 3.2

2.2 8.1
0.4 6.2
3.2 1.6

1.5
4.5
6.2
22.4
7.1
5 I

3.0
0.7
14.0
6.6

*.I

18.9
11.8

 11.7
10.8
5.6
0.8

15.3
0.6
 1.1
2.3

3.2

2.6
4.7
0.7
0.5

 1.1

נעים4
1.1

3.7
2.7
0.1
0.3

614.0
1,692.2
1,693.9
1,675.3
1,710.4
1,751.4
1,844.2

0.3
0.1

1.1
2.1
2.4
5.3

953.4
3,268.7
3,285.0
3,232.4
3,507.2
3,440.0
3,474.4

2.0
0.5

1.6
8.5

1.8
1.0

דושנתיים ממוצעים
0.1
0.5
0.5
2.2
3.8

1.2
0.6
3.3
3.2

0.4

1968
1981
1982
1983

1968
1978
1979
1980
1981
1982
1983

1978
1979
1980
1981
1982
1983

19781979
19791980
19801981
1981  1982
19821983

1 Exports F.O.B., include subsidies, but do not include factor
payments from abroad (Israel A Jordan). 2 ImportsC.I. F.,
include taxes on imports, but do not includefactor payments to
abroad  payments to Israeli workers'. 3 Estimates at 1980
pirces were calculated for each component of expenditure and
for the total components on the basisofannualquantity changes
which were computed on the basisof previous year pirces; hence,
total expenditure is not identical with the sumof the expenditure
components. 4 The twoyear averages are calculated as
geometric averages of the annual percent change from previous
year  for the specified years.

לגורמי תשלומים כולל ואינו תמיכות כולל פו"ב יצוא 1

מסים כולל סי"פ, יבוא 2 וירדן). (ישראל מחו"ל ייצור
תשלומי  זרים ייצור לגורמי תשלומים כולל לא יבוא; על
במחירי האומדנים חישוב 3 ישראלים. לעובדים שכר
על המרכיבים כל ולסך בנפרד הוצאה מרכיב לכל נערך 1980
במחירי שנה כל מנתוני שחושבו הכמותיים השינויים בסיס
סכום עם זהה אינו המרכיבים כל סך לכן קודמתה,
מחושבים הדושנתיים הממוצעים 4 המרכיבים
שנה כל השנתיים השינויים של גיאומטריים כממוצעים

הנקובות. בשנים קודמתה, לעומת
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שוק במחירי פנויה, לאומית הכנסה כ"ז/6. לוח
TABLEXXVII/6.NATIONAL DISPOSABLE INCOME, AT MARKET PRICES

is million. unless otherwise stated אחרח צוין כן אם אלא שי. מיליוני
פרטית יכה

לנפש
(ש'<
Private

consumption
per capita

)IS)

לאומט הכנסה
לנפש פנויה

(שי)
National
disposable
income per
capita (IS)

הכנסה
לאומית
פנויה

National
disposable
income

nmsn
שוטפות
נטו מחו"ל

Net
current
transfers

from abroad

לאומי תוצר
גולמי
Gross
national
product

גורמי הכנסות
מחו"ל ייצור

נטו
Net
factor

payments
from abroad

מקומי תוצר
גולמי
Gross
domestic
product

Judea and Samaria
At current prices

61.3 82.0
12.406.3 15.383.6
25.802.5 35,182.3
65.790.9 85.635.5
At 1980 prices1
2.641.7 2.765.7
5,310.3 6.900.0
5.602.4 6.582.6
5.680.8 7.543.7
5,822.8 7.076.0
5.881.1 7.670.4
5.828.1 7.302.2

ושומרון יהודה
שוטפים במחירים

47.4
11,199.3
26.010.3
64.834.7

1.811.6
4.846.3
4.696.1
5,442.8
5.148.9
5.668.9
5,527.1

13.0
751.6

1.356.1
2.452.0

0.8
5.5
1.4
2.5
1.0

0.9

קודמתה לעומת שנה כל 
Percent quantity change

14.8
4.6
14.6
6.2
8.4

4.8

16.9
3.1
15.9
5.4
10.1
2.5

Twoyear moving averages1
3.1 4.6
3.4 4.5
1 .9 3.6
1.7 0.8
0.0 1.6

196834.4 1.1 33.3
198110.447.7 2,648.6 7.799.1
198224.654.2 6.485.6 18,168.6
198362.382.7 16.924.1 45.458.6

י 1980 במחירי
19681.274.1
19783,400.9
19793,190.0
19803.997.1
19813.601.4
19824.029.9
19833.868.7

באחוזים כמותי שינוי

1978
on previous year

16.9
19796.2
198025.3
19819.9
198211.9
19834.0

נעים2 דוש1תיים ממוצעים
197819794.7
197919808.4
198019816.2
1981  19820.4
198219833.6

At current prices
39.4 50.0

8,093.5 13.135.0
17.306.6 27,832.9
44,282.0 68,934.6
At 1980 prices1
1,694.0
3.703.2
3.732.8
3,717.9
3,695.6
3,703.0
3,799.3

3.1
0.8

0.4
0.6
0.2
2.6

2,305.6
5,259.2
5,848.2
5,661.1
5,859.2
5.724.4
5.804.5

Gaza Area

18.0
6.077.6
13.159.4
33.454.0

829.7
2.402.2
2.654.4
2.550.9
2,711.6
2.708.9
2,817.3

עזה חבל
שוטפים במחירים

4.9 13.1  131
611 9 5,465.7 2.066.4 3.399.3

1 242.1 11,917.3 4,738.5 7.178.8
2,367.5 31.086.5 13,913.5 17.173.0

י 1980 במחירי
651.4
.419.0 .

.573.4
,491.9
.505.2
.478.1
.410.1

קודמתה לעומת שנה כל  באחוזים כמותי שינוי
Percent quantity change on previous year

4.8
11.2

3.2
3.5

2.3
1.4

Twoyear moving averages2
 1.2 8.0
0.2 3.7

0.5 0.1
0.2 0.6

1.4 0.5

7.8
10.5

3.9
6.3

0.1
4.0

9.2
3.0
1.1
3.0
1.9

נעים2 דושנתיים

6.6
10.9
5.2
0.9

 1.8
4.6

ממוצעים
8:7
2.5

2.2
0.4
3.2

1968
1981
1982
1983

1968
1978
1979
1980
1981
1982
1983

1978
1979
1980
1981
1982
1983

19781979
19791980
19801981
1981  1982
19821983

/Seenote 3 to Table XXVII5.
See note 4 to Table XXVII/5.

.5 כ"ז
.5 כ"ז

ללוח נ הערה ראה
ללוח 4 הערה ראה

JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA 708



עיקרית קבוצה לפי פרטית, לצריכה הוצאה  כ"ז/7. לוח
TABLEXXVII/7.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY MAIN CATEGORY

IS million, unless otherwise stated אחרת צוק כן אם אלא שי. מיליוני
לצריכהפחות:הוצאה הוצאה
מקומיתצריכהלצריכה פרטית
 זריםפרטית הכלשל סך מוצרימוצרי
הכל נטוסך Domesticישירותים חקלאותתעשייה
PrivateLess: netpirvateServicesIndustrial'Agricultural

consumptionconsumptionconsumptiongoodsgoods
expenditureby nonexpenditure
 totalresidents total

1ושומרוןיהודה and SamariaJude
שוטפים Atבמחירים current prices

196835.40.135.59.913.312.3
19819,031.8 1,213.47,818.41,992.92,577.03,248.5
198219,075.82.612.516,463.34,625.45,856.55,981.4
198349,810.35.998.643,811.711 .660.014,793.617,358.1

980 21prices2Atבמחירי 1980
19681,536.63.41,590.3454.9532.2618.7
19814,239.9562.63,676.2892.81 ,206.31,577.7
19824,345.9580.63,764.4939.21,285.91,536.6
19834,406.7564.93,843.4982.51,318.11,533.6

כמותי כלשינוי  לעומתבאחוזים קודמתהשנה
change on previous yearPercent quantity

19782.69.81.69.49.6S.I
19797.25.07.55.226.05.2
19802.56.02.01.91.62.5
19813.410.62.43.66.29.4
19822.53.22.45.26.62.6
19831.42.72.14.62.50.2

רו נעיםיממוצעים rשנתיים moving averages3Twoyea
197819794.97.44.67.36.71.2
197919804.85.54.73.513.2 1.4
198019813.08.32.22.72.45.9
1981  19823.06.82.44.40.03.2
198219832.00.22.34.94.6 1.4

עזה AreaGazaחבל
שוטפי DAtבמחירים current prices

196814.20.314.54.15.74.7
19813,744.93.220.33,220.3896.71 ,399.4924.2
19828,182.66,961.46,961.42,063.03,007.51,890.9
198321,490.1 17,865.317,865.35,156.87,611.85,096.7

980ו2 prices2Atבמחירי 1980
1968614.05.1667.4216.0244.1219.0
19811,710.4238.61,472.0398.8649.5423.6
19821,751.4246.51304.4416.3661.8426.6
19831.844.2303.91,536.0423.4689.6423.6

כמותי כלשינוי  לעומתבאחוזים קודמתהשנה
change on previous yearPercent quantity

19780.323.92.77.0 11.05.4
19790.19.01.00.21.66.0
19801.16.82.23.55.4 1.7
19812.114.90J3.48.012.7
2.24.41.90.7נ.19822.43
19835.323.32.11.74.20.7

נעים3 דושנתיים rממוצעים moving avera]Twoyea
197819790.116.21.93.34.90.4
197919800.57.91.61.6 1.93.9
198019810.510.81.03.46.75.2
1981  19822,28.91.23.93.26.5
198219833.812.92.23.03.00.0

I Includes Pood products processed in industry. 2See note
3 to Table XXVII/5. 3 See note 4 to Table XXVII/5.

ראה 2 בתעשייה. מעוברים
כ"ז/5. כלוח 4 הערה ראה 3

מוון מוצרי כולל 1

כ"ז/5. בלוח 3 הערה
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הנכס וסוג סקטור לפי מקומית, גולמית השקעה כ"ז/8. לוח
TABLEXXVII/8.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY SECTOR AND TYPE

OF ASSET
IS million. unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא שי. מיליוני

גולמית השקעה
בנכסים ועבודותממשלהמקומית ציודמבנים מכונות,
 תחבורהציבוריותהסקטורורשויותקבועים במלאי'וכלי כולל הכלסך ,BuildingMachineryהפרטימקומיותסך

Grand totalGross domesticGovernmenlPrivateandtransportIncrease
fixed capitaland localsectorconstructionand otherin

formationauthoritiesworksequipmentstocks1
 total

Judea and Samaria
At current prices

 0.3
244.2 304.8
433.4 767.6

477.4 2,094.1

At 1980 prices2

99.5
6.2

2.0

131.9
150.9
173.2

0.8
1 ,635.6
3,864.6
8,192.2

704.1
758.3
650.7

1.1

1,940.4
4,632.2
10,286.3

ושומרון יהודה
1.4

273.1
796.0

2,277.5

שוטפים במחירים
2.5

2,213.5
5.428.2
12.563.8

835.8
908.5
823.1

117.6
156.2
180.9

2.5
1,969.3
5,861.6
12,086.4

21980 במחירי
72.6

953.7 854.1
1.065.3 1,078.7
.1.004.5 91S8

קודמתה לעומת שנה כל  באחוזים כמותי ינוי
Percent quantity change on previous year

65.3 5.2 14.1 53.8
14.7 10.6 11.5 12.7

 14.5 3.6 5.9 16.3
22.0 6.8 9.6 32.3

14.4 7.7 8.7 32.8
14.8 14.2 9.4 15.8

Twoyear moving averages3
37.7 7.9 12.8 31.6
 1.0 3.3 2.4 2.9
 18.3 5.2 7.8 5.2
5.5 0.2 0.8 32.6
14.6 3.9 0.7 24.0

17.0
11.6
6.9
5.9
11.7
5.7
דושנתייו

14.3
1.9

6.4
2.5
2.6

37.3
9.7
57.4

33.4
26.3

15.1
ממוצעים

11.3
19.2
2.4

8.3
3.6

1968
1981
1982
1983

1968
1981
1982
1983

1978
1979
1980
.1981
1982
1983

19781979
19791980
19801981
1981  1982
19821983

עזה Gazaחבל Are;
שוטפיםבמחירי Atס current prices

19681.1;./0.40.70.50.2
19811,295.61.295.6126.31,169.31,033.7135.6
19822,698.82.698.8306.92,391.92,103.0288.9
19836,491.96.491.9918.85,573.14,856.9716.2

21980Atבמחירי 1980 prices2
196872.6
1981560.7.550.554.6506.2447.259.0
1982529.3529.160.1469.2412.351.4
1983525.1524.974.1451.4391.753.6

באחוזי כמותי כלשינוי  לעומתם קודמתהשנה
change on previous yearPercent quantity

197818.918.919.718.732.8 16.4
197911.811.821.5' 19.728.0 17.5
198011.711.720.610.3 10.68.1
198110.810.811.814.013.914.8
19825.65.610.17.37.82.9
19830.80.823.23.85.04.3

דושנתייםממוצעי Twoyearנעים3ם moving averages3
1978197915.315.33.119.230.4 17.0
197919800.60.621.13.67.0 12.9
198019811.11.116.31.10.92.7
1981  19822.32.3 1.52.82.55.5
198219833.23.216.45.66.40.6

1 The value of stocks of olive oil only. 2 See note 3 to
Table XXVII/5. 3 See note 4 to Table XXVII/5.

בלוח 3 הערה ראה 2 בלבד. הזית שמן מלאי ערך 1

כ"ז/5. בלוח 4 הערה ראה נ כ"ז/5.
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פנויה פרטית והכנסה כלכלי ענף לפי גולמי, מקומי תוצר כ"ז/9. לוח
TABLEXXVII/9.GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY ECONOMIC BRANCH AND THE

DISPOSABLE PRIVATE INCOME
IS million. at factor cost ייצור גורמי במחירי ש'. מיליוני

ושומרון עזהיהודה חבל
Judea and SamairaGaza Area

19681981198219831968198119821983

שוטפ Atםבמחירים current prices
ייעור 2,492.1חקלאות. 11.55,279.811.330.63.6689.91,127.32.696.4Agirculture. forestry

(כולל andודיג fishing (incl.

(subsidiesתמיכות)

(כרייה 501.6תעשייה 2.61,155.72,908.20.4290.3654.21,655.7Industry (mining

andוחרושת) manufacturing)

(בנייה 1,169.3כינוי 1.12,856.46.627.50.4791.41,654.93.973.4Construction (building

ציבוריות) andועבודות public works)

ציבוריים 1.014.0שירותים 5.62,241.16,148.02.6726.61.591.44,161.8Public and community

'servicesוקהילתיים'

ושירותים מסחר 2,255.1תחבורה, 10.65,711.715.092.65.8872.12,044.64,269.6Transport. trade and

בעלות (כולל otherאחרים services (incl.

מגורים) בתי ownershipעל of dwellings)

והשמטות2 errorsטעויות and ommissions2

מקומי 7,432.1תוצר 31.417,244.742.106.912.83,370.37,072.416,756.9GROSS DOMESTIC

הכל סך PRODUCTגולמי TOTAL

גורמי של 2,749.7הכנסות 1.76,709.317,481.72,106.54,825.714,141.8Factor payments from
בחו"ל מקומיים abroadייצור
לגורמי תשלומים 101.1פחות: 0.6223.7557.640.187.2228.3Less: factor payments

מחו"ל toייצור abroad

לאומית 3,730.3!הכנסה 10,080.7 32.559.031.012.85,436.730,670.4 11,810.9GROSS NATIONAL

INCOMEגולמית

מהממשלה 88.4העברות 0.2262.2580.20.476.0176.3492.6Transfers from government

המקומיות andוהרשויות local authorities
הכנסה מס 428.8פחות: 0.41,065.93,469.40.1336.3769.32,317.6Less: income tax and

לממשלה transfersוהעברות to the
government

פרטית 9,740.3הכנסה 32.32,926.656,141.8:13.15,176.428,845.4 11,217.9GROSS DISPOSABLE

גולמית PRIVATEפנויה INCOME

פנים FROMממקורות DOMESTIC
SOURCES

מחוץ לפרטים 485.4העברות 7.21,008.02,294.53.6571.41,302.32,898.0Transfers to private

personsלא^ from abroad

פרטית 58,436.3הכנסה 23,934.6 10,225.7 39.516.75,747.831,743.4 12,520.2GROSS DISPOSABLE

גולמית PRIVATEפנויה INCOME

המקורות FROMמכל ALL SOURCES

1 Includes electricity and water services of the local
authorities. 2 Balancing item between estimates of gross
domestic product according to use of resources and estimate
according to economic branch.

הרשויות של ומים חשמל שירותי כולל 1

אומדן בין ההפרש את המאזן סעיף 2 המקומיות.
מצד האומדן ובין השימושים מצד הגולמי המקומי התוצר

הכלכליים. הענפים
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balance of payments התשלומים מאזן

התשלומים1 מאזן אומדני כ"ז/0ו. לוח
TABLEXXVII/10.BALANCE OF PAYMENTS ESTIMATES1

$ million דולרים מיליוני

198219831984

חובהזכוחחונהזכותחובהזכות
CreditDebitCreditDebitCreditDebit

andושומרוןיהודה SamariaJudea
כולל 616.1616.1667.2667.2597.3597.3GRANDסך TOTAL

 ושירותים 495.7578.9540.5622.9476.2555.9GOODSסחורות AND SERVICES
הכל TOTALסך

סחורות 206.9423.7211.1461.0190.0411.0Merchandiseסחר
. 288.8155.2329.4161.9286.2144.9Servicesשירותים
6.812.96.613.26.411.7Transportationתחבורה
3.77.54.49.24.28.5Insuranceביטוח

חוץ 9.039.110.137.07.039.0Travelנסיעות abroad
מהשקעות 01.101.700.8Investmentהכנסה income

2.72.82.5Governmentממשלה
269.391.9308.398.0268.682.4Otherשונות

עבודה שכר :269.38.1308.39.5268.610.1Thereofמזה: wages

צדדיות חד 93.037.2102.144.388.941.4TRANSFERהעברות PAYMENTS

(נטון הון 27.424.6~תנועות


32.2


CAPITAL MOVEMENTS (net)

tryAreaGaza,חבל
כולל 472.5472.5527.6527.6425.8425.8GRANDסך TOTAL

 ושירותים 393.8388.7447.2427.1349.3365.2GOODSסחורות AND SERVICES
הכל TOTALסך

סחורות 191.6310.6182.3332.4116.6279.7Merchandiseסחר
202.278.1264.994.7232.785.5Servicesשירותים

5.411.05.411.24.710.0Transportationתחבורה
2.65.63.26.92.86.3Insuranceביטוח

חוץ 4.28.44.78.33.98.4Travelנסיעות abroad
2.52.62.4Governmentממשלה
190.050.6251.665.7221.358.4Otherשונות

עבודה שכר .■ :190.050.6251.64.1221.33.9Thereofמזה wages

צדדיות חד 78.727.980.434.576.531.2TRANSFERהעברות PAYMENTS

1נטו< הון 55.9תנועות


66.0


29.4CAPITAL MOVEMENTS (net)

1 Excl. transactions between Judea and Samaria and the Gaza
Area and Sinai.

עזה חבל לבין ושומרון יהודה בין עסקאות כולל לא 1

וסיני.
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FOREIGN TRADE

$ million

החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא,  כ"ז/ו1. לוח
TABLEXXVII/11.IMPORTS, EXPORTS AND FOREIGN TRADE BALANCE

חוץ סחר

דולרים מיליוני
הארצות יתר עם סחר

Trade with other countries

Balance
יצוא

Exports
יבוא

Imports

ירדן עם סחר
Trade with Jordan

מאזן
Balance

יצוא
Exports

יבוא
15ח0קוח1

ישראל עם סחר
Trade with Israel

מאזן
Balance

יצוא
Exports

יבוא
8ח0ק1זו1

Total הכל 0ך

מאזן
Balance

יצוא
Exports

יבוא
18!0קוזו1

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Judea and Samaria
6.6
5.1
6.2
 11.0
 12.3
9.7
 14.6
 16.7
18.5
21.2
27.5

46.0
37.2
42.2
37.9
34.4

0.3
0.4
0.4
0.5
0.4
0.4
0.7
4.4
3.5
1.0
1.3
.1
ר.
A
.0
.1
.1

6.9
5.5
6.6
11.5
12.7
10.1
15.3
21.1
22.0
22.2
28.8
45.5
47.7
38.6
43.2
39.0
35.5

9.6
11.3
10.2
15.0
21.0
11.9
21.4
29.7
38.9
39.1
56.6
52.9
70.5
66.9
81.6
63.5
75.3

14.7
18.4
13.8
18.8
25.5
15.8
26.2
34.7
42.6
43.8
61.6
57.9
76.0
74.2
90.5
70.3
83.5

5.1
7.1
3.6
3.8
4.5
3.9
4.8
5.0
3.7
4.7
5.0
5.0
5.5
7.3
8.9
6.8
8.2

26.8
39.0
38.4
39.6
55.6
76.7
109.2
 134.1
 145.0
 166.0
 139.2
208.6
239.2
252.2
257.3
272.9
263.2

12.5
12.3
16.3
20.9
25.6
41.6
62.8
69.9
77.1
73.6
77.9
89.0
111.3
129.6
109.1
134.0
99.9

39.3
51.3
54.7
60.5
81.2
118.3
172.0
204.0
222.1
239.6
217.1
297.6
350.5
381.8
366.4
406.9
363.1

23.8
32.8
34.4
35.6
46.9
74.5
 102.4
 121.1
 124.6
 148.1
 110.1
200.1
214.7
222.5
217.9
247.3
222.3

27.5
31.1
30.5
40.2
51.5
57.8
89.7
109.0
123.2
118.4
140.8
148.0
189.0
205.2
200.6
205.4
184.5

ושומרון יהודה
51,3
63.9
64.9
75.8
98.4
132.3
192.1
230.1
247.8
266.5
250.9
348.1
403.7
427.7
418.5
452.7
406.8

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

עזה Gazaחבל Area
196818.68.0 10.614.22.8 11.40.0.80.74.34.40.11968
196926.99.9 17.021.52.7 18.80.1.31.25.35.90.6J969
197034.614.7 19.928.54.623.90.3.43.36.06.70.71970
197149.128.021.141.59.532.00.3.53.47.515.07.51971
197264.432.032.457.115.241.90.3.33.27.213.56.31972
197383.543.140.476.125.151.00.4.54.47.313.56.21973
1974129.957.272.7115.335.679.70.9.49.314.512.22.31974
1975176.883.992.9167.253.4! 113.80.,17.016.89.413.54.11975
1976186.1104.182.0169.866.1 103.70.25.125.016.212.93.31976
1977240.6136.9 103.7223.880.50.0 143.344.444.416.812.04.81977
1978204.9122.382.6186.779.90.0 106.833.733.718.28.79.51978
1979219.7123.596.2195.380.00.0 115.334.234,224.49.315.11979
1980260.9154.2 106.7231.9113.10.0 118.831.331.329.09.819.21980
1981309.5197.8 111.7282.6159.10.0 123.531.231.226.97.5 19.41981
1982310.4190.0 120.4282.0149.40.0 132.634.534.528.46.122.31982
1983332.1180.6 151.5305.7151.10.0 154.622.522.526.47.0 19.41983
1984279.4114.9 164.5256.895.80.0 161.014.914.922.64.2 18.41984

a

c
n



PRICES מחירים

ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד כ"ז/12. לוח
TABLEXXVII/12.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP

Base: I 1976 = 100.0 ■.PVJ.7

Main group 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 ראשית קבוצה

הכללי 235.1395.3946.22,025.24,199.510,069.046.384.2GENERALהמדד INDEX

ירקות ללא 234.9392.6930.12,015.84,224.310,101.446.301.1Theהמדד index excluding

vegetablesופירות and fruit

ופירות 238.1417.11,076.72,100.63,999.59,807.247,056.0Vegetablesירקות and fruit

242.1413.91,030.02,222.44,446.011,150.951,071.0Foodמזון

הדירה 203.8356.0853.82,060.34,971.211,075.052,559.0Householdהחזקת maintenance

229.4356.0751.21,611.23,138.36,466.324,791.5Furnitureריהוט

והנעלה 236.4408.4898.92,061.94,200.98,818.936,200.6Clothingהלבשה and footwear
244.7412.51,005.22,120.34,758.011,471.355,641.0Transportתחבורה

230.9352.9825.31,79בריאות 1.43,877.29,106.343,441.6Health

ותרבות 212.4306.7587.01,188.82,694.36,059.925,514.9Educationחינוך and culture

אחרים 234.0397.0898.01,801.53,798.910,223.351,282.9Otherשירותים services and

miscellaneousושונות

הכללי 216.4373.0954.72,000.54,294.010,784.651,006.8GENERALהמדד INDEX

ירקות ללא 213.5368.1941.01,967.24,022.110,683.650,109.4Theהמדד index excluding

vegetablesופירות and fruit

ופירות .233.7402.71,037.52,198ירקות 84,425.711.406.556,402.4Vegetables and fruit

209.0371.81,012.22,049.54,249.310,939.250,528.2Foodמזון

הדירה 210.0371.4988.62,463.36,297.614,250.968,279.7Householdהחזקת maintenance

197.4307.4696.61,395.82,830.26,446.723,299.3Furnitureריהוט

והנעלה 201.0325.1718.61,540.23,607.68,611.639,676.5Clothingהלבשה and footwear

238.9418.0Iתחבורה ,024.72,071.94,738.111,499.053,118.2Transport

261.4461.41,093.32,376.65,218.513,062.771,739.3Healthבריאות

ותרבות 203.2307.8575.91,362.82,972.86,793חינוך .030,531.7Education and culture

אחרים 236.5386.3911.01שירותים ,849.83,741.210,822.155,853.7Other services and

miscellaneousושונות
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FOOD CONSUMPTION

מזון קבוצת לנ*י ליונו, לנפש והתזונתי האנרגטי הערך כ"ז/3י. לוח
TABLEXXVII/13.DAILY PER CAPITA ENERGETIC AND NUTRITIVE VALUE,

BY TYPE OF FOOD

מזונות צריכת

חקלאית Agriculturalשנה year

1983/84תשמי'ד1982/83תשמ"ג

(גרם) Proteinsחלבון (gm)
Proteins (gm)(גרם)חלבו

(גרס)מזה:קלוריות (גרם)מזה:קלוריותשומן שומן
Caloriesהכל חייםסך Fatמבעלי (gm)Caloriesהכל חייםסך Fatמבעלי (gm)

TotalThereof: aniTotalThereof: ani
mal proteinmal protein

andושומרוןיהודה SamariaJudea
הכל 2,85482.926.178.72,86182.726.278.8TOTALסך

18215.215.213.118315.315.313.1Meatבשר
181.41.41.3181.41.41.3Eggsביצים
20.40.40.120.40.4O.IFishדגים

ומוצריו 1549.19.18.61549.19.18.6Milkחלב and dairy products
ומוצריהם .1,29841.35.31,28740.8דגנים 5.2Cereals and cereal products

ועמילנים אדמה 420.90.1420.90.1Potatoesתפוחי and starches
ודבש 354365Sugarסוכר and honey

ואגוזים שמן גרעיני ,1015.04.51035.14.6Pulsesקטניות. oil seeds and nuts
915.80.8915.80.8Vegetablesירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 2313.24.62343.34.6Fruitסירות (including melons)
ושומנים 35540.135740.3Oilsשמנים and fats

260.60.2250.60.1Viiscellaneousשונות

TOTAL
Meat
Eggs
Fish
Milk and dairy products
Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Sugar and honey
Pulses, oil seeds and nuts
Vegetables
Fruit (including melons)
Oils and fats
Miscellaneous

Gaza
66.8
8.2
1.7
0.1
4.7
5.3
0.1

4.5
0.7
2.7

38.8

Area
18.9
10.1
1.8
0.9
6.1

72.8
10.1
1.8
0.9
6.1
41.6
0.9

4.1
5.1
2.0
0.1
0.1

66.62,554
7.8117
1.824
Q.I5

4.799
5.41,309
0.142

290
4.588
0.781
2.7145
38.8344

10

17.2
9.2
1.9
0.9
5.2

72.0
9.2
1.9
0.9
5.2

42.3
1.1

4.1
5.1
2.0
0.1
0.1

חבל
2,551
109
25
5

90
1,328
48
280
88
80
142
344
12

הכל סך
בשר
ביצים
דגים

ומוצריו חלב
ומוצריהם דגנים

ועמילנים אדמה תפוחי
ודבש סוכר

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
ירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל פירות
ושומגים שמנים

שונות

a
5r

E
J7



housing conditions and household equipment בית וציוד דיור תנאי

דירה וגודל דיור צפיפות גודל, לפי בית, משקי כ"ז/4ו. לוח
TABLEXXVII/14.HOUSEHOLDS, BY SIZE, HOUSING DENSITY, AND SIZE OF

DWELLING

1984

Percentages אחוזים

בית משק גודל
דיור וצפיפות

ושומרון יהודה
Judea and Samaria

עלה Vnn
Gaza Area

Household size and
housing density

1980'198319841980'19831984

(אחוזים) הכל 100.0סך 100.0 100.0100.0100.0100.0TOTAL (percentages)
בית במשק Personsנפשות in household

15.3 5.3 4.33.44.44.31

27.9 8.2 7.68.09.810.42

37.8 7.6 6.58.29.28.83

48.4 8.6 8.39.39.59.64
510.8 10.0 9.710.011.510.45
610.9 11.4 11.511.510.811.96
7+48.9 48.9 52.149.644.844.67+

בדירה Roomsחדרים in dwelling
113.4 14.6 16.716.418.919.61

233.5 32.4 36.736.630.530.72
328.1 27.8 25.723.424.622.73
417.0 17.0 14.115.016.517.84

5 +8.0 8.2 6.88.69.59.25+

לחדר Personsנפשות per room
מאחת 6.5פחות 6.2 4.93.45.56.3Less than 1

1.09.9 9.8 8.17.78.98.91.0
1.1  1.917.7 17.6 14.214.617.316.71.1  1.9
2.02.928.2 28.3 25.630.932.130.32.02.9
3.0  3.918.0 18.4 20.321.618.119.63.03.9
4.0  4.99.5 9.7 12.011.89.38.84.04.9
5.0  5.95.2 4.6 7.35.24.44.55.05.9

6+5.0 5.4 7.64.84.44.96+

למשק נפשות 6.6ממוצע 6.6 6.96.76.36.2Average no. of persons per
בודדים) (כולל householdבית (incl. singles)

דיור צפיפות 2.5חציון 2.5 2.92.82.52.5Median housing density

1 See note 2 to Table .1/17^אא כ"ז/17. ללוח 2 הערה ראה
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קיימא בני מוצרים שברשותם בית משקי כ"ז/5ו. לוח
TABLEXXVII/15.HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS

Percent of all households 111111 yv/u //ju 1 11 in
,'

ושומרון עזהיהודה חבל
and SamariaJudeaGaza Area

Thereof: :Thereofמזה: מזה:
5 \ 1 מוצר 1YearCommodity (>JJ סהגי הכלי סך

Tola
הכל סך
Totalמחנות

פליטיםעריםכפריםערים
TownsVillagesTownsRefugee

tcamps

או גז לבישול 197432.759.522.818.6מכשיר 12.77.41974Gas■ or electrical
198175.386.370.371.6חשמל 70.970.31981range for cooking

198379.578.080.088.2 86.886.31983
198584.683.185.389.8 86.182.21985

חשמלי 11.9(3.4)197213.840.7מקרר 5.7(1.9)1972Electrical refrigerator
198151.588.133.669.3 66.266.51981

198359.891.745.882.9 76.878.91983
198566.393.855.283.0 77.875.11985

כביסה 197413.041.02.65.4מכונת 3.0(0.7)1974Washing machine
198127.467.010.524.5 15.89.61981
198331.973.316.340.3 30.223.51983
198537.275.023.347.1 38.934.31985

197274.986.871.587.4רדיו 85.584.81972Radio
198180.289.376.992.5 89.887.31981
198382.490.778.985.5 86.387.51983
198580.191.077.188.8 86.985.11985

שחור/לבן 14.3(2.5)197210.028.7טלויזיה 7.5(3.4)1972TV set
198160.779.551.372.5 69.668.21981
198367.174.463.378.0 77.776.71983
198566.164.565.878.1 76.576.11985

צבעונית (1.2)(11)19813.49.1טלויזיה (0.7)(0.4)1981Colour TV
19838.420.04.410.2 6.43.41983
198512.833.26.210.8 8.25.31985

19744.89.93.03.7רשמקול 2.9(2.3)1974Tape recorder
198131.345.024.824.6 23.020.51981
198350.965.344.455.2 54.351.51983
198555.872.450.757.0 54.750.11985

חשמלי מזון 19814.1.1J4(1.2)4.1מערבל (2.2)(0.7)1981Electric mixer
19835.514.62.813.7 7.8(2.5)1983
19858.622.53.916.9 12.27.31985

חשמלי (0.4)(0.9)5.7(2.5)1981דוד (0.3)(0.2)1981Electric boiler
1983(2.6)6.9(1.3)(1.3) 0.9)(0.6)1983
19852.97.0(1.7)5.3 3.3(12)1985

שמש 198128.842.522.948.7דוד 41.133.61981Solar heater
198337.952.233.067.6 61.363.01983
198545.063.139.575.2 69.364.01985

6.6(13)19722.33.3אופניים 5.86.01972Bicycle
19816.49.74.915.6 12.010.61981

19838.814.66.718.6 15.613.91983
19858.011.26.723.9 18.613.61985

פרטית (2.4)19722.35.4מכונית 2.3(2.6)1972Private car
19816.315.13.110.2 6.7(3.9)1981
19839.922.06.220.6 14.1(7.0)1983

717 עזה וחבל שומרון יהודה,



יישוב צורות לפי הדירה, על ובעלות בדירה שירותים כ"ז/6ו. לוח
נבחרות

הבית משקי מכל אחוז

Judeaושומרוןיהודה and Samaira

Total הכל VillagesכפריםTownsעריםסך

197419811974198119741981

64.174.584.089.054.366.8מטבח
הבית למשק בלעדי 61.073.280.586.451.565.8מזה:

בישול אמצעי
גז ו/או 74.687.469.0חשמל

בלבד גז 31.062.762.962.918.961.9מזה:
67.322.136.611.578.826.4נפט
2.54.4(1.2)(0.5)3.2(1.7)אחר

חימום אמצעי
41.724.067.238.730.717.1נפט

פחם 52.163.620.239.766.274.7עץ.
חשמל
4.75.4אחר

4.311.214.1
4.9(1.6)1.9

4.2
חימום (2.1)(15)(2.6)(1.4)(2.7)(1.5)אין

המים מקור
בדירה זורמים 23.544.960.979.09.829.3מים

בחצר 17.020.417.613.413.320.4ברז
בחצר 33.025.411.35.646.037.6בור

ציבורי 26.59.210.21.930.912.7מקור

שירותים
בלבד לרחצה 34.853.627.6חדר
ושירותים 23.7לרחצה

15.7
45.820.116.512.6

רחצה חדר 76.349.354.226.283.559.6אין
פרטי1 רחצה 92.390.893.5חדר

מקלחת2 או 17.028.644.049.27.820.3אמבטיה
שימוש 78.885.398.897.669.078.4בית

פרטיי 83.291.783.493.282.690.9מזה:
שטיפהי 12.519.825.735.16.812.9מתקן
שימוש בית 31.021.5(2.4)(1.2)21.214.7אין

לרחצה מיס חימום
שמש 29.441.824.0דוד
חשמל (0.8)5.5(2.4)דוד
גז 2.7(1.1)(2.2)מתקן

וכוי) עץ (נפט. S72.1.65.550אחר
מיס חימום (0.4)(0.8)(0.5)אין

חשמל
היממה שעות 45.850.691.595.827.626.9כל

ביממה שעות 46.5(1.5)31.0מספר

הדירה על נעלות
48.558.285.991.5בבעלות4

שכרדיוה משלמים ואין בבעלות 10.23.07.93.26.83.1לא
7.34.6(.16.713.543.638בחכירות

ולשירותים. לרחצה או לרחצה חדר להם שיש בית משקי מתוך ו

בדירה. זורמים מים עם בית במשקי 2

שימוש. בית להם שיש בית משקי מתוך 3

לסך גם ולפיכך הפליטים מחנות אוכלוסיית עבור הנתונים מופיעים אין הפליטים, במחנות עליהדירה בעלות בהגדרת קושי עקב 4

באזור. הכל
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TABLEXXVII/16.HOUSEHOLD FACILITIES AND OWNERSHIP OF DWELLING, BY

SELECTED TYPES OF LOCALITIES
Percent of all households

עזה 3Gazaיובל Are

הכל TotalTownsסך פליטיםערים מחנות
Refugee Camps

197419811974198119741981

82.596.497.4 85.682.597.1Kitchen
68.480.185.5 71.666.874.8Thereof: exclusively for household

Cooking facilities
72.072.870.2Electricity a/o gas

15.270.671.5 23.17.868.7Thereof: gas only
84.326.425.3 76.292.228.8Kerosene
(0.5)(1.7)(1.8) (0.7)


(0.9)Other

Heating facilities
13.47.410.4 19.15.8Kerosene
64.946.944.1 58.568.541.7Timber coal

(0.3)9.0
(0.8)'(0.8) >0.5'(0.1)5.0

(0.8)
Electricity
Other

21.435.932.0 21.922.646.7No heating facility

Water source
13.951.463.1 25.73.439.7Running water in dwelling
61.544.033.7 62.357.856.9Tap in courtyard
(03)(I.I)(0.2) (0.4)(0.7)Cistern in courtyard
24.33.53.0 11.638.82.8Communal source

Facilities
44.453.1 ,.,33.6Bathroom only

18.316.816.6 26511 .517.4Bathroom and toilet
81.738.830.3 73.588.548.9No bathroom

76.783.365.5Private bathroom1
16.138.047.0 29.14.827.5Tub or shower2
79.097.898.3 86.277.699.0Toilet
78.679.183.5 78.678.272.3Thereof: private3
7.314.424.5 13.7(0.4)2.8Flush3
21.02.2(1.7) 13.822.4(1.0)No toilet

Water heating for bathing
44.452.035.3Solar heater
(0.3)(0.1)(0.4)Electric boiler

Gas boiler
55.147.464.2Other (kerosene. timber, etc.(
(0.2)(0.5)(0.1)No water heating

Electricity
34.588.589.2 56.814.183. vAround the clock




For part of the day

Ownership of dwelling
80.8 71.6Owned4

8.7(1.3)2.7 9.68.9_Not owned but no rent is paid
9.86.418.914.0(17)Rented

I Of households with bathroom or with bathroom and toilet.
2 Of households with running water in dwelling.
3 Of households with toilets.
4 Becauseofdifficulties in definitionof ownership in refugee camps, no data are presented of refugee camp population and,
consequently. for total in the area.
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labour and wages ושכר עבודה
ומין עבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל אוכלוסייה כ"ז/17. לוח
TABLEXXVII/17.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE

CHARACTERISTICS AND SEX

בכוחאוכלוסייה Labourאינם force העבודה כוח
14 + העבודההעבודהבגיל כוח אחוז
PopulationNot inהכל מועסקיםמועסקיםסך המועסקיםמהאוכלוסייהבלתי אחוז
aged 14+labour forceTotalEmployedUnemployed14 + העבודהבגיל מכוח

persons90 labour force90 employed
of populationpersons

Thousandsagedאלפים 14+of labour force

ושומרון Judeaיהודה and Samaria
האוכלוסייה Totalכל population

'1968308.6215.693.010.1 82.930.189.2
1970322.9204.5118.43.8 114.636.796.7
1975366.9233.0133.9(1.6) 132.336.598.8
1980401.0263.8137.22.4 134.834.298.3
1982405.9263.1142.8(1.9) 140.935.298.7
21983420.7270.5150.23.0 147.235.798.0
1984436.3276.3160.05.9 154.136.796.3

MalesThereofגבריםמזה:
'1968141.562.379.29.3 69.956.088.1
1970153.759.394.43.4 91.061.496.4
1975177.267.6109.6(1.2) 108.461.998.9

2I 980193.381.8111.5(1.8) 109.757.798.2
1982194.277.6116.6(1.5) 115.160.098.7
'1 983203.577.1126.42.4 124.062.198.1
1984212.077.0135.05.1 129.963.796.3

עזה Gazaחבל Area
Totalהאוכלוסייהכל population

'1968182.6129.053.69.1 44.529.383.1
1970196.8134.462.43.7 58.731.793.9
1975225.0152.372.7(0.3) 72.432.399.6
21980242.7161.481.3(0.4) 80.933.599.5
י 1982246.4164.082.4(0.4) 82.033.4995
(0.5)1983261.6175.885.8נ 85.332.899.4
1984264.9176.988.0(0.8) 87.233.299.1

:Thereofגבריםמזה: Males
'1968.79.932.947.06.7 40.358.885.8
197090.433.457.02.4 54.663.195.7
1975104.837.167.7(0.1) 67.664.699.9
21980115.840.075.8(0.2) 75.665.599.7
21982118.440.278.2(0.3) 77.966.099.6
21983125.745.080.7(0.3) 80.464.299.6
1984127.343.983.4(0.5) 82.965.599.4

1 August  December. 2 One should be cautious on
comparing data with previous years, see introduction.

בהשוואתנתונים להיזהר יש 2 דצמבר.  אוגוסט 1

במבוא. הסבר ראה קודמות. שנים עם
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מין עבודה, כוח תכונות לטי ומעלה, 4ו בגיל אוכלוסייה כ"ז/8ו. לוח
מטרה לפי בחו"ל ושהייה וגיל

TABLEXXVII/18.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 אלפים.

בכוחא 1ינם כוח 9'c1עבודה
העבודההעבודד מהאוכלוסייהכוח
in labourNotLabour force14בגיל +
force95< labour force

ofאוכלוסייה population
14+ ,י*Thereofמהם:כגיל zr14 +aged

וגיל ייPopulation3מין £P 5aSex and age
aged
14+

הכל סך

2 ס
Pibg

■£a
PI
hg

.£ .Jם. !0

5.1
■^J3o

m
JT o

r\ 2<
TotalItn >,

c .a
^" B51//1/

* 77X* _■

j^.U)X
u

. cr _c

ושומרון JUDEAיהודה AND SAMARIA
1977379.4250.610.77.8128.8139.533.936.81977
'1980400.9267.412.58.1133.5146.033.336.41980'
1981402.9267.611.88.0135.3147.133.636.51981

1982405.9263.113.19.0142.8155.935.238.41982
'1983420.5270.410.77.8150.1160.835.738.21983'

גברים :Thereofמזה: Males
1977183.378.110.16.8105.2115.357.462.91977
'1980193.584.812.17.0108.7120.856.262.419801
1981193.581.711.26.6111.8123.057.863.61981
1982194.277.612.57.3116.6129.160.066.51982

'1983203.677.210.06.3126.4136.462.167.01983'

עזה GAZAחבל AREA
1977239.5162.22.18.077.379.432.333.11977

'1980242.9162.73.75.980.283.933.034.51980'
1981247.1164.34.65.582.887.433.535.41981
'1982246.4164.05.6' 5.682.488.133.435.81982'
'1983261.7175.98.05.685.893.832.835.81983'

גבריס :Thereofמזה: Males
1977112.8(1.8) 40.66.772.274.064.065.61977
'1980115.940.83.15.175.178.264.867.51980'
1981118.140.23.94.877.981.866.069.31981

'1982118.440.24.94.978.283.166.070.21982'
1I983 \f126.044.96.45.1.81^87.5.64.369.41983'
"2 \ Itf

1984 \[
 ושומרון 5.7SJ6M168.4V36.738.6JUDEA/^436.3276.38.4יהודה AND SAMARIA

כולל GRANDסך TOTAL
18  24 :1.64.847.248.838.740.0Thereof)122.074.9מזה: 1824
25  3492.046.34.6(0.8)45.750.349.754.72534

35+154.196.82.2057.359.537.238.635 +

הכל סך גברים :5.0142.963.767.4Thereof.?./212.077.07.94.5מזר,: Males lotal
18  24 :1.43.740.842.263.765.8Thereof)64.123.3מזה: 1824
25  3447.17.74.3(0.7)39.443.783.692.82534
35+65.018.72.2046.348.571.274.635 +

וה ע 264.9176.97.65.388.095.633.236.1GAZAחבלי AREA
כולל GRANDסך TOTAL

18  24 :1.44.023.524.934.036.0Thereof)69.245.7מזה: 1824
25  3464.636.25.2(1.3)28.433.644.052.02534
35+90.560.2(1.030.331.333.534.635 +

הכל סך גברים :127.343.96.24.883.489.665.570.4Thereofמזה. Males total
18  24 :1.03.722.423.462.665.4Thereof)35.813.4מזה: 1824
25  3433.26.44.4(1.1)26.831.280.894.02534
35 +37.28.7(0.828.529.376.678.835 +

נ ללוח 7 הערה ראה 1/"ז/17.ו See note 2 to Table XXVII17.
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העבודה כוח תבונות לפי ומעלה, 14 בגיל גברים כ"ז/9ו. לוח
גיל וקבוצת

גיל קבוצת

(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

VIII XII
19681970197519771979'198019811982'19831984

ושומרון יהודה

212.0 203.5 194.2 193.5 .193.3 193.1 183.3 177.4 153.7 141.5

35.7 35.5 35.7 38.9 42.2 43.4 41.0 35.8 30.9 25.4

64.1 61.0 59.6 57.1 54.7 53.8 46.8 44.1 28.9 24.1

47.1 41.7 33.4 32.2 30.7 29.7 28.9 29.4 24.7 20.1

18.0 17.0 20.7 21.5 21.5 21.2 21.0 22.0 22.9 21.4

18.6 18.3 19.1 19.3 19.2 19.4 19.1 18.7 15.6 14.3

14.9 14.7 13.4 12.8 12.4 12.1 11.9 11.0 13.0 153

13.6 15.3 12.3 11.7 12.6 13.5 14.6 16.4 17.7 209

הכל סך

1417

1824

2534

3544

4554

5564

+65

עזהחבל

הכל 118.4125.7127.3'115.6115.8118.1'79.990.4104.9112.8סך

141716.020.220.823.925.824.923.220.922.121.1

182414.419.529.231.132.332.434.436.036.335.8

253410.913.116.519.721.422.824.325.331.133.2

354413.714.014.112.611.311.111.110.89.610.5

45549.79.911.512.212.112.112.512.011.111.3

55646.76.45.66.87.07.27.68.18.88.8

65 +8.57.37.26.55.75.35.05.36.76.6
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TABLEXXVII/19.MALES AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND AGE GROUP

14+ בגיל מהאוכלוסייה העבודה כוו! אחוז
Percent labour force of population aged 14H

Age group

VIIIXII
1968

19701975197719791980'1980198119821I 9831984

SamariaandJudea

56.061.461.957.456.956.257.8 57.760.062.163.7TOTAL

23.022.426.824.425.624.223.4 24.924.925.423.41417

58.261.458.351.350.648.450.4 49.753.959.563.71824

84.489.082.778.276.175.076.1 76.978.782.083.62534

82.989.390.087.684.986.088.4 87.988.488.889.03544

74.779.185.684.886.184.485.0 86.585.984.783.44554

53.166.872.772.374.473.674.2 75.873.972.869.35564

27.635.239.037.039.339.738.5 42.138.236.633.365 +

AreaGaza

58.863.064.664.0'65.164.866.0 65.5'66.064.265.5TOTAL

21.120.324.026.829.126.630.2 27.330.127.626.8. 1417

63.764.264.760.566.964.564.8 65.464.461.262.61824

89.093.987.983.281.882.081.1 82.579.879.180.82534

84.793.295.093.794.792.092.8 93.793593.891.53544

76.186.887.891.891.791.891.2 93.491.791.991.84554

54.861.466.176:574.377.876.3 77.872.873.970.65564

23.434.830.636.929.834.028.0 32.128.331.334.865+

/1 See note 2 to Table XXVII17.
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ומין כלכלי ענף לפי מועסקים, כ"ז/20. לוח
TABLEXXVII/20.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

סמל
Codeכלכלי ענף

ושומרון יהודה
Judea and Samaria

עזה חבל
Gaza Area

/ / בןצםמםבק יבמשרנ

\( V 19821198319841982'19831984

המועסקים כל
All employed persons

V
אלפים  הכל 140.9147.2154.182.085387.2TOTALסך thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

ודיג0 ייעור ,25.222.622.417.718.018.1Agricultureחקלאות. forestryand. fishing

וחרושת)12 (כרייה 16.516.816.515.917.117.6Industryתעשייה (mining and manufacturing)

ועבודות4 (בנייה בינוי
ציבוריות)

24.024.724.227.226.125.5Construction (building and public

works)

והארחה5 אוכל שירותי ,11.912.813.313.713.614.4Commerceמסחר. 'restaurants and hotels

ותקשורת6 אחסנה ,4.55.05.16.25.95.9Transportתחבורה. storage and
communication

וקהילתיים8 ציבוריים 13.913.413.813.513.112.8Publicשירותים and community services

הענפים3,7,92 4.04.74.75.86.25.7Other2יתר

גברים מזה:
Thereof: Males

אלפים הכל 115.1124.0129.977.980.482.9Totalסך thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.6100.0100.0 percentages

ודיג0 ייעור ,17.016.215.917.918.318.3Agricultureחקלאות. forestry and fishing

וחרושת)12 (כרייה 17.717.617.915.916.917.5Industryתעשייה (mining and manufacturing)

ועבודות4 בינוי.(בנייה
ציבוריות)

29.429.228.628.927.626.7Construction (building and public

works)

והארחה5 אוכל שירותי ,14.014515.214.113.914.8Commerceמסחר. restaurants and hotels

ותקשורת6 אחסנה ,5.55.95.96.46.26.3Transportתחבורה. storage and
communication

וקהילתיים8 ציבוריים 12.011.511.510.810.710.5Publicשירותים and community services

הענפים3,7,92 4.45.15.06.06.45.9Other2יתר

1 /Seenote 2 to Table xxvn17. כ"ז/17. ללוח 2 הערה ראה 1

2 Electricity and water, finance and business services, personal שירותים עסקיים, ושירותים פיננסים ומים, חשמל 2
and other services. ואחרים. אישיים
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עבודה ומקומ נבחר כלכלי ענף לפי מועסקים, כ"ז/ו2. לוח
TABLE XXVII/21 .EMPLOYED PERSONS, BY SELECTED ECONOMIC BRANCH AND

PLACE OF WORK

עזה ובחבל שומרון כיהודה.
In Judea. Samaira.
and Gaza Area

בישראל
\n Israel

הכל סך
Totalחקלאות

Agircu
Iture

rr"1psn
Indu
stry

בינוי
Const
ruction

יתר
הענפים
Other

branches

הכל סך
Totalחקלאית

Agircu
Iture

תעשייה
Indu
stry

ביגיי
Consi
ruction

יתר
הענפים
Other

branches 90 I .000.00090

TOTAL הכל סך

24.411.654.39.7
19.117.552.510.9

14.318.454.412.9
15.419.750.314.6

16.221.345.317.2

14.822.846.216.2
13.720.947.418.0
12.718.251.018.1

12.817.752.816.7
12.218.650.418.8
14.218.048.319.5

imariaJudea and Se
17.7(12.9)57.212.2

10.619.356.114.0
10.918.655.015.5
12.220.949.617.3
12.722.544.220.6
10.323.947.718.1

9.921.050.119.0
9.318.152.719.9
9.417.954.118.6
8.418.253.420.0
9.817.951.021.3

20.6100.0
68.7100.0
66.3100.0
64.9100.0
63.0100.0
74.1100.0
75.1100.0
75.8100.0
79.1100.0
87.8100.0
90.3100.0

14.7100.0
42.4100.0
40.4100.0
37.1100.0
35.5100.0
39.8100.0

40.6100.0
39.9100.0
43.0100.0

48.1100.0

50.1100.0

39.1
46.0
46.4
46.0
46.2
45.1
45.7
47.0
47.0
47.8
48.5

34.5
40.0
41.2
41.2
41.1
40.8
40.9
41.9
41.4
43.4
44.3

8.4
6.2

7.3
8.2

9.1
10.1
9.6
10.7
9.9
10.1

10.4

8.4
7.0

8.4
10.0
10.4
11.8

10.7

11.9

10.6

11.0
11.3

13.8
14.0

14.5
14.4

14.2
16.8
16.3
16.0
155
15.8
16.3

14.6

15.1

15.8

14.9
15.1

15.9

15.2

15.7
15.9
16.1

15.9

38.7
33.8
31.8
31.4
30.5
28.0
28.4
26.3
27.6
26.3
24.8

ושומרון
42.5
37.9
34.6
319
33.4
31.5

33.2
30.5
32.1
29.5

28.5

152.7100.0
141.7100.0

138.6100.0
140.9100.0
141.4100.0
138.0100.0
140.6100.0
140.1100.0
143.6100.0
144.7100.0

151.0100.0

יהודה
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0

99.8
95.0
91.9
92.6
91.9
92.5
94.3
93.5
97.5
99.1
104.0

1970

1974

1975

1976

1977

'1979

'1980

1981

'1982

'1983

1984

1970

1974

1975

1976

1977

1979

'1980

1981

1982

'1983

1984

AreaGazaעזהחבל
197052.9100.031.612.18.547.85.9100.040.7(8.5)47.43.4
197446.7100.024.812.24.158.926.3100.032.714.846.46.1
197546.7100.026.312.05.156.625.9100.018.518.153.310.1
197648.3100.026.513.54.655.427.8100.019.618.551.810.1

197749.5100.025.112.56.755.727.5100.020.419.646.513.5
'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
'198345.6100.019.215.28.257.439.7100.016.719.146.917.3
198447.0100.016.517.18.557.940.2100.019.618.145.117.2

/1 See note2to Table XXVH17. כ''ו/17. ללוח 2 הערה ראה 1

725 עזה וחבל שומרון יהודה.



עבודה ויישוב אזור נבחרים, כלכלה ענפי לפי מועסקים, כ"ז/22. לוח
TABLEXXVII/22.EMPLOYED PERSONS, BY SELECTED ECONOMIC BRANCHES

AND AREA AND LOCALITY OF WORK
1984

Area and locality
of work

יתר
הענפים
Other

בינוי
Const
ruction

תעשייה
Industry

חקלאות
Agriculture

הכל סך
Total עבודה ויישוב אזור

GRAND TOTAL
In area of residence
In locality of residence
In other locality

In Israel
Thereof: in Jerusalem

JUDEA AND SAMARIA

 TOTAL
In area of residence
In locality of residence
In other locality
In Israel
Thereof: in Jerusalem

GAZAAREATOTAL
In areaof residence
In locality of residence
In other locality

In Israel

Thousandsאלפים
241.350.140.959.490.9
151.037.324.615.873.3
121.735.419.611.355.3
29.3(1.9)4.94.518.0

90.312.816.343.617.6
18.5(0.2)(1.8)10.95.5

56.7

46.0
32.3
13.7

10.7
5.5

34.2
27.2
23.0
4.2

6.9

37.3

11.8
7.5
4.3

25.5
10.9

22.1
4.0
3.8
(0.2)

18.1

25.5

16.6
12.4
4.2

9.0
(1.8)

15.3
8:0
7.2
(0.8)

7.3

34.5

29.6
28.0
(1.6)

4.9
(0.1)

15.6
7.8
7.5

י (0.3)

7.9

154.1

104.0
80.2
23.8

50.1
18.4

87.2
47.0
41.5
5.4

40.2

כולל סך
המגורים באזור

המגורים ביישוב
אחד ביישוב

בישראל
בירושלים מזה:

ושומרון יהודה
הכל סך 
המגורים באזור

המגורים ביישוב
אחר ביישוב

בישראל
בירושלים מזה:

הכל סך עזה חבל
המגורים נאזור

המגורים ביישוב
אחר ביישוב

בישראל

Percentagesאחוזים
כולל 100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

המגורים 62.674.560.126.580.6Inבאזור area of residence
המגורים 50.570.648.019.060.8Inביישוב locality of residence

אחר 12.13.912.17.519.8Inביישוב other locality
37.425.539.973.519.4Inבישראל Israel

בירושלים :18.46.1Thereof(4.5)(0.3)7.7מזה: in Jerusalem

ושומרון 100.0100.0100.0100.0100.0JUDEAיהודה AND SAMARIA
הכל סך  total
המגורים 67.585.864.831.681.1Inבאזור area of residence

המגורים 52.081.048.520.156.9Inביישוב locality of residence
אחר 16.311524.2In(4.8)15.5ביישוב other locality

2.514.235.268.418.9In?.בישראל Israel
בירושלים :29.29.7Thereof(7.0)(0.4)11.9מזה: in Jerusalem

הכל סך עזה 100.0100.0100.0100.0100.0GAZAAREATOTALחבל
המגורים 53.949.652.318.079.5Inבאזור area of residence

המגורים 47.647.847.317.267.2Inביישוב locality of residence
אחר 12.3In(0.8)5.0(1.8)6.2ביישוב other locality

46.150.447.782.020.2Inבישראל Israel
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כלכלי ענף לפי לשכיר, ממוצע יומי ושכר שכירים מועסקים; כ"ז/23. לוח
TABLEXXVII/23.EMPLOYED PERSONS, ^MPLQYEES AND AVERAGE DAILY WAGE

PER EMPLOYEE, BY ECONOMJG'BRANCH
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01245683.7.9Codeסמל

persons(אלפים)מועסקים (thousands'Employed
1970 ושומרון 114.645.016.516.812.84.714.64.2andהודה SamairaJudea
1975132.536.322.030.015.76.017.64.9

'1980134.835.322.830.517.26.017.95.1
1982140.935.523.233.816.76.419.65.7
1983147.233.324.736.518.87.519.76.7
1984154.134.525.537.320.57.821.37.2

1970 עזה 58.719.26.97.39.53.59.03.3AreaGazaקבל
197572.617.410.316.110.25.39.63.8
'198080.915.115.818.711.35.310.54.2
2\ 98282.014.413.022.311.35.111.14.8
2 198385.315.414.522.311.65.011.25.3
198487.115.615.322.112.65.211.25.1

Employees(thousands)(אלפים)יריםשכ
1970 ושומרון 56.511.29.614.62.12.214.32.5andהודה SamariaJudea
197576.67.214.927.53.53.317.32.9

= 198078.26.316.627.44.23.017.53.2
198283.26.316.630.24.53.119.03.5
2198387.66.017.333.05.02.919.24.2

198493.57.018.534.25.92.720.84.4

1970 עזה AreaGaza(1.2)8.8(1.6)(0.5)35.213.03.07.1זבל
197549.311.77.315.5(1.1)2.69.3(1.8)
198052.38.010.717.22.1(1.4)10.32.6
198256.48.39.421.12.3(1.5)11.02.8
2198357.38.510.420.42.6(12)11.03.2
198458.39.610.719.93.0(12)11.02.9

יומי Averageלשכיר2ממוצעשכר daily wage per employee2 (IS) (שי)
1970 ושומרון 0.80.60.71.00.60.80.80.6Judeaיהודה and Samaira
19754.03.33.54.73.33.53.93.0
198036.428.732.942.633.132.136.028.5
1982231.0183.0201.0266.0206.0204.0237.0186.0
1983565.9457.7487.4656.1489.2558.5569.7439.5
19842,533.41,696.12.205.32,663.72.275.52,791.22.936.52,186.6

1970 עזה Gaza(0.4)0.8(0.6)(0.4)0.70.60.50.7חבל Area
19753.92.93.74.53.63.64.43.0
198039.232.235.546.538.138.938.532.2
1982242.0178.0217.0262.0220.0212.0287.0203.0
1983592.6459.8547.9631.2581.8583.4696.2448.3
19842,527.11,654.2181.522,484.62,278.82,614.73.709.31.862.0

1 See note 2 to TableXXVI1/20. 2 At current prices.
Caution is advised when using these data: see introduction.

שוטפים. במחירים 2 כ"ז/20. ללוח 2 הערה ראה 1

במבוא. הסבר ראה אלה. בנתונים בשימוש להיזהר יש
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים כ"ז/24. לוח

יד משלח

יהודה
Samaria

ושומרון
Judea anc

מועסקים
Employed persons

שכירים
Employees

1982'198319841982'19831984

אלפים הכל 140.9147.2154.183.187.693.5סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2.62.42.53.73.73.5בעלי

ודומיהם טכניים אחרים. חופשיים מקצועות 6.05.86.29.99.49.7כעלי

(0.2)(0.3)(0.5)(1.0)(1.3)(0.9)מנהלים

ודומיהם פקידות 2.62.62.74.03.94.1עובדי

תכנים סוכנים מכירות, (2.0)(1.9)(1.6)9.09.810.0עובדי

שירותים 6.96.66.910.09.59.5עובדי

בחקלאות 25.322.922.77.87.48.1עובדים

בבנייה במחצבים, בתעשייה. מקצועיים 26.226.425.630.029.528.3עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה

ובבנייה בתחבורה בתעשייה. אחרים עובדים
פשוטים ופועלים

20.522.222.432.534.434.6

אלפים גברים 115.1124.0129.973.778.483.4מזה:

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2.52.32.23.32.92.9בעלי

ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 4.14.14.16.26.15.9בעלי

(0.2)(0.4)(0.5)(1.2)(1.5)(1.1)מנהלים

ודומיהם פקידות 2.72.42.43.53.23.4עובדי

וזבנים סוכנים מכירות. (2.2)(1.9)(1.6)10.511.211.5עובדי

שירותים 7.37.07.29.69.49.5עובדי

בחקלאות 17.216.416.27.17.07.8עובדים

בבנייה במחצבים. בתעשייה, מקצועיים 29.829.228.831.830.929.8עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אחרים עובדים
פשוטים ופועלים

24.825.926.436.438.238.3

כ"ז/7ו ללוח 2 הערה ראה ו
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TABLEXXVII/24.EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION AND
SEX

Occupation

עזה חבל
Gaza Area

שכירים
Employees

1984 '1983 1982

מועסקים
Employed persons

1984 '1983 1982

TOTAL 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

Thereof: males 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

82.085.387.256.257.458.3

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

(1.5)(1.1)(1.4)(1.8)(1.4)(1.5)

6.06.16.28.48.98.8

(1.0)(1.3)(1.1)(0.4)(0.3)(0.2)

2.72.62.43.73.5(3.3)

11.310.610,9(0.9)(1.2)(1.0)

7.57.97.99.410.310.1

16.917.917.613.714.516.0

30.930.230.031.629.628.4

30.7

32.1

30.3

32.2

30.1 22.5

32.1 23.4

22.3

23.4

22.2

77.980.482.952.754.155.2

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

(1.2)(1.0)(1.2)(1.5)(1.3)(1.4)

3.64.04.15.35.55.8

(1.0)(1.4)(1.2)(0.4)(0.4)(0.2)

2.62.62.4(3.4)(3.1)(3.1)

11.410.811.1(0.9)(1.3)(1.1)

7.48.28.19.310.510.5

17.218.017.913.914.816.3

31.930.630.633.230.929.5

23.7

1 See note 2 to TableXXVII/I 7.
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לפי לשכיר, ממוצע יומי ושכר בישראל העובדים שכירים  כ"ז/25. לוח
נבחרים כלכלה ענפי

TABLEXXVII/25.EMPLOYEES WORKING IN ISRAEL AND AVERAGE DAILY WAGE
PER EMPLOYEE, BY SELECTED ECONOMIC BRANCHES

הענפים יתר
Other

בינוי
Conslruction

תעשייה
Industry Agriculture

הכל סך
Total

Employees (thousands)
10.8(1.7)rOTAL 1970
35.27.61975
28.410.21977
35.112.41I 980
38.212.61981
40.911.9'1982
43.314.5'1983
42.815.41984

8.0(1.5)From Judea and 1970
21.55.3Samaria 1975
15.76.51977
19.97.0'1980
20.37.31981
22.57.31982
24.88.4'1983
24.89.11984 ■

2.8(0.1)From Gaza Area 1970
13.72.31975
12.73.71977
15.25.3'1980
17.95.31981
18.54.6'1982
18.56.1'1983
18.06.31984

(אלפים)שכירים
1970 הכל 19.85.02.3סך
197563.99.211.9
197762.010.113.3
'198073.210.115.6
198173.99.413.7
'198276.610.013.8
'198384.310.516.0
198486.912.616.1

1970 (1.9)14.02.6מיהודה
1975 38.34.27.3ושומרון
197734.74.58.0
'198039.23.98.4
198138.43.77.1
198241.23.97.5
'198345.63.98.5
198447.54.88.8

1970 עזה (0.5)5.82.4מחבל
197525.65.04.6
197727.35.65.3
'198034.06.37.2
198135.55.76.6
'198235.46.06.3
'198338.76.67.5
198439.47.87.3

Average daily wage per employee' (IS) (שי) לשכיר1 ממוצע יומי שכר
1970 הכל 1970TOTAL(1.1)1.21.01.11.3סך
19754.33.44.24.74.01975
19777.15.76.97.86.91977
1980.40.531.838.744.837.71980
1981108.276.799.4120.4103.51981
1982247.0190.0236.0270.0231.01982
1983603.0479.1577.9653.4568.51983
19842,359.61,675.12,308.72,563.42,374.71984
1970 1970From(1.1)1.3(1.1)1.20.9מיהודה Judea and
1971 1.41.11.21.51.21971Samairaושומרון
19754.53.54.24.84.01975
19777.25.57.08.06.81977
198039.328.937.643.236.01980
1981112.172.9101.0124.9105.71981
1982248.0193.0226.0271.0227.01982
1983606.0468.9548.4661.8564.51983
19842,420.01,655.82,264.62,606.42,441.71984

1970 עזה 1.2LI(1.2)1.3(1.2)1970Fromמחבל Gaza Area
19711.31.2(14)1.3(1.3)1971
19754.23.34.14.54.01975
19777.05.86.97.57.21977
198042.033.739.946.940.21980
1981103.879.197.8115.1100.41981
1982247.0187.0249.0268.0237.01982
1983599.3485.4610.8641.6574.71983
19842,283.61,687.12,362.02,501.92,271.01984

1 At current prices. Caution is advised when using these data;
see introduction.

אלה: בנתונים בשימוש להיזהר יש שוטפים. במחירים 1

במבוא. הסבר ראה
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agriculture חקלאות
מחקלאות והכנסה קנויה תשומה תפוקה, כ"ז/26. לוח

TABLEXXVII/26.OUTPUT, PURCHASED INPUTS AND INCOME ORIGINATING IN
AGRICULTURE

ש') (מיליון ערך
Value (IS million)

תשמ"ד'
'1983/84

תשמ"ג1
'1982/83

תשמ'ב
1981/82

אחרת) צוין כן אם אלא טונות. (אלפי כמות
Quantity (thousand tons, unless

otherwise stated)

וזשמ"ד
1983/84

. תשמ"ג
1982/83

תשמ"ב
1981/82

OUTPUT  GRAND TOTAL
Crops  total
Field crops
Vegetables and potatoes
Melons and pumpkins
Olives
Citrus
Other fruit

Livestock A livestock products
 total
Meat
Milk
Eggs (million)
Miscellaneous

Investment in forestry and
newfruit plantations

PURCHASED INPUTS
INCOME ORIGINATING
IN AGRICULTURE

Judea and Samaria
44,191 13,475 6,645

ושומרון יהודה

21.595
1,827
5,671
1,870
4,323
2,655
5,248

21.688

7.259
716

2,438
563

1,203
903

1,436
6,039

15,084 4,331
5,691 1,471
776 209
137 28
908 177

15,529

28,662
4,158

9,317

4.426
247
971
134

1,900
349
825

2.161

1,471
573
105

12
58

1,546

5,099

32.2
166.2
80.6
62.0
74.3
93.7

26.8
42.3
37.5

54.3
172.9
74.9
45.0
82.0
85.5

29.0
41.8
40.0

32.7
182.3
25.9
95.0
79.5
99.8

26.4
41.0
47.5

כולל סך  תפוקה
הכל סך  גידולים

שדה גידולי
אדמה ותפוחי ירקות

מקשה
ויתים

הדר פרי
אחרים פירות

ותוצרתם ווייס נעלי
הכל סך 

בשר
חלב

(מיליונים) ביצים
שונות

בייעור השקעה
צעירים ובמטעים
קנויה תשומה
נובעת הכנסה
מחקלאות

AreaGazaעזהחבל
כולל סך  1,7324,13014,568OUTPUT§תפוקה  GRAND TOTAL

הכל סך  1,2453,00910,674Crops§גידולים  total
שדה 103436Fieldגידולי crops

אדמה ותפוחי 3339493,001Vegetables§79.886.7§81.3§ירקות and potatoes
3.13.11,0102615Melonsמקשה and pumpkins

הדר 201.3166.5159.57571,6626,824Citrusפוי
(כולל אחרים 15.419.917,1135338798Otherפיוות fruit (incl. olives)

זיתים)
ותוצרתס ווייס .482Iבעלי 1073.813Livestock Sl livestock products

6.36.05.92305421,820Meatבשר
12.411.411.21252731,020Milkחלב
1.31.11.03571105Fishדגיס

(מיליונים) 45.846.044.582200732Eggsביצים (million)
1021136Miscellaneousשונות

בייעור 514SIInvestmentinהשקעה forestry and
צעירים newובמטעים fruit plantations
קנויה 6131,4125,091PURCHASEDתשומה INPUTS

נובעת 1,1192,7189,477INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

1 Pirces were adjusted to Apirl of each year. שנה. כל שבאפריל המחירים לרמת הותאם המוצרים ערך

731 עזה וחבל שומרון יהודה.



ויעד מקור לפי ושומרון, ביהודה וירקות פירות אספקת כ"ז/27. לוח
TABLEXXVII/27.SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN JUDEA AND SAMARIA,

BY SOURCE AND DISPOSAL
1983/84 תשמ"ד,

Thousand t0ns טונות אלפי
DisposalיעדSourceמקור

c
ocחבל

הכל 51סך rחבל1 o..*. >£
r Vעזה

TotalעזהישראלP|ואחר1ירדן siIsraelGazaC cJordan*?£Gaza
Areag5Area

י 8PIand
0נ_

1a
other'

הכל 495.3414.859.421.1287.2144.660.53.0TOTALסך
זיתים) (מלבד 192.4168.019.64.8112.364.713.42.0Fruitפירות (excl. olives)

הדרים :78.974.31.43.234.044.9Thereofמזה: citrus
37.336.11.00.221.09.05.71.6grapesענבים

אדמה ותפוחי 207.4166.225.216.0134.240.431.81.0Vegetablesירקות Si potatoes
עגבניות :80.866.88.35.745.525.010.00.3Thereofמזה: tomatoes

אדמה 21.712.45.53.815.15.61.0potatoesתפוחי
95.580.614.60.340.739.515.3מקשה


Melons and pumpkins

לבנון. כולל ו
1 Incl. Lebanon.

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
1983/84 תשמ"ד;

Thousand tons טונות אלפי

DisposalיעדSourcמקור

toc c
o*■§

JT o.M£g
הכל roe|rSסך 2
Total(32p. Q.ישראלsS g.ירדן

Israel

§
£8

11. ■o
3

Jordan

'

.)

a

הכל 328.7260.565.23.0150.621.153.5103.5TOTALסך
זיתים) (מלבד 199.0172.824.22.046.74.844.0103.5Fruitפירות (excl. olives)

הדרים :166.5159.57.020.13.242.0101.2Thereofמזה: citrus
אדמה ותפוחי 103.786.716.01.078.316.09.4Vegetablesירקות £ potatoes

עגבניות :28.120.07.80.322.05.70.4Thereofמזה: tomatoes
26.01.025.0מקשה


25.60.30.1Melons and pumpkins
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M̂
ושומרון ביהודה וכבישה תעסוקה בי: בתי ב^ו29\ לוח

TABLE XXVII/29.OLIVE PRESSES: EMPLOYMENT AND EXTRACTION in jUDEA

AND SAMARIA^

תשל"ו
1975/7

תשל"ז
1976/77

תש"ם
1979/80

תשמ''א
1980/81

תשמ"ב
1981/82

תשמ"נ
1982/83

תשמ"ד
1983/84

פעילים בד 250175279222251228238Activeבתי olive press

establishments

 מועסקים

הכל סך

2,3359643,5001,6092,3421,5561,663Employed persons

total

8601,4762,1961,4631,327Employeesשכירים

עבודה ימי

שכירים של

52,56111,720!02,00042,065 ,89,39445,76938,696Working days of

employees

עבודה שנו

שכירים של

ש') (אלפי

4581439,5935,75329,45948,154228,021Wages paid to

employees

)IS thousand)

כבישה
Extraction .

זיתים 31,6516,29788.80021,95361,83731,85236,127Oliveתשומת input (tons)

(טונות)

שמן 8,3041,78622,2005,67413,6578,1238,492Oilתפוקת output (tons)

(טונות)

המיצוי 26282526222523Extractionאחוו rate

)percentages)

733 עזה וחבל שומרון יהודה.



INDUSTRY תעשי1

ושומרון ביהודה תעשייה כ"ז/30. לוח
TABLEXXVII/30. INDUSTRY IN JUDEA AND SAMARIA

Base: Monthly averageAprilJune 1977 = 100 = 1977 יוני אפריל חודשי ממוצע בסיס;
שוטפי במחירים ; oTraDIndices, at current prices

ופלסטיק גומי
/

מוצרי
משקאות בסיסיתמינרליםומוצריםטקסטילמזון, תעשייהמתכת

ומוצריווהלבשהוטבק ומוצריועור מתכתאלמתכתייםכימייםעץ אחריםומוצרי
ראשי הכלענף Food,Textilesסך andLeather andWood andRubber,NonmetallicBasic metalOtherMajor branch

Totalbeveragesclothingits productsits productsplastics andmineralsand metalindustrial
and tobaccochemicalproductsproducts

products

ענף 28Branch;25;24;18;12111213141516192021222317סמל code

Revenueפדיון
19806476385435284696445746586511980
19811,4681,2801,5262,2871,2891,7052,4311,807I, 7661981
19823,1512,8613,4044,1902,5283,4224.3294,0943.8551982
19837,9287,5057,3559,8916,2448,43611,2229,1989,8951983
198431,99*44,10831,25052,95634,48355.28051,40447,10752,0641984

Employedמועסקים persons
198010196112938898115108851980
1981102961119998106129107681981
198210798120105107110133107691982
198310799117108103118129115661983
198410395102116102126122115■ 641984

Employeesשכירים
1980104961181188399111115781980
19811049111713198108123115601981
198211296130137112113128112631982
198311399128155105123123121611983
198410S9110817493130113113601984

לשכיר יומי עבודה Employeesשכר daily wage
19805486005205615095934876025461980
19811,3821,4671,3432,0501,3741,3641,3651,3071,2081981
19822,8633,0783,0663,7132,5702,4922,7492,8972,9151982
19837,1958,3367,3197,9346,0716,4377,2536,9356,6221983
198436,87942,46539,63132,61024,08138,91632,50831,99030,4981984

>
ש
04

ט
a
z
<
<

2
<

U
Q3



עזה בחבל תעשייה  "ז/31. כ לוח
TABLEXXVII/31.INDUSTRY IN THE GAZA AREA

Base: average 1974 = 100 = 1974 ממוצע בסיס:
I ndices מדדים

oo
o c

ggfr|

ראשי הכלענף סך
Total

כד7"'

s
£ u

■sis
,E a

u

o
a S

5 =

nc 3.0,5

cS!fEt:
gJ? ." £

pi?!
' a
Pi tV

fl
ft =1_n

Major branch

r <ooo
5C c
c
[ 5 cr.y.Eo

c /7J? o ar

a jz

£"1

ענף 1211סמל  1213151622261721,28Branch code

(במחירים Grossסדיון revenue (at

currentשוטפים) prices)

1976310366223401 3123211976

19787017325211,118 7485911978

19802,1342,1531,2423.420 2,6242,1311980

19814,3734,2602,8857,269 4,9324,0951981

198211,6049.4729,96020,535 10,6329,7201982

198329,15131,62526,34243,634 25,41322,7291983

198429,97930,87292,522262,409 138,91672,8841984

Employedמועסקים persons
1976114120104133 1331071976
1978128137111151 1711131978

1980138140121157 1821391980
1981139139122166 1871301981

1982145144128130 1951771982
1983147145137127 2011681983

1984133126118160 1951121984

Employeesשכירים

1976123144109168 1641091976

1978137175119195 2011051978

1980152172129206 2491331980

1981151167130216 2561211981

1982162187139239 2771191982

1983166192151217 2911151983

1984147157129208 2811001984

לשכיר יומי עבודה Employee'sשכר daily wage

שוטפים) at)(במחירים current prices)
1976183250181150 1851681976

1978326393314332 2762881978

1980653802677437 4685911980

19812,5172,3042,1442,960 2,2292,2711981

19825,0484,6314,1196,524 4,6023,8601982

198310,57412,3407,91114,509 10,4678,1061983

198454,81963,15743,31961,890 55,67846,3011984

735 עזה וחבל שומרון יהודה,



ראשי ענף לפי ופדיון שכירים מועסקים, מפעלים, כ"ז/32. לוח

x xii 1984 חדשי ממוצע

SamariaJudeaושומרוןיהודי and

מתכתגומי.
מוצריבסיסיתמינרליםפלסטיקמזון,

תעשייהומוצריאלומוצריםעץעורטקסטיל,משקאות
הכל אחריםמתכתמתכתייםכימייםומוצריוומוצריווהלבשהוטבקסך
TotalFood,TextilesLeatherWoodRubberNonBasicOther

beveragesandand itsand itsplasticsmetallicmetalindustrial
andclothingproductsproductsandmineralsand metalproducts

tobaccochemicalproducts
products

ענף 12111213141516192021222317,18,24,25,28סמל

כולל סך  2,38023346821651068173534179מפעלים

במפעל מועסקים
670771654418516314536ו

2  39505913568239155827999
4  75627988897814879631

8 108753710531548
112068928549922

21 +44415 .12184

9,7081,3902,2498181,1979888911,512665מועסקים
שכירים 5,9069231,612462381891549707383מזה:

שקל, (מיליוני 4,7862,563305106182836219278294פדיון
שוטפים) במחירים

המעסיקים 1,2461012631471934714525894מפעלים
הכל סך  שכירים

במפעל מועסקים
1 47473913366161126221065
5103874987762814733823
111967927549922

2049311145173
50+1432


7


11

7,8381,1171,9867146859558061,058518מועסקים

שקל, (מיליוני 4,5912,52428898129821205241285פדיון
שוטפים) במחירים

מעסיקים שאינם 1.13413220569317212927686מפעלים
הכל סך  שכירים

1,8702732631045123385454147מועסקים

שקל) (מיליוני 19540188541514379פדיון
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TABLEXXVII/32.ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND
REVENUE, BY MAJOR BRANCH
Monthly averageXXII 1984

עזה Gazaחבל Area

בסיסית.טקסטיל. מתכת
משקאות מכונות,עץהלבשה,מזון, מתכת, מוצרימוצרי

ומוצריווטבק חשמליומוצריועור אחריםציוד תעשייה
הכל הובלהFood,Textiles,Woodסך Otherוכלי
Totalbeveragesclothing,and itsBasicindustrial

and tobaccoleather andproductsmetal. metal proproducts
its productsducts, electrical

and transport
equipment

■ 12111213151622261721,28Branch code

1,640109546343335308ESTABLISHMENTS 
GRAND TOTAL

Employed persons
in establishment

42853134112109211

6902815416317017623

3702016655428847

785526411810
5623535111120

202742521+

6,3834212,5721,0811,1361,174Employed persons

3.7582391,656552619693Thereof: employees

1,442190301259522170Revenue (IS million, at
current prices(

91839321153141264Establishments engaging
employees total

Employed persons
in establishment

5451810911310320314

29717170332849510
54234251111  19

1363222049

92223


50+

5,2933212,2348018381,099Employed persons

1.328180274223491160Revenue (IS million, at
current prices(

7237022619019444Establishments not engaging
employees  total

1.09110033828029875Employed persons

1141027363110Revenue (IS million(

737 עזה וחבל שומרון יהודה.



BUILDING בנייה

וייעוד1 יוזם לפי האזרחית, הבנייה כ"ז/33.שטח לוח
TABLE XXVII/33.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR AND PURPOSE1

מ"ר Thousandאלפי m.'

Gaza Area עזה חבל

ציבורית בנייה
Public building

פרטית בנייה
Private building

הכל סך
Total

Judea and Samaria ושומרון יהודה

ציבורית בנייה
Public building

פרטית בנייה
Private building

הכל סך
Total

Total building
בנייה completedSuildingגמר

196879.031.847.23.63.30.3
1976580.4567.912.5221.6175.845.8
1978655.3649.45.9257.4247.410.0
1980749.7746.13.6260.6259.5LI
1981716.7712.83.9312.7303.19.6

§1 982686.1686.1362.6359.63.0
51983732.7732.7319.9317.02.9
1984630.8630.8286.4282.73.7

בני begunBuildingיההתחלת
196866.855.611.221.116.84.3
1976646.7638.87.9297.8282.611.6
1978786.4780.65.8333.1327.75.4
1980756.3752.43.9389.3382.46.9
1981805.5804.01.5400.2400.2

§1982750.4750.4271.8270.7LI
11983666.0666.0337.8328.98.9
1984617.9617.9309.2308.11.1

למגורים Residentialבנייה building
בנייה completedBuildingגמר

196863.327.236.13.03.0
1976473.5473.5_193.0148.344.7
1978542.5542.5_210.1207.13.0
1980624.7624.7217.9217.9
1981599.6599.6258.6258.6

§1982586.0586.0305.0305.0
§ 1983616.6616.6274.3. 274.3
1984535.3535.3244.6244.6

בנייה Buildingהתחלת begun
196851.050.50.53.83.70.1
1976529.8529.8243.9235.98.0
1978638.2638.2276.4275.41.0
1980631.9631.9327.0327.0
1981661.6661.6340.3340.3

§1982659.9659.9237.2237.2
§ 1983563.9563.9292.3292.3
1984509.8509.8

274.2274.2

הב כולל לא היהודיים1 ביישובים ייה
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וחדרים1 גודל לפי דירות,  כ"ז/34. לוח
TABLEXXVII/34.DWELLINGS, BY SIZE AND ROOMS1

עזה חבל
Gaza Area

1984 §1983 §1982

ושומרון יהודה
Judea and Samaira

1984 §1983 §1982

DWELLINGS TOTAL

Size of dwelling

1 room
2 rooms
3 rooms
4 rooms

5 rooms and more

ROOMSTOTAL
In dwellings

Additional

Area of dwellings (1,000 m)

Average rooms in dwelling

Average area per dwelling (m)

Building completed
1,593 1,802 Z,U6

34

138

300

577

544

42

223

338

646

553

213.9 239.0

4.0 3.9

134.3 132.6

100

221

450

734

611

6,414 7,058 8,130

6,388 7,023 8,084

26 35 46

275.6

3.8

130.2

4,027

45

680

1,252

1.299

751

500.7

3.6

124.3

בנייד. גמר

4384 4,293

54

671

1.488

1,385

786

587.2

3.6

133.9

58

646

1,361

1.483

745

15,364 16,283 15,991

14,399 15,626 15,272

964 658 718

559.1

3.6

130.2

הכל סך  דירות
דירה גודל
אחד חדר
חדרים 1

חדרים 3

חדרים 4

ויותר חדרים 5

הכל סך חדרים
בדירות

נוספים

מ"ר< (אלפי הדירות שטח
כדירה חדרים ממוצע

(מ"ר< לדירה ממוצע שטח

begunButldinjבנייההתחלת

הכל סך 4,6804,0703,8841,5821,8081,635DWELLINGSדירות TOTAL

דירה Sizeגודל of dwelling
אחד 5846505830321חדר room

חדרים 2652568699180160892 rooms

חדרים 31,5461,3121,1573293293183 rooms

חדרים 41,4121,3421,2975125615134 rooms

ויותר חדרים 51,0128026815037286835 rooms and more

הכל סך 17,59015,48714,6906,1547,4676,868ROOMSTOTALחדרים
16,94114,82213,7246,1227,4356,858Inבדירות dwellings

649665965323210Additionalנוספים

מ'ר< (אלפי הדירות 634.1536.9475.4200.6249.9235.1Areaשטח indwelling (K000 m1)

בדירה חדרים 3.63.63.53.94.14.2Averageממוצע rooms in dwelling

(מ"ר< לדירה ממוצע 135.5131.9122.4126.8138.2143.8Averageשטח area per dwelling (m2)

1 Excl. building in Jewish localities. היהודיים. ביישובים הבנייה כולל לא

739 עזה וחבל שומרון יהודה,



שנגמרו1 במבנים ודירות ושטחם מבניס  .3s/r'3 לוח

§1983

צורת
ושטח
(מי

יישוב
מבנה

ר)

מבנים2
Buildings2

המבנים שטח
Area of building

דירות
Dwellings

מסי
no.

אחתים
Percentages

.000
sq.m.

"ר מ
1,000

אחוזים
Percentages

מס'
no.

אחוזים
Percentages

ושומרוןיהודה

הכל 3,803100.0709.0100.04,384100.0סך

1,80847.5420.559.32.29252.3ערים

1,99552.5288.540.72,09247:7כפרים

(מ"ר) שטח

150'2757.210.61.51693.9

5110083121.967.59.573816.8

1012001,72845.4256.036.11,78640.7

20130053614.1132.418.777117.6

3015003017.9112.415.849411.3

501  1,0001052.866.99.42335.3

1,001+280.763.18.91934.4 י

עזה חבל

הכל 1,606100.0304.8100.01,802100.0סך

1,38786.4264.886.91,55986.5ערים

21913.640.013.124313.5כפרים

מ"ר) (שטח

150784.92.91.0633.5

51  10034521.527.69.032317.9

10120068842.8100.733.068137.8

20130024615.359.819.630416.9

30150019312.073.224.128115.6

501  1,000533.333.310.91065.9

1,001 +30.27.32.4442.4

יהודיים ביישובים הבנייה כולל לא
למגורים. שאינם מבניס כולל 2
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TABLE XXVII/35.BUILDINGS AND THEIR AREA AND DWELLINGS IN COMPLETED
BUILDINGS1

19S4

Type of locality
and area of
building (m1(

מבנים2
Buildings2

המכניס שטח
Area of building

דירות
Dwellings

מס'
no.

אחוזים
Percentages

מ"ר 1.000
1,000sq.m.

אחוזים
Percentages

מס'
no.

אחוזים
Percentages

TOTAL

Towns

Villages

Area (sq.m.)

150

51  100

101200

201300

301500

5011,000

1,001 +

TOTAL

Towns

Villages

Area (sq.m.)

150

51  100

101200

201300

301500

501  1,000

1.001 +

Judea and Samaria

100.0 4,027

43.4 1,748

56.6 2,279

1934.8

74419.2

1,61140.0

65716.3

40210.0

2426.0

1493.7

Gaza Area

1,593100.0

1,25478.7

33921.3

432.7

27117.0

64140.2

26316.5

24315.3

1267.9

60.4

100.0

55.1

44.9

1.7

11.4

37.2

17.9

14.0

10.1

7.6

100.0

79.2

20.8

0.8

9.3

36.7

19.0

20.8

12.5

0.9

599.7

330.3

269.4

10.2

68.3

223.4

107.5

84.2

60.6

45.5

268.4

212.7

55.7

2.1

24.9

98.6

51.2

55.7

33.6

2.3

100.0

38.4

61.6

7.8

24.7

44.7

12.9

6.6

2.7

0.6

100.0

76.9

23.1

4.0

20.9

46.4

14.7

10.3

3.6

0.1

3,429

1,318

2,111

268

847

1,533

441

225

93

22

1,438

1,106

332

57

301

667

211

148

52

2

1 Excl. building in Jewish localities.
2 Including nonresidential buildings.
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יישוב וצורת ייעוד לכי פרטית1, בנייה שטח כ"ז/36. לוח
TABLEXXVII/36.PRIVATE BUILDING AREA1, BY PURPOSE AND TYPE OF LOCALITY
Thousand sq.m. מ"ר אלפי

1984 §1983

.j^ _

Sgg
a £
IB ao £ 3<

EH
Q

הכל סך
Total

a

E>.li

ם

הכל סך
Tola)

Judea and Samaria
TOTAL
Towns
Villages

Gaza Area
TOTAL
Towns
Villages

בנ begunBuildingייההתחלת

666.0
399.5
256.5

536.9
312.5
224.4

13.9
2.2
11.7

13.1
9.0
4.1

102.2
75.8
26.4

617.9
340.9
277.0

475.4
243.9
231.5

20.1
3.0
17.1

14.3
7.2
7.1

108.1
86.8
21.3

328.9
257.2
71.7

249.9
194.4
55.5

0.8
0.8

41.5
31.2
10.3

36.7
30.8
5.9

308.1
238.8
69.3

235.1
178.8
56.3

0.3
0.3

38.9
30.5
8.4

33.9
29.3
4.6

completedBuildingבנייהגמר

ושומרון יהודה
הכל סך
עדים
כפרים

עזה חבל
הכל סך
ערים
כפרים

ושומרון Judeaיהודה and Samaria
הכל 732.7587.214.115.3116.1630.8500.720.114.595.5TOTALסך
430.0338.73.311576.6338.1255.72.87.472.3Townsערים

302.7248.510.83.839.5292.7245.017.37.123.2Villagesכפרים
עזה Gazaחבל Area

הכל 317.0239.00.934.542.7282.7213.90.830.038.0TOTALסך
274.9205.80.828.739.52247168.20.823.931.9Townsערים
42.133.20.15.83.258.045.76.16.1Villagesכפרים

/1 See note I to Table XXV1I33. 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

196819701980198219831984

פתוחים' מלון 202915181816Openבתי hotels'
יי י 268342196273274275Rooms1'2חדרים
612868486640652645Beds"2מיטות1'2
20,4388,04714.18612,94512,71010.511Guestsאורחים

הכל סך 32,43984,59035,8553138824,93722,592PERSONNIGHTSלינות TOTAL
גיאלה ובית לחם 1,8013,1449,94511,0157.6259,324Bethlehemבית and Bet Jala

וגינין 6,65626.18412,97412,1558,8948.374Nablusשכם and Jenin
ויריחו 5,08013.6614,9463,6153,842859Hebronחברון and Jericho

בירד, ואל 18,90241.6017,9904.6034.5764,035Ramallahרמאללה and El Birra

התפוסה אחוז
.'

14.726.720.213.410.59.6Percent occupancy
_ ^ שוטפים^_/ י^במחירים

לחודש/ (ממוצע 414926372723Employeesשכירים (monthly average)
שי) (אלפי הכל סך עבודה 6.88.9188.81,680.02,936.412,490Wagesשכר total (IS thousand)

חודשי ממוצע עבודה 14156173.7849.06345,253Wagesשכר monthly average per
(שי) employeeלשכיר (IS)

שי) (אלפי הכל סך 14.722.71.1605,0908,45550,511Revenueפדיון  total
(IS thousand)

מלון לבית שנתי ממוצע 0.40.8772834703,157Averageפדיון annual revenue per
ש') hotel(אלפי (IS thousand)

7

I At end of year. 2 In open hotels. פתוחים. מלון בבתי 2 השנה. בסוף
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TRANSPORT תחבורה
ונהגים רכב סוג לפי מנועיים רכב כלי כ"ז/38. לוח

TABLEXXVII/38.MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE AND DRIVERS

End of 5'ear שנה סוף

Type of vehicle 1984 1983 1982 1981 1980 1970

VEHICLES TOTAL

Private cars

Trucks and commercial cars

Buses and minibuses

Taxis

Motorcycles and scooters

Tractors

Special service and other

vehicles

DRIVERS

ושומרון יהודה
Judea and Samaria

47,037 38,609 32,194 27,650 24,257 4,893

29.787 22,605 17.706 14.213 11.691 1.626

11,225 10,409 9,304 8.490 7.905 1,299

567 548 522 513 508 394

939 934 894 894 892 828

684 674 655 646 629 134

3.311 2,944 2,606 2,396 2.145 459

524 495 507 498 487 153

47,716 42,192 37,454 32,456 29,204 7,200

הכל סך רכב כלי

פרטיות מכוניות

מסחריות ומכוניות משאיות

ומיניבוסים אוטובוסים

מוניות

וקטנועים אופנועים

טרקטורים

ואחר מיוחד רכב

נהגים

עזה חבל
Gaza Area

הכל סך רכב 13,58715,09116,86420,18422,139VEHICLESTOTALכלי

פרטיות 1.2937.5508.89911,17814,09715,860Privateמכוניות cars

מסחריות ומכוניות 1.0533,9054,0023,6853,9964.137Trucksמשאיות and commercial cars

ומיניבוסים 287364636466Busesאוטובוסים and minibuses

790792762767765Taxisמוניות

וקטנועים 175567566575589600Motorcyclesאופנועים and scooters

36636703540610651Tractorsטרקטורים

ואחר מיוחד 136666656160Specialרבב service and other

vehicles

4,43722,15025,41227,92031,66036,139DRIVERSנהגים
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תאונה, סוג לטי נפגעים, עם דרכים תאונות כ"ז/39. לוח
מעורבים רכב כלי וסוג נפגע סוג

TABLEXXVII/39.ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, BY TYPE OF ACCIDENT,
CASUALTY AND TYPE OF VEHICLE INVOLVED

עזהושומרוןיהודד יובל
SamairaJudea andGaza Area

19711982198319841971198219831984

הכל סך 550681608610440445372496ACCIDENTSתאונות TOTAL

התאונה Typeסוג of accident
נע רכב עם 11721218320185133117136Collisionהתנגשות with moving

vehicle
אחדות 21361624914818Otherהתנגשויות collisions
רגל הולך 301342326315280278233327Runningדריסת over a pedestrian

11191837066201415Otherאחר

הכל סך 8891,2151,1081,072580651569754CASUALTIESTOTALנפגעים
Ageגיל

(014) 273250240261261250206289Childrenילדים (014)
(15  64) 546753687650232362322410Adultsמבוגרים (1564)

(65+) 3938384619242435Oldקשישים people (65+)
ידוע 3117414311568151720Notלא known

הנפגע Typeסוג of casualty
רגל 317370341351300298258338Pedestrianהולך

מנועי רכב 131229240241501007093Driverנהג of motor vehicle
400559489432173175179251Passengerנוסע

אופניים 2845294434483942Bicycleרוכב rider
13129423302330Otherאחר

הפגיעה Severityחומרת of injury
6680749847475974Fatallyהרוגים injured

קשה 240469411466195253241310Severelyפצועים injured
קל 581666623508334351269370Slightlyפצועים injured

מעורבים רכב 696913812839545585497645VEHICLESכלי INVOLVED

הכל סך TOTAL
ומסחרי פרטי 253469423471139306260378Privateרכב £ commercial cars
וטיוליות 185248238212116131124122Trucksמשאיות £ excursion vehicles

96603842148393230Taxisסוניות
61353825178511Busesאוטובוסים
4755375470473750Bicyclesאופניים

5446723555546254Otherאחר \
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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, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים: במחירים שי, אלפי

1983/841984/85

כולל סך  12,911,573INCOME'2,297,710'הכנסות GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 2,060,16111,855,270ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
רגילות 889.9655.978,559Ordinaryהכנסות income

המינהל 248.4231,493.487Throughבאמצעות the administration
רכוש2 160,0301,133,305Propertyמס tax
דלק 88.393360,182Fuelמס tax

328,3271,934,838Fromמאגרות fees
וסירות ירקות 108.340571,721Vegetableאגרות and fruit fees

שחיטה 13,23475,072Slaughteirngאגרות fees
מלאכה תעשייה. .124,803792.142Industryרישיונות craft and building licenses

ובנייה
אחרות 81.950495,903Oiherאגרות fees

313,2152,550,234Otherאחר
ומכירות נכסים 80,033353,202Leaseהשכרות of property and sales

59,914355.507Depositsפיקדונות
ושונות ריבית הוצאות 173.2681.841,525Reimbursementofהחזר expenses on

interest and miscellaneous
1.170.1965,876.711Establishmentsמפעלים
285,8711.568,168Waterמים

884,3254,308,543Electricityחשמל

רגיל בלתי 237,5491,056,303EXTRAORDINARYתקציב BUDGETTOTAL
המינהל מענקים, 212,318797,442Loansמלוות: and grants from the administration

'25,231258.861Otherאחרי

כולל סך  2,091,27012,010,999EXPENDITUREGRANDהוצאות TOTAL

הכל סך  רגיל 1,717,7849,267,610ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
רגילות 632.3653.549,795Ordinaryהוצאות expenditure

כללית 156,762954,712Generalהנהלה administration
137,058787,135Sanitationתברואה

טכנית ומחלקה 267,1481,362,233Engineeringהנדסה and technical department
אש וכיבוי 17.872126,829Guardingשמירה and security and fire

extinguishing
ואחר פיקדונות 53,525318,886Refundהחזר of deposits and other

1.084.3245.709,155Establishmentsמפעלים
207,3341,123,166Waterמים

876,9904,585,989Electricityחשמל
מלוות 1,0958,660Repaymentפירעון of loans

הכל סך  רגיל בלתי 373,4862,743,389EXTRAORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
52.874168,781Sanitationתברואה

אחרת ובגייה 137,69292דרכים 1 ,097Roads and other construction
29,517146,443Establishmentsמפעלים

ציבור4 26,195829,563Publicמבני building4
קרקע רכישות (כולל 127,208677,505Otherאחר (incl. acquisition of land and

(equipmentוציוד)

I Excl. the locality Anabta. 2 Includes licenses for
businesses. 3 E.g., participationofowners and institutions.
4 Includes educational buildings.

לעס רישיונות כולל 2 ענבתא. היישוב כולל לא 1

כולל 4 ומוסדות. בעלים השתתפות כגק: 3 קים.
חינוך. מבני
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עזה חבל בערי והוצאות הכנסות  כ"ז/41. לוח
TABLEXXVII/41.INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN THE GAZA AREA

is thousand, at current pirces; budge. years תקציב שנות שוטפים: במחירים ש. אלפי

1984/85 §1983/84

INCOMEGRAND TOTAL1

ORDINARYBUDGETTOTAL
Ordinary income
Rates and fees

Municipal property2
Other services
Miscellaneous

Establishments

Water

Electricity

Sewage

EXTRAORDINARYBUDGETTOTAL
Grants from the administration

Participation of owners and other
Other'

EXPENDITUREGRAND TOTAL'

ORDINARYBUDGETTOTAL
Ordinary expenses
General administration

Sanitation
Public works

Miscellaneous

Establishments

Water
Electricity

Sewage

Transfer to extraordinary budget

EXTRAORDINARYBUDGETTOTAL
Public property
Establishments

Other*

8,386,388 1,596,269

1,127,5706,284,130

286,0631,505,107

48,436248,996

92,805403,258

78,704435,045

66,118417,808

841,5074,779,023

148,228816,125

679,6553,892,592

13,62470,306

468,6992,102,258

329,4321,477,887

64,600290,112

74,667334.259

8,079,466 1,512,204

1,078,3985,977,208

244. 7981.389.333

85,320445,770

122,968703,01 1

31,232177,174

5,27863,378

783.081.4.45S359

99,313548,378

668,5823,808,941

15.186101,040

50.519129.516

433,8062,102,258

133,134645,393

159,686773,631

140,986683,234

כוללי סך  הכנסות

הכל סך  רגיל תקציב
רגילות הכנסות

ואגרות ארנונות

הרשות2 רכוש

אחרים שירותים
שונות
מפעלים
מים

חשמל
ביוב

הכל סך  רגיל בלתי תקציב
מהמינהל מענקים

ואחר בעלים השתתפות

כולל' סך  הוצאות

הכל סך  רגיל תקציב
רגילות הוצאות

כללית הנהלה
תברואה

ציבוריות עבודות
שונות
מפעלים
מים

חשמל
ביוב

רגיל בלתי לתקציב העברה

הכל סך  רגיל בלתי תקציב
ציבור נכסי

מפעלים

1 Incl. transfer from ordinary to extraordinary budget. כולל 2 רגיל. לבלתי רגיל מתקציב העברות כולל 1

2 incl. market tax and vehicle licensing fees. 3 E.g., השתתפויות כגון: 3 רכב. כלי ורישוי שווקים מס
participations and donations balances of ordinary budgets. רכישת כגון: 4 רגילים. מתקציבים עודפים ותרומות.
4 E.g., acqiusitionof equipment. ציוי
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public order ציבורי סדר

עניין וסוג פעולה שלב לפי משפט1, בבתי עניינים כ"ז/42. לוח
TABLEXXVII/42.COURT MATTERS1, BY STAGE OF PROCEEDINGS AND TYPE OF

MATTER

ושומרוןיו וצפוןחבל:ודה סיניעזה
Judea and SamariaGaza Area and North Sinai

עניין Typeסוג of matter

טרםנתבררוהוגשוטרסנתבררוהוגשו

EnteredDecidedנתבררו
PendingEnteredDecidedנתבררו

Pending

1968

העניינים 2638926,406134519,59819,466574ALLכל MATTERS
6.1106.248561823835103Civilאזרחיים
20.27920.15878418.77518.631471Criminalפליליים

1970

העניינים 33,52533,1661,42730,48330,319558ALLכל MATTERS
6.2456.326419891832209Civilאזרחיים
27.28026.8401.00829.59229.487349Criminalפליליים

י 1980
העניינים 3037630,1075,97348,11947,9411,761ALLכל MATTERS

4.4354.2491.7911,5571.549629Civilאזרחיים
26.14125.8584.25446.56246,3921.132Criminalפליליים

19X3

העניינים 49,82548,64511,986133,572133,3592,369ALLכל MATTERS
3.7493.5627671,4661.222846Civilאזרחיים
16.32715.5564,63618,60818,6521,462Criminalפליליים
29.74929.5276.583113,498113.48561Trafficתעבורה

1984

העניינים 69,11668,36613,562129,799128,9213,247ALLכל MATTERS
4.4864.2951,6802,1122.001957Civilאזרחיים
19.26418.7665.23821,03120.7131.780Criminalפליליים
45,36645,3056.644106,656106,207510Trafficתעבורה

העליון המשפט Highבית court
העניינים 2.2052.1931226521785Allבל matters
6376271016614157Civilאזרחיים
1,5681,5662997628Criminalפליליים

מחוזיים משפט Districtכתי courts
העניינים 2.2382.0869781.3491.202563Allכל matters
י1,562אזרחיים 1,465819714705317Civil
676621159635497246Criminalפליליים

השלום2 משפט 'Magistratesבתי courts2
העניינים 64.67364.08712.572128.185127.5022.599Allכל matters
2,2872,2038511,2321,155583Civilאזרחיים

17.02016,5795,07720.29720.1401.506Criminalפליליים
45.36645.3056.644106,656106.207510Trafficתעבורה

I Excluding matters in military courts.
excluding "fine or trial" trafifc offences.

2 As of 1979, החל 2 הצבאיים. הדין בבתי עניינים כולל לא 1

קנס". "ברירת מסוג תנועה עבירות נכללו לא ב979ו
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השכלה
ומין גיל לימוד, שנות לפי ומעלה, 14 בני כ"ז/43. לוח

וגיל מין

לימוד שנות

Total הכל סך
0167891213+

אלפים
Thousands

אחוזים
Percentages

SamairaJudeaושומרוןיהודה and
כולל סך

1970322.9100.047.526.410.514.70.9
1975366.9100.037.025.812.019.85.4
'1980401.0100.028.526.812.724.77.3
'1983420.3100.026.625.113.526.18.7

כולל סך  1984434.3100.025.724.413.726.89.4
141768.2100.0(2.5)18.930.547.8(0.3)
1824122.0100.04.322.314.440.318.7
253492.0100.012.136.716.426.814.0
354446.3100.041.530.06.714.07.8
455445.1100.060.427.24.75.3(2.4)
556433.0100.067.825.6(3.0)(2.7)(0.9)
65+29.7100.084.613.1(1.0)(1.0)(0.3)

גברים
1970153.710.027.834.814.721.31.4
1975177.2100.020.230.514.726.08.6
'1980193.3100.014.228.815.130.911.0
'1983203.8100.013.526.415.831.912.4

הכל סך  1984212.0100.012.825.516.132.712.9
141735.7100.0(1.1)13.431.953.3(0.3)
182464.1100.0(1.6)16.715.044.222.5
253447.1100.0(3.6)25.519.132.719.1
354418.0100.012.340.711.221.814.0
455418.6100.031.247.87.5(8.1)(5.4)
556414.9100.043.047.0(4.0)(4.0)(2.0)
65+13.6100.071.325.0(1.5)(1.5)(0.7)

נשיס
1970169.2100.065.118.96.78.8(0.5)
1975189.7100.052.821.59.513.92.3
'1980207.7100.041.824.810.519.03.9
'1983216.7100.038.923.811.420.65.3

הכל סך  1984224.3100.037.923.511.521.16.0
141732.4100.0(4.0)24.629.241.9(0.3)
182458.0100.07.628.413.835.714.5
253444.9100.021.336.013.420.68.7
354428.4100.060.123.3(3.9)9.2(3.5)
455426.5100.081.212.8(2.6)(3.0)(0.4)
556418.0100.088.3(8.3)(1.7)(1.7)

65+16.1100.095.7(3.1)(0.6)(0.6)


כ"ז/7ו. ללוח 2 הערה ראה 1
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EDUCATIONAL LEVEL

TABLEXXVII/43.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY YEARS OF SCHOOLING,
AGE AND SEX

Yeais of schooling

הכל TotalSexסך and age

0167891213 +
אחוזיםאלפים

ThousandsPercentages

עזה Gazaחבל Area

GRAND TOTAL
196.8100.051.116.87.224.4)0.5(1970
225.0100.038.918.58.629.05.01975 '
242.7100.030.220.110.232.66.9SJ'
261.8100.026.520.69.633.49.91983'
264.9100.025.420.29.334.310.81984  GRAND TOTAL
40.6100.0)2.0(21.118.657.8)0.5(1417
69.2100.03.623.611.741.619.51824
64.6100.08.019.710.244.118.02534
29.8100.040.620.8)4.0(26.28.43544
27.7100.068.320.5)2.2()6.8()2.2(4554
18.9100.078.016.8)2.1()2.1()1.0(5564
14.1100.092.2)5.7()0.7()1.4(

65+

Males
90.4100.034.224.69.131.5)0.6(1970
104.8100.025.223.510.033.67.71975

115.8100.018.423.910.536.610.61980'
125.8100.015.424.69.935.414.71983'
127.3100.015.023.99.335.716.1/984  Total
21.1100.0)1.4(20.917.559.7)0.5(1417
35.8100.0)2.2(23.210.937.326.41824
33.2100.0)3.3(21.78.740.126.22534
10.5100.0)12.4(26.7)5.7(40.0)15.2(3544
11.3100.039.838.1)3.5()14.2()4.4(4554
8.8100.062.529.6)3.4()3.4()1.1(5564
6.6100.087.5)10.9(


)1.6(65 +

Females
106.4100.065.310.35.618.4)0.4(1970
120.2100.051.214.17.324.82.61975
126.9100.040.816.610.029.03.61980■
135.6100.036.817.09.231.65.41983'
137.6100.035.116.89.133.15.91984  Total
19.5100.0)2.1(21.520.056.41417
33.4100.0)5.1(24.012.346.312.31824
31.4100.013.317.511.748.39.22534
19.3100.055.917.6)3.1(18.7)4.7(3544
16.4100.089.0)80()0.6()1.8()0.6(4554
10.1100.093.1)4.9()10()1.0(5564
7.5100.097.3)2.7(65+

1 See note 2 to Table XXVU/n.
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EDUCATION חיניר
מנהלת רשות לכ* חינוך, מוסדות ב"ז/44. לוח

TABLEXXVII/44.EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY CONTROLLING AUTHORITY

עזה חבל
Gaza Area

ושומרו; יהודה
Judea and
Samaria

הכל סך
Total

1967/68 תשכ"וו

Institutions
Classes
Pupils

Institutions
Classes
Pupils

987
6,148

222,266

821
4,402

142,216

166
1,746

86,050

1983/84תשמ"ד
(1,371)
11,869

432,998

(1,080)
8,185

278,500

(291)
3,684

154,498

מוסדות
כיתות

תלמידים

מוסדות
כיתות

תלמידים

n"1wn1984/85
INSTITUTIONS(294)(1,091)(1,385)מוסדות
12,2738,4613,812CLASSESכיתות

438,973279,760159,213PUPILSתלמידים

ממשלתיים מוסדות
מוסדות
כיתות

תלמידים

(907)
8,131

285,485

(816)
6,403

215,753

(91)
1,728

69,732

Government institutions
Institutions
Classes
Pupils

סקו"ת של מוסדות
מוסדות
כיתות

תלמידים

(256)
3,010

122,375

(97)
1,130

38,896

(159)
1,880

83,479

UNRWA institutions
Institutions
Classes
Pupils

אחרים מוסדות
מוסדות
כיתות

תלמידים

(222)
1,132

31,113

(178)
928

25,111

(44)
204

6,002

Other institutions
Institutions
Classes
Pupils

המוסד דרג לפי תלמידים, כ"ז/45. לוח
TABLEXXVII/45.PUPILS, BY TYPE OF INSTITUTION

1984/85תשמ"ה

Regionאזורמזד,:
מוסדותתשמ"דתשכ"ח
הכל1967/681983/84 יהודהססו"תסך

TotalThereof:עזהושומרון חבל
UNRWAJudea andGaza Area
institutionsSamaria

הכל 222,166432,998438,973122,375279,760159,213TOTALסך

ילדים 3,81017,07116,7801,41111,0145,766Kindergartensגני
יסודיים ספר 162,051272,150277,23087,865175,284101,946Primaryבתי schools
מכינים ספר 40,17790,43091,69131,54559,63332,058Preparatoryבתי schools

עליסודיים ספר 15,91051,06850,85359932,24418,609Postprimaryבתי schools
למורים מדרש 2782,2792,4199551,585834Teacherבתי training colleges
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HEALTH בריאות

אזור לפי ואשפוז, חולים בתי כ"ז/46. לוח
TABLEXXVII/46.HOSPITALS AND HOSPITALIZATION, BY REGION

יהודה
Samaria

ושומרון
Judea and

עזה חבל
Gaza Area

19741982198319841974198219831984

חולים' '161717177777Hospitalsבתי

בפועלי 1,3931,3651,3331,3651,004885899912Aclualמיטות beds'

שאושפזו 45,89165,53370,21074,54835,03053,60953,34461,949Hospitalizedחולים patients

ששוחררו 46,58665,52670,01274,72634,87153,70153,79860,901Dischargedחולים patients

נפטרו :1,0279739699879581,2171,0501,041Thereofמזה: deceased

אשפוז 381,769380,622415,223414,00451,556208,448209,755227,354Hospitalizationימי days

מיטות תפוסת 76.077.681.282.867.263.464.169.5Percentאחוז of bed occupancy

9,19313,89913,34116,4654,61310,97311,03112,507Birthsלידות

10.99314,59014,66315,44213,00114,93316,95116,391Surgicalניוווחים operations

Thereof: In governmental hospitals ממשלתיים חולים בבתי : rnD

הולים 8299J9666Hospitalsבתי

בפועל 992970974974825839852Actualמיטות beds

שאושפזו .33,03046,66250,461חולים . 55,93851,35650,16058,843Hospitalized patients

ששוחררו .33,83246,70150.263חולים . 55,96951,45550,60857,803Discharged patients

נפטרו :7867056537451,175998984Thereofמזה: deceased

אשפוז .281,062294,520308,355ימי . 314,360196,714196,830216,705Hospitalization days

מיטות תפוסת 77.183.286.088.163.764.571.0Percentאחוז of bed occupancy

..7,32310,98610,658ניתוחים 11,47913,00914,08214,346Surgical operations

1 End of year. 2 Incl. mental hospital. נפש. לחולי חולים בית כולל 2 השנה. בסוף 1
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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
Agircultural year  October 1st  September 30th
School year  September 1st  August 31st; academic year 

October  September
Budget year  April 1st  March 31st
Jewish Calendar year  corresponds roughly to agricultural and school years.

All types of years, except calendar years, are indicated by a dash, e.g. 1966/67; Months
are indicated by Roman numerals.

Details and percentages do not necessarily add up to totals, because of rounding.
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EXPLANATORY NOTES

A. GEOGRAPHICAL AREA

1. Up to 14 V 1948, the day of the establishment of the State of Israel, the entire area of
Palestine that was within the jurisdiction of the Mandatory Government.

2. After the above date, the area withinthejurisdiction oflsrael according to the internati
onal borderline with Egypt and armistice and ceasefire lines with other countries; as of
July 1967  including East Jerusalem and as of 14 XII 1981  the Golan Subdistrict.
Data for Judea and Samaria, Gaza Area and Sinai relate to areas administered by the
Israel Defence Forces at the time to which the data relate.

B. CLASSIFICATION OF ECONOMIC BRANCHES
Economic Branches are classified according to theStandard Industrial Classiifcation of
All Economic Activities 1970 (Technical Publication No. 46  third edition, Central
Bureau of Statistics), unless otherwise specified.

C. CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS
Occupations are classified according to the Standard ClassiifcationofOccupations 1972
(Technical Publication No. 38, Central BureauofStatistics), unless otherwise specified.

D. CURRENCY UNITS:
1. The Israeli currency is the Sheqel (IS), which is divided into 100 new Agorot.
2. Dollar: U.S.A. Dollar.

E. UNITS OF MEASUREMENT:
Billion  one thousand million.
Weights  according to the metric system, unless otherwise specified.
Land areas  a metric "dunam" is equivalent to 1,000 square meters (a quarter ofan
acre, approx.).

F. SYMBOLS EMPLOYED:
blank space = irrelevant as a result of the table's structure
 = no cases
. . = unknown or not available for publication
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

All English introductions to the chapters are printed at the other end of this volume



Controlling authority: Schools were classified by
controlling authority as follows:
a. Government institutions: teachers' salaries and

maintenance expenses are supplied by the

Government.
b. UNRWA institutions: Teachers' salaries and

maintenance expenses are supplied by the
UNRWA.

c. Other institutions: Schools of religious institu
tions and other private schools.
When comparing these data with data on pre

vious years, the difference in the source of informa
tion 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 of the Jordan Subdistrict was included in
the Bethlehem Subdistrict.

HEALTH
Hospitalizedpatients: All patients hospitalized for

one day at least.
Dischargedpatients 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 Officers in Judea, Samaria and Gaza
Area.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
398 Kindergartens and Schools in the Adminis

tered Territories, November 1971.
615 National Accounts for Judea and Samaria, the

Gaza Strip and North Sinai for the Decade
19681977.

CENSUSOF POPULATION 1967
1 Data from Full Enumeration in the Adminis

tered Areas
2. Housing Conditions, Household Equipment,

Welfare Asistance and Farming in the Admin
is tered Areas
Demographic Characteristics of the Popula
tion in the Administered Areas
Labour Force  Part I
Labour Force  Part II

TECHNICAL SERIES
44 Multiplicity StudyofBirths andDeaths in Judea

 Samaria and Gaza Area  North Sinai

)105(



 A current survey of the main markets in Judea,
Samaria and Gaza Area;

 surveys of farms and oil presses in Judea and
Samaria;

 dataof the Veterinary Service for the number of
livestock, slaughtering and production norms
per unit;

 statistics on yields of fishing in the Gaza Area;
 statistical seires on imports and exports.
Use is also madeof per dunam yield estimates of

local agricultural advisors and experts.
Prices of agricultural produce for the producer

were estimated according to the prices collected by
the Ministry of Agriculture in the markets, and by
the Central Bureau of Statistics in retail stores; an
estimate of traders' proift and expenses was then
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., are pub

lished annually by the Central Bureau of Statistics in
Agriculture Statistics Quarterly and,\n Judea. Sama
ria and Gaza Area Statistics.

PRODUCTION AND MARKETING OF
VEGETABLES AND FRUIT
Data on vegetables and fruit by source and dispo

sal are taken from a current survey on the main
marketsofJudea, 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.

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
factoires which do not employ paid workers (self
employed) who were not included in the previous
sample.

Consequently, and for comparison purposes to
previous peirods, 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: April June 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

Definitions  see Chapter XVI  Construction.
Data on civilian construction in Judea, Samaria

and Gaza Area are estimates and referonly 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 ofa
special questionnaire; civil administration offices,
UNRWA; reports of mukhtars in 80 small localities
in Judea and Samaria, which are a representative
sample ofhundreds of such places (mostly villages).
The estimate does not include the building activ

ity in Jewish localities.

HOTELS
See definitions inChapter XVII Commerce and

Hotels.
Data are obtained from all hotels open in Judea

and Samaira.

TRANSPORT
Vehicles and drivers. The figures on vehicles are

received from the transportation staff ofifcers in
Judea, Samaira and Gaza Area. The definitions are
identical to those used in Chapter XVIII  Trans
port and Communication.
Accidents: See sources and definitions in Chapter

XVIII  Transport and Communications.

LOCAL AUTHORITIES
Financial data were processed from reportsof the

municipalities through the staffofficers for internal
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

through the Armed Forces Command.

EDUCATION
Data on the educational system were summarized
by the civil administration in Judea, Samaria and
Gaza Area from reports received from the institu
tions themselve. 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 first six grades (I  VI).
Preparatory school: The three grades following

primary school grades (VHIX).
Postprimary schools: The three grades following

the postprimary school classes (X  XII(.
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HOUSEHOLD EQUIPMENT
AND HOUSING CONDITIONS
For definitions of household facilities and equip

ment, see introduction to Chapter XI  Living
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 survey of families has been conducted cur

rently, since August 1968, by the Central Bureau of
Statistics. His 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 JulySeptember 1974 it

covered about 6,500 families. This population does
not include persons in institutions or nomads and
those living outside localities at the time of the
survey.
The sample is inflated in two stages. First an

inflation factor is obtained which is the reciprocal of
the sampling fraction in each type of locality, which
is multiplied by a correction factor for fallout of
households. In the second stage, the inflation factor
obtained in the first stage is multiplied by a correc
tion factor for each age group and sex. The correc
tion factor is the relation between the external
population estimate and the population estimate
obtained after inflation of the first stage.
The external population estimate is based on pop

ulation estimates of the Central Bureau ofStatistics.
Until the end of 1975, this estimate was obtained
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 popula
tion estimates has been changed. Insteadof usinga
projection, the estimates are based on current
monthly data. Persons living in institutions, nomads
and those living outside localities are deducted from
the population estimate according to their share in

the population as it was obtained in the 1967 census.
Since the surveyof April June 1979, the inhabit

ants ofEl 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 byage group and sex.
Distribution by sex and age was assumed according
to the distirbution of the total population of the
Gaza Area.

As of the survey of April  June 1982, data for
Gaza Area do not include the residentsof that part
of Rafah, which had been returned to Egypt. This
should be considered on comparing data with pre
vious years.
As inany sample survey, the estimates obtained in

the labour force survey are liable to samplingerrors.
For estimates relating to 1975 (and earlier years),
tablesof approximate sampling errors are presented
with instructions for usage in the AppendixtoJudea,
Samaria and Gaza Area Statistics No. 1, 1985. The
tablesofsamplingerrors are valid alsofor estimates'
as of 1979.
Employed persons and employees are classified

according to the new 1970 classificationofeconomic
activities.
In 1972, the new classificationofoccupations was

introduced.Thequestionnairesof the 1972 survey of
families were coded according to the new classifica
tion ata 3 digit detail and were automatically con
verted 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
recorded 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 on com

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
included among those who do not belong in the
labour force. The data were corrected and repro
cessed as of 1980. In some tables, 1980data appear
twice and in other  the revised data are presented
as of 1981.
Survey data were corrected in 1983 according to

the revised population estimates as they appeared in
Abstract no. 35 (see also "Population" above(.

AGRICULTURE

FARM INCOME
Thephysicalproduction estimatesare based on the

following sources:
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made according to quarterly exchange rates for
transactions with Israelis or according to annual
averages for transactions with Arabic countries.

FOREIGN TRADE

Data on the extentof the trade between Israel and
Judea, Samaria and the Gaza Area are a gross eva
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
between those areas and Jordan and overseas coun
tries are based on customs registration.
The translations to US Dollars were made accord

ing to average quarterly exchange rate for transac
tions with Israel and according to the exchange rate
on the date of the transactions  with oversea
countries.

PRICES
The Consumer Price Index measures the percen

tage of change in the necessary expenditure for the
consumption of a fixed basket ofgoods and services
which represent the consumption (at a certain date)
of the urban population in Judea, Samaria and tjhe
Gaza Area. This basket includes goods and services
ofunchangeable equivalent quality and quantity, so
that the fluctuations of the index represent only
changes in prices.
The basked includes all the consumption compo

nentsof 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 method of measurement
could be found.
The weights of the goods and services in the

basked reflected, up to December 1975, consump
tion habits before the 1973 war, andtheirestimation
was based on local sources. In January 1976, the
basketofcommodities was updatedbythe Survey of
Family Expenditure which wascarriedout in Judea,
Samaria and Gaza Area between September 1973
and August 1974. The updated index is presented
on the base of January 1976= 100.0"
The changes in price level of all consumption

items are estimated according to the changes in
consumer's prices of about 450 goods and services.
The prices of all these goods and services are regis
tered 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 Samaria and about 600 busi
nesses in the Gaza Area. The pirce collected is that
ifrst demanded from the local consumer before the
bargaining. The index of price change in the given
period in relation to the base period is computed
according to the prices recorded for each commod
ity in the various businesses. The general index is

obtained as a weighted averageofprice indicesof all
commodities whose prices are measured in the
index.
Chainingof the Index. Following the updating of

the index in January 1976 the base peirod 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 byalinkingcoefif
cient which is the relation between the previous and
the present index in January 1976. The linking coef
ifcientsof the general indicesare4.095for Judea and
Samaria and 4.892 for the Gaza Area.

FOOD CONSUMPTION
The energetic (calories) and nutritive (proteins

and fats) values were calculated separately for each
of the two areas: Judeaand Samariaant/Gaza Area.
The various quantitiesof foodpercapita perday, 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 variuos food quanti

ties which were consumed by the total population, is
based on data collected from the following statisti
cal seriesof the Bureau: The agricultural production
estimates in both areas, the vegetable and fruil
markets survey, foreign trade statistics, trade with
Jordan and other series. These data were comple
mented with data received from varius government
ofifces, such as the Ministry of Labour and Social
Welfare, the MinistryofAgirculture and the Minis
tries 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 pressand experts.

73 For updated weights and changes introduced into the index following the January 1976 updating, see"UpDating of
Consumer Pirce Indices in Judea and Samaira and the Gaza Stirp" in the Price Sj/7//s//rsA/on/Wy No. 3, 1976 and in
Administered Territories Statistics Quarterly, No. I, 1976. (Hebrew only((.
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PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE
Valueofconsumptionofagriculturalproducts from

domestic production was calculated by multiplying
the quantities consumed by average annual prices.
Quantities were estimated according to data on agri
cultural output (see descriptionof the methodof the
measuring in "Agriculture", below). Prices were
based on data collected for the consumer price
index. The net value of importsof agricultural pro
ducts is estimated in accordance with foreign trade
statistics, with the addition of profit margins.
Consumptionof industrialproducts from domestic

production was estimated according to the average
revenue per employed person in industrial establish
ments, obtained from industrial indices and the
number of employed persons in industry according
to the labour force survey results. The estimate of
consumption of imported industrial products is
based on foreign trade data, with the addition of

profit margins.
Valueof servicesofprivate nonproift institutions

in education was estimated according to the number
of pupils and the average expenditure per pupil in

government and UNRWA educational institutions;
in health institutions the value was estimated
according to the number ofhospitalization days and
the corresponding average expenditure perhospital
ization day in government institutions.
Estimates at constant prices were obtained by

de/lating by the relevant component of the consu
mer price index for each major component.

GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION
EXPENDITURE
The expenditure estimates of the civil administra

tion and the local authorities are based on theclassi
ifcation of relevant items derived ' by analysis of
operation reports or budgets.
For general government consumption expendi

ture, quantitative changes in wages were estimated
according to changes in the number ofworkers, and
expenses on current purchases ofgoods and services
were deflated by the respective price indices for the
main purchasing items.

GROSS CAPITAL FORMATION
The estimate includes investments of the Israeli

Government and the JNF in roads and other infras
tructure and is based on the following sources:
1. Reports and development budgetsof the civil

administration and the local authorities;
2. data on infrastructure carried outby the Israeli

government (Ministry of Housing, Public
Works Department, Ministry of Defence) and
the JNF.

3. data on building begun and completed (see
construction", below);

4. data on imports of machinery and equipment;
5. 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
Importsand exportsofgoodsand services include

the value of goods and services purchased abroad or
sold abroad (Israel, the Arab states and other coun
tries). Definitions and explanations are given in the
sections on the Balance of Payments and Foreign
Trade below.
Because of measurement dififculties, the esti

mates of trade between Israel and Judea, Samaria
and the Gaza Area are based on incomplete series
and evaluations. Consequently, the reliabilityof the
national accounts estimates, which are based on
these sources, is limited.
Quantitative changes in payments to factors of

production were estimated in accordance with
changes in the number of workdays or workers
from Judea, Samaria and Gaza Area in Israel and
other countires and of Israelis employed in those
area.

BALANCE OF PAYMENTS
For the compilation of these estimates, the popu

lationofJudea, Samaria and Gaza Area, including
the civil administration, are considered as one terri
toiral unit. The expenditure on the activitiesof the
Israel Defence Forces and the Border Police are not
included in these estimates. (See Chapter VII 
Balance of Payments, Definitions and
explanations).
Goods: See "Foreign Trade", below.
Services include income and expenditure on servi

ces by the population.
Transfer payments include the participatioin of

Israeli government in the budgetof the civil admin
sitration, transfers of UNRWA in cash and kind,
transfers of the Jordanian government and other
private factors to the residents of Judea, Samaria
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 populationof Judea, Samaria
and the Gaza Area.
Data in the table are presented in current US

Dollars. The translation from Israel! Sheqels was
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CHAPTER XXVII. JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA

GENERAL

Definitions, classifications and methodsof com
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

includes also residents of North Sinai, excluding
Bedouins, between the 1967 Census and March,
1979.
As of April, 1979, the population of ElArish has

not been included and asof 1982  the other part of
North Sinai.

POPULATION
The population estimate is based on defacto pop

ulation, i.e., all the residents actually present in the
area in the period under review. The population
does not include Israeli residents living in Judea,
Samaria and the Gaza Area.
The population census which was conducted in

Judea and Samaria and in the Gaza Area in Sep
tember 1967 serves as the base for the population
estimates. The population estimate is updated
annually by adding births, by deductionof the esti
mate of deaths and by adding the balance of move
ment of residents at the borders.
Tables XXVII/13 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 recordingof births may be
slightly deficient, in cases where the newborn died
within a few days from birth, or when the births
occurred in another country.
Births in hospitals. Till 1981, reports were from

hospitals only and not from clinics or medical cen
ters. As of 1982, these statistics include births in
hospitals, clinics and medical centers.
Deaths. Due to the incomplete recordingofdeath

cases  mainly infant mortality  the death com
ponent in the population estimates is based on esti
mations by means of demographic models which
were built according to the experienceofother coun
tries. These models were chosen in accordance with
the characteristics and level of development of the
population and are based on partial empirical tests

in the ifeld. Various surveys, tests and compairsons
recently conducted brought to a reassessmentof the
estimates of mortality level (mainly infant mortal
ity). As a result, the estimates of mortality level
decreased as compared with those included in the
population estimates in the past.
Balance of movement of residents. The immigra

tion component in the population estimates in
Judea, Samaria and the Gaza Area is deifned as the
difference between the number of residents depart
ing and the number of residents entering (including
family reunification). These ifgures are currently
obtained from the various border check posts and
from regional bureaus.
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 posts in
1968 and in 1976. In 1984, the border check posts
supplied revised data on age composition for
19811982.
Consequently, the population estimates were■

revised again in addition to the corrections that were
published in Abstract, nos. 351984.. The methods
and results of that revision (concerning the rate of
mortality) were published in Judea, Samaria and
GazaArea Statistics, no. 1 1983.
The updatingof the balanceofpopulation move

ments resulted also in minor changes for the entire
population, and especially for age composition.

NATIONAL ACCOUNTS
Data do not include activities in the Jewish settle

ments which were founded in these areas. The pro
duct of these settlements is included in the domestic
product of Israel.
The value of the domestic product was obtained

by the "national expenditure" method, i.e., by sum
mationof expenditure on consumption and capital
formation, plus the value of goods and services
exported minus the value of imports of goods and
services.
The gross disposable national income includes the

domestic product of the branches and the net
income from outside the area and net transfers from
abroad.
The estimates are partly based on incomplete sta

tistical series and evaluations  mainly with regard
to the consumptionof industrial products andservi
ces  and on data on foreign trade with Israel".
Considering the dififculties of estimation, higher
accuracy should be attributed to the twoyear mov
ing averages in Table XXV1I/6 thanto annual data.
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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. Data on daily newspap
ers do not include local papers".

MUSEUMS72

Data are based on the results of a survey on
museums in Israel which the Central Bureauof Sta
tistics carried out in MayJuly 1985 at the request of
the Ministry of Education and Culture.
The data do not include local archaeological col

lections which are opened to the public at request,
nor collections in convents or in communal centers.
Till 1969/70 these collections were included.
General Type 0/ collection: Museums with large

collectionsofvarious types in which the main collec
tion cannot be defined. This type includes: The
Israel Museum (incl. the Rockefeller Museum), The
HaAretz Museum and the Haifa Museum.

CINEMAS
Data were supplied by the Ministry of the

Interior.

SURVEY ON SCHOOL LIBRARIES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Library. An ordered collectionofbooks and peri

odicals for the use of the public.
Schools, in which the pupils enjoy library services,

are divided into two groups:
1 . Schools with libraries. The library is at the dispo

sal of the school pupils and is in the administra

tive charge of the school. Libraries in schools, in
which there are more than one library, were
counted as one library, and the data on them
(number of books, librarians etc.) were lumped
together.

2. Schools in which the pupils receive the services of
another library. The library ofanotherschool, or
any public library (at a communal center,
regional library, the qibbuz library, etc.).
Countingof schools: Schools in which there are

more than one levelof education (e.g., primary and
intermediate education) were included in the higher
level (intermediate)and were countedas one school.
Title: is printed matter which is an entity in itself,

in one or more volumes with a common title. A title
with many volumes is counted only once.

Volume: A physical unit of printed matter bound
in one volume. A title with more than one volume is

counted according to the number of volumes it
comprises.
Librarians. Tables present data only for salaried

librarians. Volunteers (on national service duty,
etc.) or pupils who operate the library are not
iricluded.

SOURCES
Data are based on the results of a survey on school

libraries. The survey was carried out by the Central
Bureau of Statistics in NovemberDecember 1982,
and was commissioned by the Ministry ofEducation
and Culture.

READING, ENTERTAINMENT
AND SPORT ACTIVITIES

Data on reading and entertainment activities,
radio listening and television viewing and on sport
activities appeared in Abstract no. 34 1983, p. 750.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
654 Reading and Other Leisure Activities of the

Jewish Population Aged 14 and Over 1969 
1979.

71 Detailed data appeared in "Books Published in Israel  1982/83'. in ibid. No. 5. 1984. and "Daily Newspapers and
Periodicals Published in Israel" 1981. ibid. No. 10. 1983.

72 Detailed da la appeared in "Museum in Israel 1984/85," ibid. No. 1p. 1985

)99(



CHILDREN
Since July 1975, ,4 CA/M/4//01vance is paid directly

by the National Insurance Institutefor everychild in
Israel under 18 years of age.
From the same date (July 1975), the allowance

was calculated according to the value of credit
points used for income tax purposes, and fully
linked to rises in the consumer price index, updated
twice a year, in October and Aprilofeach year. As of
January 1981, the allowance is updated four times
yearly, in April, June, January and Octoberofevery
year. Actually, as of May 1984, the credit point has
been updated almost every month, according to the
cost of living allowance.

UNEMPLOYMENT
An unemployed "employee", who has completed

the qualifying period as determined in the law, is
eligible for unemployment beneift is he is over 20
yearsofage and,inthe caseof a man,under65 years
of age, or in the case ofa woman,under 60 years of
age.
The unemployment beneift is calculated on a

daily base, according to the average wages of the
unemployed during the three months preceding
unemployment. The higher the wages have been, the
lower is the percent of unemployment beneift from
the wages.

INCOME SUPPORT
Income Support Benefits: On January 1 , 1982, the

income support beneifts law came into effect, com
bining in a single framework the supplementary,
beneifts which had been paid in the old age and
survivors' branch, and the public assistance pre
viously paid by the Ministry of Labour and Social
Affairs.
Entitlement to income support benefit depends

on meeting oneof the conditionsof entitlement laid

down in the law and on passing a means test. In

principle, the benefit is intended for residents of
Israel aged 18 or more who, due to circumstances
recognizedby the law, have no sourceof income, or
whose income falls short of the minimum level
deifned in the law.
The income support beneifts law deifnes two rates

of beneifts, the regular rate is given mainly to beneif
ciairies of working age who were previously
included in the frameworkof public assistance paid
by the Ministry of Labor and Social Affairs. The
increased rate, which is about 259(> higher than the
regular rate, is paid mainly to elderly persons and to
widows who are entitled to statutory oldage pen
sions, as well as to those beneficiaries entitled to the
regular rate of benefit after two years of this
entitlement.

RESERVE SERVICE
A new branch which was set up on 1.10.77 on the

abolitionof the Reservists Compensation Fund. The
branch is responsible for payment of beneifts for
reservists serving for a peirod of more than one day
as well as for participants in premilitary education
and for those called up for emergency work service.

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, cur
rent surveys and annual publications edited and
published by the Research and Planning Depart
ment of the Institute.

WELFARE
In tablesXXV/6XXV/7, data are received

from the centre forSocial Welfare Allowances in the
Ministry of Labour and Social Welfare.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES 340
87 SurveyofJewish Families Applying for Assist

ance to the Social Welfare Bureaux 1956/57 37g
199 Survey on Budgets of Supported Families

1963/64

Surveys on Family Budgets in Special Popula
tions 1968/69
Family Expenditure Survey 1968/69, Part III
 Family Budgets in Special Populations.
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between 3096 and 12096of the full disability benefit
for a single person.
Attendance Allowance has been paid since April

1 979 to severely disabled persons who are dependent
on the help of others for the performance of daily
tasks, with the levelof the benefit being determined
according to the degree of the disabled person's
dependency on others. Benefit levels are 5090, 1009'0
and 15096 of the full disability beneift for a single
person.

MOBILITY ALLOWANCE
An agreement concerning payment of an allo

wance and a standing loan (by the National Insu
ranee Institute) for the purchase of a motor vehicle
to persons of limited physical mobility came into
effect on January 1, 1976.
Persons suffering from leg injuries, whose degree

of disability exceeds4090 and who possess a valid
driving licence (and persons of limited physical
mobility with a degreeof disability exceeding 6090,
who do not possess a valid driving licence)  are
entitled to mobility allowances.
The amounts of the standing loan and the

monthly allowance are ifxed according to the sizeof
the vehicle to which the disabled person is entitled,
in accordance with the percentage of his physical
mobility limitation and his possession of a valid
driving licence.
On June 1, 1977, the agreement regarding mobil

ity allowance between the government and the
National Insurance Institute was renewed, with
some changes, as specified in the National Insurance
Publications.™

EMPLOYMENT INJURED
Employment injuries insurance entitles the

insured person who has suffered an injuryat work to
the following benefits under the National Insurance
law:

Injury benefits are paid to an employee injured at
work and absent therefrom for a period in excess of

two days but not more than 182 days. Daily injury
benefits amount to 7596of the injured persons aver
age wages in the three months preceding the injury
to a maximum specified in the law divided by the
said90 days.
Permanent disability pension: Monthly pension 10

an injured person whose degreeofdisabilityis 20^0
or more. A full permanent disability pension is paid
to an invalid with a 7596 disability or more. A 100^0
disability is valued as 7596 of the quarterly wages of

the disabled. Relative disability is calculated as the
relative part of the full disability.
Dependants' Benefit is paid to the survivors of an

insured person fatally injured in a work accident,
and to those who were dependent on him for
support.
The beneift is paid according to the family's com

position, and is calculated according to the same
principles as disability benefits specified above.
There are some more benefit to employment

injured, that do not appear in the tables. Details can
be found in the publications of the National Insu
ranee Institute.™

MATERNITY
Maternity Insurance provides two forms of

benefit 
Maternity Grant  paid to every woman giving

birth. One part of the grant covers hospital costs,
while the second part, for the purchase of a layette, is
given in cash. The law came into effect on April 1,
1954.
The Institute also contributes to the costof travel

ling to the hospital for a mother who lives far away.
Maternity Allowance  to an insured woman who

is an employee or selfemployed, for up to twelve
weeks of maternity leave.
Maternity allowance amounts to 75% oftheaver

age salary of the insured woman in the three months
preceding her going on maternity leave.

ALIMONY
The "Alimony  Guarantee of Payment Law"

came into effect on October 1, 1972.
Eligibility for Alimony payments: A person in

whose favor a court decision for alimony was
passed.
Liablefor Alimony payments  a person against

whom a court decision for alimony was passed
The law releases women from execution of the

judgement and imposes on the National Insurance
Institute the responsibility of collecting the full
amount due form the debtor in accordance with the
court decision.
Alimony payments are financed by the Ministry

of Finance. The rates of payment are as determined
by the court, but not more than the amount laid
down in the regulations. Rates according to the
regulations are those of the increased rate of the
income support benefit.

70 Cf.Quarterly Statistics. The National Insurance Institute.
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The data are shown in budget years.
Benefit recipients: Number of persons who receive

beneifts. Spouses and children deifned as 
"dependants"  are not included.
Numberofpersons: The overall number, including

the person entitled to beneifts who receives it and the
persons dependant onhim/her (spouses and child
ren up to age 18).
The annual figure for recipients of benefits and

numberofpersons. Till 1977, data for recipients of
old age and survivor pensions, general disability,
alimony, child allowances and employment injured
refer to recipients of allowances in April of each
surveyed year. As of that year, the annual figure is a
monthly average of the surveyed year. As for injury
beneifts, maternity grants, maternity allowances
and unemployment benefits  the annual figure is
the sum total of recipients during the surveyed year.

ALLOWANCES FOR INCOME
MAINTENANCE
These are allowances for minimum income for

subsistence, which are paid to those who have no
income (beside the National Insurance benefits) or
to those whose income is lower than the minimum
income which is necessary for subsistence.

OLD AGE AND SURVIVORS
Old age pension by the National Insurance Law (as

of 1 IV 1957) is paid to an insured person who has
reached the required age of 70 for men and 65 for
women (on certain conditions, it is paid 5 years
earlier).
Survivors' pension by the law is paid to the widow

/widower of the insured person.
The allowance for single persons is 1695; of the

average wage under the law, and for couples 2490.
The supplement to the oldage pension for children
is 590 of the average wage under the law for each of
the ifrst two children only. This takes into account
that beneifts for these children are also paid within
the framework of the child allowance. The incre
ment for children of eligible survivors is 7.596 for
each child. Beside the basic beneift, a seniority and
postponement of retirement bonus is paid.
Income supplement under the income support

beneifts law paid to recipientsof statutory pensions.
This is a noncontributorysupplement paid to recip
ients of pensions whose income from other sources
does not exceed 139'0 or 179& of the average wage
(speciifc provisionsof the lawdetermine which is the
relevant percentage). The income supplement repla
ces the supplementary beneift paid until January 1,
1982, (see below).
Nonstatylory Benefits: The National Insurance

Institute pays pensions to old people and survivors

not eligible under the law. these pensions are
ifnanced by the Government and the Jewish
Agency.

GENERAL DISABILITY
The general disability law was ifrst implemented

in April 1974 for the newly disabled, and in April
1975  for the previously disabled (i.e., those who
were disabled before 1 IV 1970). In April 1984, the
distinction between newly and previously disabled
was anulled and a few additional amendments were
introduced:
Disability beneift is paid to an insured person

who, as a result of a physical, mental or psychologi
cal limitation existing from birth or caused by sick
ness or accident, fuliflls one of the following
conditions:
A. He is unable to support himself through work

or occupation, and he does not earn a sum equival
ent to 2595> of the average wage.

B. His capacity to earn a living from work or
occupation, as well as his actual earnings, are
reduced as a result of his impediment by 509cf or
more.

A disabled insured person's entitlement to pen
sion is dependent upon a medical disability of 4090
or more.

A disabled person is entitled to a benefit if his
disability is at least409b .

An insured housewife, who has lost the ability to
function in her household as a resultof her impedi
ment, or whose ability to fucntion has been reduced
by 5096 or more, is also entitled to disability pen
sion. This entitlement is dependent upon a medical
disability of 50951 or more.

A full disability beneift is paid to a disabled per
son with an approved disability of7590 or more. The
size of the beneift paid to the disabled person
depends on the degreeof disability and the number
of dependants.
The full disability benefit toa single person is 259i

of the average wage (under the National Insurance
Law and 37.590 to a couple. A 59rf bonus for each of

the first two children is also paid.
Beneift to Disabled Child. Benefits are paid to

disabled children who, exceptionally for their age,
are dependent on the helf of others for the perfor
mance of daily tasks. Since April 1981, the benefit
has been paidto children aged 14 yearsor more, and
since October 1981, to children aged 10 years or
more. Payment of the beneift for children aged 3

years or more commenced in April 1982.
The beneift comprises two components:
1. Special arrangements.
2. Living allowance and help with schooling. The

level of the beneift in its various components is
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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 presence of day
patients. These data are obtained from the Division
ofMedical Economics and Statistics of the Ministry
of Health.
Malignant neoplasms. The data are based on the

central registration file 0^^^^^^^ cases. Data do not
include melanomaof theskin and benign neoplasms
of the nervous system. The data were submitted by
the Center for Registration of Cancer which is

administered by the Unitof Chronic Diseasesof the
Ministry of Health in cooperation with the Cancer
Fighting Association.
Immunization and infectious deseases (incl. mala

ria). The data were submitted by the Epidemiology
Unit of the Ministry of Health.
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 physi
cian's notifications to Subdistrict Health Ofifces 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 the summary).
Data on malaria arebased on special notifications

which are sent to the Ministry of Health. The latter
makes a follow up of each case, verifies and com
pletes the data.

Tuberculosis. The data were submitted by the
Department of Lung Diseases and Tuberculosis in
the Ministry of Health and are based on notifica
tioirs to the District Health Offices regarding every
patient making his ifrst visit to a private practi
tioner, a clinic or a hospital in Israel.

SELECTED PUBLICATIONS

14 Physicians and Dentists in Israel 1951  1952 573
75 Perinatal and Maternal Mortality in Israel 659

19501954
174 Cancer Mortality in Israel 19581961 708
409 Mortality among Adult Jews in Israel 1950  717

1967 722
453 Late Fetal Deaths and Infant Mortality

19501972

Suicides and Attempted Suicides 19721976
Statistical Analysis of the Demographic Char
acteristics of Persons Insured in Sick Funds
Diagnostic Statistics of Hosptializations 1976
Survey of Use of the Health Services 1981
Statistical Tables on Selected Infectious Dis
eases 19761980

CHAPTER XXV WELFARE

NATIONAL INSURANCE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Income and expenditureof 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,
whch have matured during the year.
Income. Total income includes contributory

income by the National Insurance law, government
participation, interest and linkage differentials and
government and Jewish Agency allocations.
The number of insured persons in the National

Insurance Institute is based on an estimation com

piled by the National Insurance Institute, as follows:
Employees include also membersof qibbuzim

and cooperatives;
selfemployedpersons include also members of

moshavim;
persons who are neither employees nor self

employed include supported persons, students,
etc.
Collection: Insurance fees collected from persons

who must pay for themselves and from those who
must pay for others by the National Insurance Law.
The classificationofcollectionfromemployees by

the share of employers and employees is based on
the assumption that the employers deduct from the
employees wages the amount as specified in the law.
Contributory beneifts: Monthly payments to the

insured by the National Insurance Law, which are
financed by the insurance fees collected. Beneifts
include also allowances and grants.
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of death are presented in Chapter III  Vital
Statistics.

DEFINITIONS
Typeofhospital is determined by the type of.bed.
Admissions to hospitalization include also interde

partmental or interinstitutional transfers.
General departments: Departments in general

hospitals  internal, chirurgic, pediatric, ginaeco
logic etc., as well as the Hansen Hospital.
Days of hospitalization: Days of stay of patients

who were discharged from hospitals during the year,
including days in the period preceding the reporting,
and the numberof daysduring the year under review
in which beds were occupied, including daysofstay
of patients who have not yet been discharged.
Diagnoses in hospitalizations. The classification of

diseases is based on the eight revisionof the Interna
tional Classification of Diseases and Causes of
Death (the American Revision, U.S.A., 1968).
Daypatients in mental hospitals: Patients who

attend for psychiatric care at least several days a
week, for several hours a day or for the whole day.
Types of immunization. As a rule, three types fo

immunization are used: Triple vaccine (diphteria,
tetanus and whooping cough) and an immunization
against polyomyelitis, by the Sabin method: Gener
ally, 3 feedings of live weakened virus in the first
year of life and a booster dose by a fourth feeding at
the beginning of the second year of life or at the end
of the ifrst year of life.
Immunization against measles is given at the end

of the first year of life or at the beginning of the
second year of life.
Tuberculosis: New cases or aggravation of the

disease, and cases discovered during the year even
through the infection is not new. Cases deifned as
"cured" (other than aggravations) arenot included.
Interruptionofpregnancy is carried out according

to the law as follows:
1 . The woman is under marriage age or over forty

years of age;
2. the pregnancy is due to relations prohibited by

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 pregnancy is likely to endanger
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. Inall the tables with rates, these were calcu

lated by the average population (unless otherwise

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
xlOO

Potential patient days according to
regular bedstrength

Average hospitalization:

Total hospitalization days of patients dismissed
from the department during the survey year

Total patients dismissed from the department

Coverage of reporting on immunization (percen
tages(

In the ifrst year:
number of cases reported

number of births in the year preceding
the year of reporting

In the second year:
number of cases reported

number of births two years before the
year of reporting

xlOO

xlOO

SOURCES
Hospitals, beds. movementsofhospitalizedpersons

and bed occupancy of hospitals. The data were sub
mitted by the Division of Medical Economics and
Statistics ofthe MinistryofHealth, and are based on
monthly reports 0{ the hospitals.
Suicides. The data were submitted by the Division

of Medical economics and Statistics of the Ministry
of Health and they are based on special notifica
tions sent to the Division fromthe hospitals, fromthe
Institute of Criminal Medicine and from the Police.

Since 1967 suicide attempts are not considered
criminal offences and therefore only data on actual
suicides are received from the Police.
Interruptionofpregnancy. Datawere submitted to

the Bureau by the Department ofMedical Economy
in the same ministry. The data are based on monthly
reports from the commissions for interruptions of
pregnancy to the Ministry of Health.
Mental Health. Data on psychiatric patients were

obtained from the Epidemiology and StatisticsUnit
of the Ministry of Health and are based on monthly
reports on admission to and discharges from psy
chiatric hospitals and psychiatric wards in general
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budgets of the Health Department and also the
expenditure on medical supervision and dental
treatment in primary schools from the budgetof the
Education Department.It does notinclude expend!
ture on sanitation services of the local authorities
Expenditure on healthbyprivate nonproift institu

"ons includes expenditure of those health institu
tions not owned by the government, national
institutions and local authorities, and which do not
operate on a profit basis. The nonproift institutions
'"elude, mter alia, the various sick funds, public
nongovernmental hospitals etc.
Expenditure on health by the Other sector

includes the expenditure of households for the
acquisition of goods and health services by house
holds from commercial bodies such as the expendi
ture on services from private physicians and medical
institutes and acquisition of medicines and medical
equipment.
2. Classiifcationofnationalexpenditure onhealth

by typeof service.
The expenditure on health servicesof the govern

ment, local authorities, private nonprofit institu
tions and on services rendered on a commercial
basis was classiifed according to the economic
branch of the institutions rendering the service.
Economic branches are deifned according to the

Standard Industrial Classification of All Economic
Activities 1970.
Household expenditure on purchases of medi

cines and medical equipment from proiftoriented
establishments were classiifed into one item and not
according to the industrial branch where they were
produced.
The current expenditure per hospitalization day is

calculated by dividing the overall expenditure in
each type of hospital by hospitalization days. This
expenditure was calculated for three types ofhospi
tals: Mental hospitals, hospitalsforchronic diseases
and general hospitals (some of them including also
departments for treatment of mental patients and
chronic eases).

ESTIMATES ^ CONSTANT PRICES
The annual changes in national expenditure on

health and its main components, at constant prices
were separately calculated for each sector (govern
ment, local authorities, private nonproift institu
tions and the business sector), for each type of
expenditure (wages and salaries, current purchases,
construction and equipment) and for each type of
service (clinics, hospitals, etc.).
Of current expenditure on health of the govern

ment, local authorities and nonproift institutions
about 70 Percent are compensation of employees
and the remainder are current purchases of goods

and services. The change in compensation of
employees, at constant prices, was estimated using
the changes in the number of employees and work
ing hours per employee. Other expenditure on pur
chasesofgoods and services, at constant prices, was
estlmated by delfating detailed items of purchases
by the increase in the appropriate items of the
wholesale price index of industrial output or of the
consumer price index. The breakdownof purchases
into detailed items was determined by a special
research carried out in 1977/78. In the absence of
data on monthly expenditure it was not possible to
deflate prices monthly or quarterly.
Expenditureatfixedprices. In the business sector

("Other") estimates at constant prices were calcu
lated for most items' using relevant quantity indica
tors, such as numberof days of hospitalization. For
the item "medicines and medical equipment bought
by the households", the estimates are obtained by
deflating the estimates at current prices by the
increase of Prices in the appropriate item in the
consumer price index. The estimate of capital for
mation at constant prices was calculated with the aid
of the input price index in residential building and
the price index of machinery and equipment for
commerce and services. In Table XXIV/1 , estimates
of national expenditure on health and its compo
nents are presented at ifxed prices of 1970/71 for the
years 1970/711975/76, at ifxed prices of 1975/76
for the years 1975/761980/81 and at fixed prices of
1980/81 for the years 1980/81 through 1983/84.

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 nonproift institutions, based
on the financial reportsof these institutions and
special questionnaires sent to them.

4. A processing of reports of contractors to the
local authorities, and direct reportsof the Minis
try of Construction and Housing and the large
bui|ding companies, on the area of building
begun and completed.

5. Family expenditure surveys held by the Central
Bureau of Statistics.

6. 1nstitutionsof Hospitalization in Israel  pub
lished by the Division ofMedical Economics and
Statistics, Ministry of Health.

HEALTH SERVICES AND MOR
BIDITY

The table describes the existing health services,
the useof health services and the morbidity; causes
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CHAPTER XXIV. HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH68

DEFINITIONS AND METHODS OF
COMPUTATION
The national expenditure on health includes cur

rent expenditure and ifxed capital formation.
Current expenditure comprises the value of all

health services consumed currently by the popula
tion, excluding health services supplied by the army
(but including participation of the Ministry of
Defence in expensesofcivilian hospitals). Itincludes:
1. The value 0/ goods and services purchased

directly by households from commercial bodies.
2. The value of services supplied to households by

the government, the national institutions, local
authorities and nonprofit institutions, at
reduced prices or free of charge. Having no
market prices, the value of these services is mea
sured by production expenses. Expenditure
included is: Labour expenses (wages and salar
ies, other labour expenses and taxes on wages),
and net current purchases of goods and other
services (i.e., after deductionof sales). Expendi
ture on interest and linkage differentials is not
included. Consequently, ifnancing by loans as
opposed to ifnancing by taxes and grants does
not affect the estimate of the valueof the health
services. Depreciation on buildings and equip
ment is not included because of the dififculty in
measurement.

Fixedcapitalformation includes expenditure on con
struction of buildings and purchase of equipment
for provision of health services.
National expenditure on health is classiifed by

sector and by type of service.
1 . Classiifcation of national expenditure on health,
by sector.
The national expenditure on health is classiifed by

the following sectors:
a. Government, including the National Insurance

Institute and the national institutions.
b. Local authorities (municipalities, local and

regional councils).
c. Private nonproift institutions.
d. Other  including business enterprises and

households.
There is a distinction between the operatingsector

and the financing sector:

In the classiifcation by operating sector, the con
tribution of each sector is measured by its direct
expenditure on goods and services (including pay
ments to production factors), irrespective of the
ifnancing sector. For example: All the expenses of
nonproift institutions (such as the General
Workers' Sick Fund) on Ihe purchaseofgoods and
services are recorded as expenditure of the institu
tions themselves and not as that of the other bodies
which ifnanced them.
In the computationof the Government's expendi

ture on health services, the expenditure on payments
to pension funds for the workers of health institu
tions of the government was not imputed; neither
were the actual expenses on payment of pensions
included. It is estimated that the inclusion of this
expenditure would increase government current
expenditure and the cost per day of hospitalization
in government hospitals by about 10 percent.
In the classiifcationbyfinancingsector the ifnance

by each sector is defined as the total outlay on goods
and services, subsidies, grants and other net
transfers to other sectors (excluding the receiving
and granting of loans and their repayment).
Government ifnancing does not include the subsidy
component in Government loans, givenat lowinter
est or not linked. Inclusion of this factor would
increase the Government's share in financing the
health services. Transfers between sectorsare gener
ally determined by entries in the government
accounts. The corresponding entry in the accounts
of other sectors is likely to differ from the entries in
the government accounts mainly with respect to the
period to which the transfer relates.
Analysis of the developments in the ifnancing and

provisionofhealth servicesby sector is more reliable
when carried 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 ifnancial reports of
various sectors.
Expenditure on health by government includes

expenditure of the Ministry of Health in the ordi
nary and development budgets and the expenditure
of the Ministry of Labour and Social Welfare,of the
Unit for TreatmentofNazi Victims and the expendi
ture of the national institutions and the National
Insurance Institute on health.
Expenditure on health by local authorities includes

expenditure in the ordinary and extraordinary

68 C.f "National Expenditure on Health 1982/83 and Preliminary Estimate for 1983/84 inMonthlyBulletinofStatistics
Supplement. No. 2, 1985.
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SOURCES
The estimates of national expenditure on R&D

were prepared by the National Council for Research
and Development. The series includes data on the
defence system, and on expenditure on buildings
belongingtoRAD in the various sectors.
The data refer to financial years (April  March)

and the data for the academic year (October Sep
tember) in the universities were adjusted according
1y.

R&D IN INDUSTRY
(Tables XXIII/3; 4)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Establishments, wage.s and other labour expenses:

See definitions in introduction to Chapter XIV 
Industry.
Materials and energy: Raw and auxiliary mate

rials, tools and instruments with a durability of less
than one year; fuel, water, electricity, etc.
Payments to externalfactorsforR <St D work donot

include patent fees.
Investments: In buildings, machinery and equip

mentforRA D purposes, the durability of which
exceeds one year.
Financing from government sources for carrying

out R&D activities, including grants and receipts
for research commissioned by the government.
For 1981 and 1982, datafor establishments which

did not report according to budget years were
adjusted to a uniform reporting period  budget
year. The adjustment was amde by the Consumer
Price Index.
Persons employed in R <S 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 degreesof equivalent
level, engineers who are qualified by the Union of
Engineers and Architects as well as students who

have not yet completed their studies, but are
employed in jobs that require academic degrees.
Practical engineers and technicians include

employed persons holding diplomas of practical
engineers and technicians or persons with similar
education (i.e., persons having practical experience
or laboratory assistants and draughtsmen(.

SOURCES
The survey relates to industrial establishments

engaging 5 or more employed persons. The survey
population does not include nonprofit institutions
and the diamond branch.
The frame of the list of establishments covered by

R&D surveys consists of:
 A list of establishments employedinRAD in

The previous survey year;
 other industrial establishments engagedinR A

D in the survey year, ifnormation on which was
derived from the industry and crafts survey in
that year and from administrative sources
(government and research institutions).
Data on university graduates, practical engineers

and technicians were collected in the framework of
the surveyofRtfD in industry.

APPLICATIONS FOR REGISTRA
TION OF PATENTS
(Table XXIII/5)

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
Data on electronic computers were last printed in

Abstract no. 35, pp. 686689.
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CHAPTER XXIII. RESEARCH AND DEVELOPMENT

EXPENDITURE ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT

Data in this chapter refer chiefly to input in
research and development in universities, industry
and research institutes. Data are based on surveys,
which were conducted in cooperation with the
National Council for Research and Development.
The deifnitions and classifications used were
adjusted according to international recommenda
tions of UNESCO and the Organization for Eco
nomic Cooperation and Development.
Research and Development (R&D) is methodical

and original activity intended to create new scien
tiifc and technological knowledge, or to discover a
new application of existing scientiifc or technologi
cal knowledge.

NATIONAL EXPENDITURE ON
R&D

(Tables XXIII/1,2)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Government and nonpro/it institutions: Govern

ment ministries, government and public research
institutions, local authorities, national institutions
and the Labour Federation (Histadrut).

Universities: The seven recognized institutions.
(See introduction to Chapter XII).

Industryandagriculture: Commercial, privateand
public institutions in the agriculture and industry
branches, including institutions and enterprises of
the defence system.
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year (including students who were admitted in the
second registration session) and do notinclude stu
dents 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 of completions (estimates)65.
The tables include all Israeli and foreign ^/^/^^/7^^

(who are temporary residents in Israel) who study
for a degree. In Table XXII/31, Israeli and foreign
students studying in special academic programmes
(not for a degree) were also included.
In Tables XXII/32 and XXII/33 the fieldofstudy

is determined by the main subject, except for
research studentsofmedicine in the Hebrew Univer
sity, who were classified up to 1969/70 according t0
the faculty in which they studied and as of 1970/71,
they have been classified according to the scientific
ifeld they have taken. Students for diplomas do not
include students for both a degree and a diploma,
who have been classified according to degree only
_ Applicants66. Data for table XXII/34 are derived
from the files of applicants for ifrst year studies for
ifrst degree of the universities. The figures in the
table relate to applicants (persons) and to applica
tions (the number of universities applied by the
applicant).
Recipients ofdegree.61 Up to 1964/65, ifgures were

presented only for recipients of degrees As of
1969/70, Tables XXII/35 and XXII/36 present also
data for recipientsof academic diplomas(i.e., diplo
mas granted to holders of academic degrees only).
Recipients of diplomas include those who received
only diplomas during the surveyed year; those who
received both a diploma and a degree were classified
according to the degree. Recipients of an M.D.
degree were included among recipients of second
degree.
Academic staf.f Table XXII/37 presents figures

on academic staff (employed in teaching and
research) relating to the equivalent of whole posts
(incl. summingup of parttime posts). The data in
this table are based on processing from the salary
ifles of universities, according to the situation in
January 1979 and in January 1980. Data for
1981/82 were PrePared by the Planning and Budget
ing Committee of the Higher education Council and
they are a monthly average of the surveyed year.
The Open University. The data appearing in Table

XXII/38 were supplied by the Open Universityand
1"elude 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.
The academic track in postsecondary and higher

learning institutions: The number of students and
garduates of this track was pointed out in the foot
notes in the respective tables.

ADULT EDUCATION
Data for Table XXII/39 were provided by the

Ministry of Education and Culture, whereas data
for Table XXII/40 were provided by the Ministry of
Labour and Social Welfare.

CENSUS OF POPULATION AND
HOUSING 1983

(Tables XXIII/41  XXII/49)

In this chapter data on education are presented
out of the Census of Population and Housing data
Data in Tables XXII/41  XXII/49 are based on
the investigation of a sample of the population (20
Percent of total households). For general explana
tions and definitions of elementary variables see
introduction toChapter ". Explanationsand defini
tionsofadditional variables appearing in this chap
ter are presented below.

DEFINITIONS ^ND EXPLANATIONS
The highest diploma: The highest educational

diploma received. Those who received both an aca
demic degree and an academic diploma are referred
to accord1ng to the academic degree. "Matricula
tion" certificate includes any other diploma which
allows academic studies.

School Attendance on the Census Date
"Attending school on the census date" are those

who were studying at school in June 1983 An
evenmg school, a Yeshiva, a university etc., arealso
conS1dered spools. Postsecondary schools (non
academic) are classiifed into two types: teacher training colleges; other Post secondary schools, like ^^^00\^ ofr

qualiifed nurses, for Parctical engineers and for
technicians.

Teaching staff: Groups 0910 of the Standard Classi
ifctionofOccupations 1972 (Technical Publication
No. 38).
Employed Persons in annual labour ^^: See

introduction to Chapter 11.

66 See "Applicants for First Degree Studies in Universities 1982/83 imVM" u ,..,..
Supplement. No. 5, 1985. ly8'y!". 1983/84  Monthly bMeimof Statistics _

67 "Recipients of Degrees from the Universities 1983/84", m No 4 l985
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filled out records of pupils in the class, containing
details on sex, age and origin (in the Arab education
 religion) of the pupils, as well as on family back
ground (educational levelof parents, occupation of
father, number of children in family).
Data on postprimary education are based on

processings of the Ministry of Education and Cul
ture's pupils Hies. As of 1982/83, data on origin of
pupils are not included.

Twelfth grade pupils in general secondary schools
(Tables XXII/24 and25). Data are based on surveys
which the Bureau conducted in 1982/83 and in
1984/85 in which listsof these pupils were received.
For each pupil, the compulsory subjects and study
units he took werespecified <in 1984/85  also the
optional subjects) as well as the type of examina
tions for which he prepared and the sex (in 1984/85
also origin). Response amounted in 1984/85 to
85.796 of total pupils of the Hebrew education who
learned according to the program enacted after the
reform in matriculation examination and to 10090 of
pupils in the Arab education.
Pupils entitled to matriculation certificates (Table

XXII/23). Data as of 1974/75 are estimates. As of
1981/82, the estimate includes, in addition to gen
eral secondary schools, also continuation classes.
The ifndings of the Survey of Graduates of 12th
Grade helped in the compilation of the estimate.
Graduates of the 12th grade of vocational schools
(Table XXII/27).

The data are based on the Surveyof Graduates of
12thgrade in 1983/84", which was conducted by the
Central Bureau of Statistics in 1984/85, together
with the annual census of Hebrew and Arab educa
tion institutions.
An earlier survey on the subject was conducted in

1982/83 and related to 12th grade graduates in
1981/8264.
In the present survey, onlygraduatesof the secon

dary technical track (S.T.T.) in vocational schools
were included. In previous surveys pupils from other
types of secondary schools were also included.
The institutions specified the type of examina

tions of the graduates 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 study year and the
number of those who graduated in this trend.

Response covers 98.490 of the graduates in the
Hebrew education and95 .890of the graduates i n the
Arab education, who studied in schools in which
studies are held in the 12th grade of S.T.T.
Data relate to pupils for whom answers were

returned.
Pupils in postsecondary and higher education

(excluding universities). Data on students in colleges
(Table XXII/30) are based on an annual census for
general data which are supplied by the secretariat of
the institution. Up to 1979/80 and in 1982/83 data
were based on personal questionnaires which the
students filled out; these questionnaires include
details on personal characteristics of the student,
family background characteristics and studies at
college.
Data on other postsecondary and higher educa

tion institutions are based on annual censuses of
postsecondary study institutions which are con
ducted by the Central Bureau of Statistics (Table
XXII/29)65. 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' asistants, 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.

UNIVERSITIES

DEFINITIONS AND SOURCES .

Students. Up till 1963/64 the data were provided
by the universities. From 1964/65 till 1974/75, 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 beginningof each school year,
and include any student in an institution of higher
education. As of 1964/65, only students forarecog
nized degree, who pay tuition fees, have been
included. Figures relate to the middle of theschool

63 See also "Type of Examinations of 1 2th Grade Graduates in 1983/84" in seriesofPamphletsofEducation and Culture
Statistics. No. 154 (Hebrew only).

64 See "Type of Examinations of 12th Grade Graduates in 1981/82 in Seriesofpamphletsof Education and Culture
Statistics, No. 137 (Hebrew only).

65 s" PostSecondaryandHigher Education Institutions (excluding Universities) 1983/84. Special Publication No 753and
"nEoducati0n Instilution 1983/84 (Preliminary data)(Hebrewonly), Aot,/*/, /ot//"", >,/£,,"",/" _ S"™/,';""" No 6
1985. See "Studems in Universities 1983/84". Monthly BulletinofStatistics  Supplement. No. 5, 1985
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dary schools, is presented as well as students in the
intermediate school track in the 'Oranim' seminar,
who were included in the Haifa University and 13th
and 14th grade students in vocational seconday
schools, who were included in postprimary educa
tion in this table. In Table XXII/30 data are given
on teacher training colleges in general (incl. the
above mentioned students in the 'Oranim' seminar).
This is the sourceof the differences between data in
Tables XXII/9 and Tables XXII/29 and 30.
It should be mentioned that in addition to this,

postsecondary studies are held in the 'great' yeshi
vot (for pupils aged 18 and over) and these were
included in table XXII/9 in 'other' institutions out
side the educational system.
Those studying practical engineering and

mechanics' in the framework fo the Government
Institution for Technological Training were also
included in Table XXII/40, among the total study
ing in this institute, together with those studying in
courses, not on the postsecondary level.
Pupils in teacher training colleges (Tables

XXII/29, 30). Only those pupils who took part in
regularpostsecondaryorhigher studies according to
the curriculum accepted in those institutions and
leading to qualification as a teacher, were consi
dered. Not included in the summaries are pupils who
do not ift into this definition: Those who studied in
complementary courses, in preparatory classes or in
courses for training infant nurses, as well as quali
ifed teachers studying for "senior qualiifed teacher"
diploma (a total of about 6,400 in 1984/85.)
Arab education: Changes in thecounting ofinstitu

tions, classes, pupils and teaching posts (Tables
XXII/8, 9, 15, 17).
1. Pupils in 9th grade classes attached to primary

schools, as well as classes, were counted as of
1980/81 among pupils and classes in secondary
schools. In 1979/80, and 1978/79, they were
included inprimaryschools; hence the difference
in the data.

2. Till 1978/79, 9th grade classes attached to prim
ary schools (about 40), were counted as separate
secondary institutions. As of 1979/80, they were
included with institutions in which they functi
oned; hence the difference in the data between
1978/79 and the following years.

3. Posts of kindergarten teachers in kindergarten
classes attached to primary schools, and of

teachers in 9th grade classes attached to 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 Tables XXII/7  38 referring to

institutions within the educational system, are based
on censuses and surveys of schools and kinder
gartens conducted by the Central Bureau of Statis
tics in colalboration with the Ministry of Education
and Culture59 (see below).
Children aged 25 in kindergartens60. (Tables

XXII/10, 18). In the Hebrew education the data for
24 year olds are based on the 'Survey of Kinder
garten Attendance" which has been conducted since
1972/73 by the Central Bureau ofStatistics together
with the Labour Force Survey. Up till 1975/76, the
survey included only those aged 34, and since
1976/77 also those aged two. Till 1972/73, datawere
based on annual kindergarten censuses. For child
ren aged 5, an estimate was compiled.
In the Arab education, the data on official kinder

gardens were based up to 1982/83 on reports on
pupils, submitted to the Ministry of Education and
Culture. In 1983/84, estimates were compiled
according to the number of aged5in the population
and the rate of their attendance at kindergartens.
Teaching staf.f The data on teachers (Table

XXII/28) in 1984/85 are estimates based on a cen
cus and on surveys of teachers staff, the latest of
which were concluded in 1974/75 and in 1980/81".
In 1984/85 data on teaching posts and work units

are 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.
Age and originofpupils. Data on children aged24

in kindergartens(Tables XXII/10andXXII/18)are
compiled in a special survey and forchildren aged 5

an estimate is given. Data for 1983/84 on primary
and intermediate schools in Tables XXII/1 113, 19,
21 are estimates and arebased on special censuses of
pupils carried out by the Central Bureau of Statis
tics. Such censuses were also conducted in 1979/80
and 1976/77". In the last survey, about 919&of the
institutions of the Hebrew education and92^09995;
of the Arab education returned questionnaires.
Within the frame of the survey, home room teachers

59 See "Education Institutions 1983/84" in theMonthlyBulletinofStatistics Supplement. No. 7, 1984(Hebrew only.)
60 See "Kindergarten and Day Nursery Attendance among Children Aged 24 in the Jewish Population, October

December 1983" No. 150 in the PamphletsofEducation and Culture Statistics (Hebrew only)
61 See Educationand Pedagogical Training in the Teacher Colleges 1974/75. Special Publication No. 578
62 See DemographicSocial CharacteristicsofKindergarten and School Pupils 1976/77, Special Publication No. 629.
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each teacher wascoun led only once. (Table
XXII/28).
Pupils (Tab)es XXII/913, 1627, 2930)
Children ",kindergartens(Tab]esXXll/9, 10, 18).

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 year old children, who attended
municipal and private kindergartens, were included.
Pupils, by age. The age of the pupils in Tables

XXII/10, 13, 18 and 29 was calculated according to
the situation at the endof the calendar year. Data on
the population of the relevant ages, referring also to
the end of the calendar year, were used to calculate
the rates of atendance.

12th grade pupils in general secondary schools
(Tables XXII/24, 25).
In the Hebrew education: 12th grade pupils in

general secondary schools, in religious schools
(supervised by the religious education section)and in
other secondary schools. 12th grade pupils in exter
nal schools, and in yeshiva schools for youths and in
other religious schools who do not study towards in
ternal matriculation examinations, were not
included.
In the Arab education: 12th grade pupilsof secon

dary schools  ofifcial and nonofifcial, in East
Jerusalem  students of state schools only.
Only pupils who are prepared by the school for

matriculation examinations are included in the
tables. Pupils in Tables XXII/2425 were classiifed
according to the number of study units they took
within 3 years in each of the compulsory and
optional subjects in grades 1012.
The study unit comprises 3 weekly study hours

within one yearof study. According to the Ministry
of Education and Culture, 34 study unitsare studied
in general schools (26  compulsory, and 8 
optional) and 37 study units are studied in religious
schools supervised by the religious education sec
tion (3031  compulsory, and 67 optional, the
difference being between boys and girls).
The trackand subjects invocational schools(Tab\e

XXII/26).
The track was determined, inter alia, according to

the level of learning, to the relation between general
and practical learning and to the typeofdiploma for
which pupils are prepared.
In the practical and regular tracks, pupils are

instructed for government diplomas, whereas in the
secondary track most pupils are instructed forvoca
tional matriculation examinations.

The subjects are the trends of qualiifcation in
vocational schools.

Graduates 0/ I2th grade of vocational schools
(Table XXII/27): Pupilsof vocational schools who
completed their curriculum in the 12th grade and
were admitted to examinations for one of the types
of diplomas granted at the end of studies. 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 classiifed according to the type of examina
tions to which they were admitted, irrespective of
whether they were actually examined or whether
they passed the examinations.
Typeofexamination refers to the external exami

nations of the Ministry of Education and Culture.
The type of examination is determined in accor
dance with the typeofdiploma granted due to these
examinations. In vocational schools, a distinction is
made between full matriculation examinations,
examinations for a full vocational ifnal diploma
which consists of one compulsory matriculation
examination, and examinations leading to a voca
tional final diploma which consists of 2 or more
matriculation examination. Graduates who were
not admitted to any of these types of examinations
were classified as "not admittedtoany examination"
(external) even if they passed examinations in the
school's internal examinations.
Pupils studying mechanics and practical engineer

ingin vocational secondary schools,Inthevocational
secondary schools, pupils are trained for one year
(after 12th grade) for a " echnician's" certificate,
and for two years (after 12th grade) for a "practical
engineer's" certiifcate. A'though 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/9 and other tables on post primary educa
tion). Only in Table XXII/29, whichshows the total
extentof studying at the post secondary level, were
these pupils included (about 2,600 in 1984/85)
among the students of the postsecondary educa
tional system. This is the source of some of the
differences in the total studying in postsecondary
education between Table XXII/9 and Table
XXII/29 (see below).
Graduates of matriculation examinations (Table

XXII/23). The data for each year refer to internal
and external pupils who passed all the examinations
at the various sessionsof that year, including those
who made up examinations which were outstanding
from previous years (see SOURCES).
Pupils in postsecondary and higher education,

excluding universities (Tables XXII/9, 29, 30). In
Table XXII/29 the total extentof studying in post
secondary education, in all frameworks, including
pupils in 13th and 14th grades in vocational secon
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schools and those nonofifcial schools supervisedby
the Minsitryof Education and Culture; government
schools and schools run by UNRWA in East Jerusa
lem. Private institutions in East Jerusalem, and
since 1978/79, unnoficial Christian institutions not
supervised by the Ministryofeducation and Culture
were not included. At the postsecondary level,
teacher training colleges and colleges for practical
engineers and technicians are included.
NonJewish pupils  Moslems, Druze, Chris

tians, etc.  study in the Arab education. From
1977/78 on, according to a decisionof the Ministry
of Education and Culture, schools, in the Druze
villages were defined as the "Druze Sector" and
placed under the supervision ofa separate adminis
trative unit. For separate data on the Druze sector,
see Table XXII/22. As of 1981/82, the "Druze Sec
tor" includes also isntitutions in the Golan.

OTHER INSTITUTIONS
In addition to the institutions of the educational

system, studies are held also in institutions defined
as "other", which include: at the primary level 
institutions such as Talmud Torah schools; at the
postprimary level  "small" yeshivot, vocational
schools for apprentices and industrial schools.; at
the postsecondary level "great" yeshivot for boys
aged 18 and over, in which religious studies are held.
Homesfor juvenile offenders and courses for train
ing practical and infant nurses were included up to
1982/83.

EXPLANATIONS TO THE TABLES
Kindergartens, Schools and PostSecondary and

High Education Institutions (excluding universities)
(TablesXXII/7XXII/13, andXXII/15XXII/
30).
Kindergartens. From 1978/79 onwards, data on

the number of kindergartens are not published in
Tables XXII/7, XXII/8 and nor are data on teach
ing posts in kindergartens (see "Sources" below).
Data on children in kindergartens are published in
Tables XXII/9, 10, 18 and 22.

Schools (Table XXII/7)
Countingofschools. Schools in which studies are

held at more than one level (such as primary and
intermediate), or more than one type of school (such
as intermediate and secondary) were counted at
every level or typeof school, whereas in the "total"
line they were counted once only. In order to draw
the reader's attention to this fact, the data in the
"total" line were placed in brackets.
Secondary schools and typesofeducation in them.

Secondary schools in which coursesofone type only
are given (such as general or vocational) were

included 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 mullytrack schools
(and in the "total" line of the secondary schools) in
order to give the number of administrative
organizational units.
When counting according to typeofstudy. each

multitrack school was included in eachof the types
of study held there, in order to indicate the overall
extent of each type of study. These deifnitions were
used to calculate average sizes of schools in Table
XXII/15.
Preparatory schools in East Jerusalem were

included with intermediate schools.
TeachingSat#)Tables ,XXII/8, 28,30).
Teaching post: The work of a teacher in a school

consists of one organizationaladminsitrative unit,
not taking into consideration the various types of
courses in the school or the numberof hours taught
by the teacher. A teacher working in more than one
school was counted in the totalofposts according to
the number of schools at which he taught. If, how
ever, a teacher taught in the same school in more
than one typeofcourse, he was included in the count
once only (Tables XXII/8, 28). This definition is
applicable also to teacher training colleges (Table
XXII/30). When counting teaching posts in voca
tional andagricultural 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 Culture budget; teaching financed by
the local education authotiry, the parents' commit
tee, etc., was not included.
Work unit: The number of hours constituting a

full teaching post, as follows: In primary education,
30 hours per week, in grades VII VIII and in post
primaryeducation(including intermediate schools),
24 hours per week, in teacher training colleges, 21

hours per week. The number of work units was
calculated by dividing the total number of hours by
the corresponding number of hours allocated to
each typeof school. When calculating work units in
agricultural and vocational schools, hours of gui
dance given by instructors engaged in practical work
only, or in teaching and practical work (teacher
instructors) were taken into account (Table
XXII/28).
Teacher. Teachers who taught in more than one

post in one level ofeducaiton were counted once only
in that level. Those who taught in different levels
were counted once in each levelin which they taught.
The total of teachers is an estimate, in the compiling
of which the large number of posts in the educa
tional levels was accounted for and consequently,
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Other expnditure on purchases of goods and seriv
ces, at constant prices, was estimated by deflating
the current price estimates by the increase in the
consumer price index (excluding housing). In the
absence of data on monthly expenditure, it was not
possible to deflate prices monthly or quarterly. In
the business sector ("Other"), estimates at constant
pirces were calculated, for most items, using rele
vant quantity indicators, such as the number of
children inprivate kindergartens, orby deflating the
current price estimates by the increase in the
appropriate item in the consumer price index (for
the item "textbooks and stationery bought by
households").
The estimates of capital formation at constant

prices were calculated using the price indices of
input in residential building and of machinery and
equipment for commerce and services.
In TableXXI 1/4 estimates are givenof national

expenditure on education and its main components
at constant prices of 1970/71 for the years 1970/71
to 1975/76, at constant prices of 1975/76 for the
years 1975/76 to 1980/81 and at constant prices of
1980/81 for the years 1980/81 to 1983/84.
New series. Complementary data were added to

the estimates for 1974 onwards to extend coverage
of national expenditure on education and measuring
methods were improved.
In order to make a comparison with estimates for

previous years possible, Table XXII/4 presents esti
mates at constant prices for 1974/75 which were
prepared according to the previous methods.

SOURCES
1. Financial reports of the Accountant General

and the national institutions.
2. Financial reports of the local authorities.
3. A survey held by the Bureau on the components

ofexpenditure in private nonproift institutions,
based on the financial reportsof the institutions,
and on special questionnaires sent to them.

4. Processing of contractors' reports to local
authorities, and direct reports of the Ministry of
Construction and Housing and the large build
ing companies, on the area of building begun
and completed.

5. Family expenditure surveys held by the Central
Bureau of Statistics.

EDUCATION

GENERAL DEFINITIONS AND
EXPLANATIONS
This chapter presents data on studies in institu

tions in the educational system (Tables XXII/7 

XXII/38) and in "other institutions" (Table
XXII/9) in the Hebrew and the Arab education
(including the Druze sector). In addition, data are
presented on studies in the frameworkofadult edu
cation (Table XXII/39, 40).

THE EDUCATIONAL SYSTEM
The educaitonal system includes the following

institutions, classified according to level and type:
Kindergartens (including day nurseries): Munici

pal, public and private, compuslory (for children
aged 5) 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
previous years, these kindergartens were included in
"other institutions".
Schools, according to 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.
Postprimary education includes intermediate

schools and secondary schools, both onetrack and
multitrack. In secondary schools, studies are held
in the framework ofa 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 or certificates of
completion of studies.
Postsecondary and higher education (non

academic) institutions. The postsecondary level
includesthefollowing institutions whicharedefined
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
Council allowing them to holdhigherstudies \n cer
tain study tracks authorized for that purpose, lead
ing to 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, BarIlan University,
Haifa University, Ben Gurion Unviersity of the
Negev, the Weizmann Instituteof Science. Data on
the Open University are presented separately in
Table XXII/38.
Arab education. In the educational system, the

following were included: Ofifcial kindergartens, and
at the primary and postprimary levels. all ofifcial
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a. Expenditure of the Ministry of Education and
Culture in the ordinary and development
budgets. It does not include the following budge
tary items: Nutrition, youth department, premil
itary training (Gadna), science, culture and art,
religious education, sports authority and physi
cal education, department of antiquities and
museums;

b. Expenditure of other ministries on the following
budgetary items: Jewish religious schools and
rabbinic theological seminars (Ministry of Reli
gious Affairs), the Institute for Training of
Social Workers, the Collegefor Training ofEdu
cation and Attendance Workers; Vocational
Training Department (Ministry <5f Labour and
Welfare), nautical training (Ministry of Trans
port), telecommunications School (Ministry of

Communication), and postsecondary schools
of governmental companies, such as the Tour
ism School;

c. Expenditure of units of the Jewish Agency, clas
sified under education; Hebrew language
schools (Ulpanim), youth guidance seminars,
institutions for children and youth, youth cen
ters, allcoations to educational institutions and
Education Fund.

d. Expenditure on education by the World Zionist
Organization.

Expenditure on education by local authorities
includes the following items:
a. Expenditure of the department of education in

the ordinary and extraordinary budgets, exclud
ing 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
institutions includes expenditure of those educa
tional institutions not owned by government,
national institutions and local authorities, but
which do not operate on a profit basis. The non
profit institutions include, inter alia, universities,
Technion, public schools, etc.
Expenditure on education by the "Other" sector

includes expenditure of households on purchase of

goods and education services from commercial
bodies, such as the expenditure on services from
private teachers, commercial schools, private kin
dergartens or acquisition 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 of households were
recorded. No estimate was made foremployers' par
ticipation in vocational training of their workers
and governemnt participation in financing private
enterprises' activities in these fields.
2. ClassiifcationofNational Expenditure on educa
tion, by type of service
The expenditure on education services of the

government, local authorities, nonproift institu
tions and on services rendered on a commercial
basis was classified according to the type of indus
trial branchof the institutions renderingthe service.
Industrial branches are defined according to the
Israel Standard Industrial Classification 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
schools of nursing which are usually combined with
the hospitals in which they are functioning.
The term "postprimary schools'" includes

secondary, vocational, nautical and agricultural
schools, Jewish religious schools and rabbinic theo
logical seminars, Hebrew teaching and adult educa
tion, training and advanced studies, and other
schools.
As of 1969/70 the expenditure on intermediate

schools is included in "postprimary schools".
Expenditure on education in postsecondary

schools and higher educational institutions does not
include expenditure out of income earmarked for
research, but includes expenditure on research
which could not be separated from the teaching
budget of these institutions.
Expenditure at constant prices. The annual

changes in national expenditure on education and
its main components, at constant prices, were separ
ately calculated for each sector (government, local
authorities, private nonproift institutions and the
business sector), for each typeof expenditure (wages
and salaries, current purchases, construction and
equipment), and for each type of service (kinder
gartens, primary schools, postprimary schools,
postsecondary schools, higher education, etc.).
Of current expenditure on education of the

government, local authorities and nonprofit insti
tutions, about 85 percent are compensation of
employees and the remainder are current purchases
ofgoods and services. The change in compensation
of employees, at constant prices, was estimated
using the changes in the number of work units.
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CHAPTER XXII. EDUCATION

EDUCATIONAL LEVEL

The sourcesof the datain Tables XXII/1 3 are:
the Censuses of Population and Housing and
Labour Force Surveys. Explanations on these sur
veys see in the introduction to Chapter XII 
Labour and Wages, above.

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION58

DEFINITIONS AND METHODS OF
COMPUTATION
Nationalexpenditureonedcuation includes current

expenditure and ifxed capital formation.
Current expenditure comprises the value of all

education services consumed currently by the popu
lation, excluding education services supplied by the
army. It includes:
1. The value of goods and services purchased

directly by households from commercial bodies.
2. The value of services supplied to households by

the government, the national institutions, local
authorities and nonprofit institutions at
reduced prices or free of charge. Having no
market prices, the valueof these services is mea
sured by production expenses.
Expenses included are: Wages andsalaries, (incl.
other labour expenses), rent and net current pur
chasesofgoods and serivces(i.e., after deduction
of sales). Expenditure on interest and linkage
differentials is not included. Consequently,
ifnancing by loans as opposed to financing by
taxes and grants does not affect the estimate of
the value of the education services. Depreciation
on buildings and equipment is not included,
because of the dififculty in measurement.
Fixedcapital formation includes the expenditure

on constructionofbuildings and purchaseofequip
ment for education services.
National expenditure on education is classiifed by

sector and by type of service.
1 . ClassificationofNationalExpenditure on Educa
lion, by Sector.
The national expenditure on education is classi

fied by the following sectors:
a. Government and national institutions (the

expenditure of the Jewish Agency and the World
Zionist organization is included(;

b. local authorities (municipalities, local and
regional councils);

c. private nonproift institutions;
d. other  including business enterprises and

households.
There is a distinction between theoperatingsector

and the financing sector:
In the classiifcation by operating sector, the con

tribution of each sector is measured by its direct
expenditure on goods and services including factor
payments, irrespective of the ifnancing sector. For
example: All the expensesof nonproift institutions
(such as the Hebrew University) on the purchase of
goods and services are recorded as expenditure of
the institutions themselves and not as that of the
other bodies which ifnanced them.
For kindergartens (compulsory ages) and prim

ary schools, the salaries paid to the teachers and
kindergarten teachers by the Ministry of Education
are included in government expenditure, whereas
maintenance of these institutions, for which the
local authorities are responsible, is included in the
expenditure of the latter.
The value of government education services does

not include any imputation of expenditure on pay
ments to pension funds on behalf of employees in
government education institutions. Neither are
actual payments of pensions to these employees
included.
Financing by sector is defined as its total outlay on

goods and services, subsidies, grants and other net
transfers to other sectors (excluding receiving and
granting of loans and their repayment). In govern
ment ifnancing, the subsidy component in govern
ment loans given at low interest or not linked was
not included. Transfers between sectors are deter
mined by entries in the government accounts. The
corresponding entry in the accountsofother sectors
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 influenced by the timingof the
recording andbyadjustmentofthe reporting year to
the ifnancial year.
Expenditure on education by government includes

the following items:

58 C.f National Expenditure onEducation 198 1/83 and Provisional Estimates for 1982/83 and 1983/84 inMonthlyBulletin
of Statistics  Supplement, No. 9, 1984.
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dered. juveniles, The youth law of 1971 was enacted
in some stages: As of 1 X 1975, a juvenile was a
person less than 17 years old. As of 1 IV 1977,a
juvenile is a person less than 18 years old.
The penal law (amedment 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

offenders are those tried at juvenile courts. Before
thatdate, juveniles were boys less than 17 and girls
less than 19 years old, in the year in which they were
tried.
Recidivist. In statistical processings for previous

years, a person convicted of two offences or more
during the surveyed year was considered a 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 endof the
year.
New offender. Till 1979, a new offender was consi

dered 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 wasof more 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
Data on victimization appeared in Abstract no. 35

 1984. p. 610.

PROBATION SEVICES
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 Table XXI/2 are received as follows: For

judges  from the Courts Secretariat,for judges in
rabbinical courts  from the Secretariat ofRabbini
cal Courts, for lawyers  from the Israel Lawyers
Bar, and for policemen and warders  from the
Israel Police and the Prisons Authorities.
Data in TablesXXI/3XXI/7 andXX1/13 and

XXI/18 20 are derived from the statistical reports
of the Court Secretariats, Religious Courts, the Pri
sons Service, the Police, the Youth Protection
Authority and 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)
decided at civil and district courts.
Data in TablesXXI/8XXI/12 are compiled in

the Central Bureauof Statistics, frommaterial supp
lied by the police. As of 1977, police mateiral was
obtained in automatic data ifle. ResidentsofJudea
and Samaria and the Gaza Area who were tried in
Israel were deducted from that file.
Data from these sources for 1967 and since

include East Jerusalem.

FIRES
Data on ifres appeared in Abstract no. 35_19841

pp. 613614.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

7OS FiresandFire Extinguishing Services 1981 748 Judicial Statistics 1983
729 Victimization Survey 1981 758 Criminal Statistics 1982
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CHAPTER XXI. PUBLIC ORDER

SUMMARY TABLES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

EXPENDITURE ON PUBLIC ORDER
Expenditure on public order includes theexpendi

tures of the various government ministries, the
National 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 adminsitration and research con
nected with the maintenanceof internal order, law
courts, police, fire protection, pirsons and other
placesof detention and correction.See MonthlyBui
letin of Statistics  Supplement, No. I, January
1985, for more detailed discussionof definitions on
government expenditure.

JUDGES
Data on judges also includes the registrars who

are judges and judges in municipal courts, traffic
judges and since 1969  judges in Labour
Tirbunals.

LAWYERS
The numberof lawyers up to 1962 is based on the

list of persons authorized to practice law, as pub
lished in the Official Gazette each year;asof the end
of 1963 the figuresof lawyers registered are based on
the reports received from the Chamber of Lawyers
about the lawyers included in the Lawyers' Register.

COURTS
Court matters. Data inTables XXI/3XXI/7 do

not include activities in military tribunals.
Detailed data on Judicial Statistics and explana

tions on sources and methodsofprocessing 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 after in Tables XXI/810

reflect the first instance criminal matters registered
by the police "grievous offences" and decided in the
following courts: District courts, magistrates'

courts, juvenile courts and military tribunals. In
previous years, statistical processingsofaccusations
and convictions included also criminal cases not
included in the charge register, reports on which
were supplied by courts' secretariats. Trialsof minor
trafifc offences are not included.
Investigationtfles: Criminal events recorded in the

charge registerof thepolice(felonies and misdemea
nor) after substractionof files closed by the police.
Data on investigation ifles appear in TableXX 1/3
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
infirngementofmore thanoneparagraphof the law.
Accusation. The unit is a ifle at court concerning

one person. A court ifle may include an accusation
of more than one offenceof one person. Each ifle is

counted once, even if more than one cirminal event,
at different times and sites, is included. A person
indicated more often than once during the year, is
included as many times as the number of files
opened during that year.
Conviction: Conviction of a person of an accusa

tion against that person in one court file. Each con
viction 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 ifles.
Typeofoffence. A court file may include accusa

tions of infringement of more than one paragraph of
the law.In statistical processing, the typeof offence
is determined according to the most severe para
graphof 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 classiifcation of criminal offences

which had been 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 necessitated several changes, mainly in
offences against the public order, sexual offences
and offences against morality. For furtherexplana
tions and a conversion key see Monthly Bulletin of
Statistics  Supplement, No. 3, 1980.
Offenders: Persons convictedofgrievous offences

during the year. A person convicted more than one
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.
Adultand juvenile. Up to 23 VII 1971, girls less

than 18 and boys less than 16 years old were consi
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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, andparticipation in maintenance
of services  mostly governmental  such as edu
cation, culture, welfare and religion.
Loansfor balancing the budget are loans for dimin

ishing the cummulative 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/16).
Income to extraordinary budget (by source)

includes: 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/17). 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 salairesof teachers
in primary and postprimary schools and kinder
garten teachers in state kindergartens. Also
excluded are: Expenditure on religious matters and
the financial transactions of local committees in
localities associated in the district councils. Expens
es for religious matters listed in the accounts of a
number of local authorities are only a contribution
to the religious council.
Data exclude income and expenditureof two hos

pitals in Tel AvivYafo and in Haifa, though these
are included the financial reports of 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
excludes transfers to the ordinary budget in order to
balance it.
Budgetarysurplus/deficit relates to ordinary

budget only and it is the difference between income
and expenditure.
Income and expenditureatfixedprices. In order to

present the real change over the years, income and
expenditure were computed at fixed prices.
The percentage of real change was obtained by

deducting 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 the local authorities.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

484 General Government Accounts 1969/79  1972/73
680 Results of the Elections to the Tenth Knesset 30 VI 1981
756 Local Authorities 1982/83  Physical Data
760 Local Authorities 1982/83  Financial Data
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agents, local staff in embassiesabroad, soldiers and
civilians employed in the army and the staff of the
secuirty system.
a. Till 1965, "Kol Yisrael" (the broadcasting ser

vice) employees ^ז^ included in the Prime
Minister's Office. In 1966, they became an
independent authority  "The Broadcasting
Authority"  and had' not been included
among government employees since.

b. For The Ministry of Education and Culture,
data since 1965 do not include secretaries, ser
vice personnel, and aids to kindergarten
teachers.

c. In June 1977 the following changes were made
in the names and composition of a number of
government offices:
1. The Ministry of Commerce and Industry

was combined with the Minsitry of Tour
ism and given the name of the "Ministry of
Industry, Trade and Tourism." In 1982 the
Ministry 0( Tourism was separated.

2. The Ministry of Police was attached to the
Ministry of the Interior. In September
1984, the Ministry of Police was again
separated, but for technical reasons, the
employees are included in the Ministry of
the Interior.

3. The Ministries of Labour and Social Wei
fare were combined into one office, called
the "Ministry of Labour and Social
Welfare."

4. A number of units which previously
formed part of the Ministry of Labour were
transferred to the MinistryofHousing: The
Department of Public Works, the Survey
Department and the Rural and New Set
tlements Building Administration. The
combined office was called the "Ministry
of Construction and Housing."

5. New ministries were established: The
"Ministry of Energy and Infrastructure
and the Ministry of Science and Deve
lopment."

6. The Ministry ofHealth includes MALBEN
workers as of 1977.

d. In 1978, Ben Gurion Airport workers, who
previously belonged to the Ministryof Trans
port, became an independentauthority and are
no more included among government
employees.

e. In 1983, a new ministry was established:
"Economy and Planning.

f. As of 1984, workers of engineering and tele
phone services, who hitherto belonged to the
Ministry of Communication, became "Bezek

 Israel Communication Company" and are
no more included in government employees.

g. Changes in gradation:
1 . Psychologists are included in the gradation

of academicians in Humanities and Social
Sciences; between 1975 and 1980 they were
in a separate gradation.

2. In 1983, a new professional gradation was
established: Technical profession. included
before in the uniform gradation.

Data for 1970 and onwards relate to the number
ofstaffon March 31 of each year and notto employ
ment posts (except the Prisons Service). Between
[972 and 1979, data on temporary workers referred
to annual averages. Data for 1980, which appeared
in Abstract no. 31 as annual averages were repro
cessed and are presented here as for March31 , 1980;
consequently, caution is advised on comparing the
data.

LOCAL AUTHORITIES' FINANCE
The local authorities divide their accounts

between ordinary and extraordinary budgets. The
principle 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 be entered in the
ordinarybudget; ifit is financed by a loan or revenue
earmarked for a development project, itis 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
^'^^^ transferred to the ordinary budget (Table
XX/16), and only development loans were left in the
extraordinary budget.
As of 1980/81, data onordinarybudget of 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 andHof Aza. As 0/ 1981/82, the following
local authorities were added: Ariel, Elqana and
Maale Efrayim as well as the regional councils
Shomron, 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/16) in the ordinary

budget.
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ties. The expenditures of nonprofit institutions
were generally reported in their financial accounts.
The estimates at constant prices were calculaetd

by deflating the current expenditure on compensa
tion of employers, purchases of goods and services
and the current capital formation, by the price ini\
ces relevant for each of the items.

GOVERNMENT

ASSETS AND LIABILITIES OF THE
GOVERNMENT

The government's assets and liabilities in the cur
rent balance sheet include cash balances and bank
accounts of government ministries, balances from
current financial transactions and balances due to
execution of the budget. The balances which derive
from ifnancial transactions include, on the side of
the assets, mainly deposits in banks, and on the side
of the liabilities the balance ofcash mobilized by

the Ministry of Finance for short periods. Balances
which deirve from budgetary transactions relfect
mainly debtors and creditors of the governmental
profit ministries.
The monetary balance sheet includes assets which

derive mainly from loans granted for development
and for housing, from investments in shares and
from the stocks intended for sale in government
ministries (stocks intended for use by the govern
mental ministries are included among parallel
accounts). The liabilities derive from loans taken by
the government and form linkage and rate insuran
ces guaranteed by the government, due to loans
granted by the banks under the direction of the
government.
The parallel accounts include conditional assets

and liabilities of the government, such as loans that
might be converted into grants, guarantees and non
monetary liabilities, I'ke thoseof one governmental
unit to another. Investment in shares are recordedat
their purchase value, without revaluation.
The government liabilities in Table XX/9 derive

only from loans which are recorded in the budget.
Debts linked to foreign currency are presented
according to the exchange rate in each of the dates
shown in the table, while liabilities linked to the
C.P.I. include the increase of these debts due to the
rise in the index.
Source: Reports of the Accountant General.

GOVERNMENT INCOME AND
EXPENDITURE

Data refer to budgetary revenue and expenditure,
being the greater part of the turnoverof the Govern
ment ifnances. In addition, there are twoother types

of payment and revenue which are not included in
Tables XX/11 and XX/12.
a. Earmarked revenueand 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 ifnancial property for another) and partly
actual expenditure and revenue which, for vairous
reasons, were not included in the budget (including
the financing of the budgetary deficit).
The registration of Government expenditure and

income is done on an adjusted cash basis 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

collection.
Partof the proift enterpirses report on their activi

ties according to accumulation (railways, the Minis
try 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
Accounts.

Tables XX/1112 ^^^^^^^ the budgets ofgovern
ment income and expenditure for 1984/85 and
1985/86 at pricesof the ifrst quarters of these years.
It was assumed, that domestic prices in the first

quarter of 1984/85 would rise by 2.3 times over the
average of the 1984/85 budget year and the
exchange rate in the ifrst quarter of 1984/85 
would be IS 192 per US dollar; that for the ifrst
quarter of 1985/86, prices in the wage item will be
.3.64.6 times higher than in the ifrst quarter of
1984/85, pricesofpurchases willincrease 4.2 times,
investment prices in building  4.4 times and the
exchange rate of the US dollar  4.7 times.
Sources: Reports of the Accountant General and

the proposed budget for 1985/86 of February 1985.

GOVERNMENT EMPLOYEES AND THE
ISRAEL POLICE

Data are based on reports of the Civil Service
Authority and the Ministry of Defence, the Israel
Police and the Pirson Authority and include all
workers  permanent, special contractand tempor
ary  in the Civil Serrvice, except the staff of the
President's ofifce, the Knesset Secretariat, the State
Comptroller's office, the Attorney General, judges
and judges in rabbinical courts, teaching staffof the
educational system, the staffs of the employment
Service and the National Insurance Institute, postal
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SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

Social Insurance Funds in Israel 1971: 1972 755 Insurance in Israel 1983

CHAPTER XX. GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

THE KNESSET AND ELECTIONS

In the tables on election results to the Knesset
)Table XX/1  XX/2), the lists are ordered in a way
which should make the comparison between the
various election campaigns easy, taking into consid
e ration the changes which took place within the
participating lists. Only valid votes for the major
lists are presented and minor lists are givenin two
groups: Other minorities (except those presented
separately) and other lists.
Detailed resultsof the elections to the Knesset and

to the local authorities appeared in the Special
Series.
Data on the Knesset (tablesXX/3XX/4) are

supplied by the Knesset Secretariat.

EXPENDITURE OF THE
GOVERNMETHE NATIONAL INSTI

TUTIONS AND THE
LOCAL AUTHORITIES56,

BY PURPOSE

DEFINITIONS, METHODSOF ESTIMATION
AND SOURCES

Table XX/5 presents an analysis of the expendi
ture of the following bodies: Government minis
tries, the National Insurance Institute. The National
Institutions (expenditure in Israel of the Jewish
Agency, The World Zionist Organization, the Uni
ted Jewish Appeal) and the local authorities.
The term "purpose" relates to the various types of

services directly supplied or financed by the
Government, the National Institutions or the local
authorities. These services were classiHed into 4
main groups: General public services and defence,
social and community services, economic services
and other services, mainly payment of interest. The
estimatesof expenditure by purpose are based on a
detailed analysis of financial accounts of the
Government ministries, the National Institutions
and the local authorities, The estimates of defence
expenditure are partly based on data on the actual

supply of goods and services  mainly of defence
imports  and purchases from defence enterprises.
The subsidy component in the Government loans to
the business sector is not broken downby economic
branches due to lack of information.
Payment of interest is not classified into the var

ious purposes and are presented in theitem "other".
A large share of interest payment does not relate at
all to current activities and only reflects the fact that
in the past expenditure was ifnanced by loans and
not by taxation.

EXPENDITURE ON ENVIRONMENTAL
PROTECTION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Expenditure on environmental protection

includes direct financial expenditure on pollution
prevention, nature protection and research, plan
ning and control in these ifelds by the Government,
the National Institutions, the local authorities and
the nonprofit institutions.
The definition of activities included in environ

mental protection is based on U.N. instructions for
the classificationof the Government's espenditure 57

and it encompasses activities such as waste and sew
age disposal, establishment of public works preser
vation and reclamation 01 agircultural soil,
administration of water sources, control of pollu
tion etc.
Expenditure on environmental protection is com

posed of current expenditure, i.e., compensation of
employees and current purchases of goods and ser
vices and capital formation in ifxed 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 and of the local authori

56 C.f "General Government Expenditure" in Monthly Bulletinof Statistics  Supplement. No. ן 1985
57 U.N.. Classificationof the Functionsof Government. ST/ESA/STAT/SER M/70, New York, 1980.
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Insurancefund: A fund representing the conting
ent liabilities of the insurer according to the risk he
has undertaken.
Claims paid include expenses on settlement of

claims.
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. In Tables XIX/67 adjustment of pending
claims which are quoted in foreign currency at the
beginning of the year were deducted, because of the
exchange in the rate of change of Israeli shequel in
the survey year.

SOURCES
Data are based on reports ofinsurance companies

active in Israel and on reportsof the Lloyd's (Lon
don) brokers in Israel. Data for 1984 are estimates
based on provisional reports of those insurance
companies which had completedthe outlineof their
financial reports.

SOCIAL INSURANCE FUNDS

DEFINITIONS
Social insurance funds
Social insurance fund is an inclusive term for any

company, cooperative society or corporation by
special legislation, intended to pay pensions, sever
ance or vacations, etc., which was approved by the
Ministry of Finance and which is administered in
accordance with its regulations.

Classificationoffunds
One social insurance fund may include several

types of funds. Funds are classified both by type and
by administration.
Pension funds: Social insurance funds that admin

ister pension funds only or together with other
funds.
Provident and severancefundsin ifnancial institu

tions: Funds administered by financial institutions,
that administer provident, severance or common
funds for both provident and for severance. They
have no pension funds.
Study funds: Funds for studies only.
Other funds: Provident and severance of individ

ual enterprises and other funds.
Schemes
Pension scheme: Scheme for periodic payments

to an employee after final 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
includes study schemes.
Severance scheme: A scheme in which the

employer accumulates money for a nonrecurrent
payment to the employee or to his survivors as a
grant, after retirement or death.
Social 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 ofinvestments rec

ognized by the income tax authorities for reduction
in faxes, in which the funds must invest a defined
percent of their assets.
Employers debts: Surplus of employees' and

employers' provisions which have not been trans
ferred by the employer during 45 days.
Current provision: The regular monthly provi

sions paid by employee and employer.
Additional provisions: Amounts transferredby the

members to their credit as agreed with the fund for
accumulation of retroactive rights.
Provident payments. Payments to retired

members, or whenever the conditions for obtaining
the benefit according to the regulations of the fund
are fulfilled.
Data of all social insurance funds for 1984 were

updated for December, whereas in previous years,
some pension funds reported data for November.
For comparison, 1983 balances were updated for
December, but in Table XX/13, the previous data
(for November) are also printed, in order to be
comparable with preceding years.
More detailed explanations on the Social Insu

ranee Funds Survey for 1 983 appear in the <l/0/z/*/y
Bulletinof Statistics  Supplement No. 8, 1984. 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
orized 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.
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averages of the Consumer Price Index respectively.
It must be pointed out, that not all items are

linked to the Consumer Price Index (some are not
linkedatall, some are linked to another price index,
etc.)■ Consequently, the percent change which is
quoted in the tables presents no more than a general
notion of changes in value, but not an exact
calculation.

BANKING
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

BALANCES OF BANKING INSTITUTIONS
In table XIX/1 a summary of ifnancial assets and

liabilities of the Bank of Israel is presented. From
1977 on, income and expenditure are calculated on
the basisofaccumulation, instead of on the basis of
cash, as in the past. Also, in 1977 changes were made
in the classification of items.
For detailed explanation fo the various balance

sheet items, see explanation to the ifnancial reports
of the Bank of Israel for December 31, 1984.
Table XIX/2 is a summary of the balances of

banking institutions in Israel (balances of mortgage
and investment banks and of the Post Ofifce Bank
are not included) and foreign banks operating in
Israel. In this summary the mutual balancesbetween
banking insitutions were not deducted.
The "public" covers private persons, societies,

institutions, local authorities etc., but not the
government or the banking system.
The items "banking and ifnancial institutions"

includes 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
from the income per each year respectively.
Up to the end of 1974 operational profit did not

include net capital gain from saleof assets and from
varying exchange rates. As of 1975, it includes prof
its from varying exchange rates, excluding the
changes resulting from the new economic policy
starting on 28 X 1977. Operational proift is given
before deduction of taxes on proift.

BALANCES OF INVESTMENT AND
MORTGAGES 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 share of the securities' counterpart
with the treasury, and by receiving deposits ear
marked for loans according to the directive of the
depositor.
Assets and liabilities are listed at their balance

sheet value and only those linked to the US Dollar
are reassessed. In the assessingof buildings and real
estate, there is 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 COMPANIES55

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The tables show the main transactions carriedout

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
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 abroad are not relevant to
Israeli insurance and therefore only a list of their
assets and liabilities in Israel is given.
Only partial data are available regarding Lloyd's

brokers transactions and consequently these can not
be added to the other data in the accounts of
business.

. Life assurance includes insurance in caseofdeath,
' pension insurance, severance pay, insurance against
invalidity, and any combinationof the types menti
oned above.
General assurance: 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 proift' and
imputed interest, which was previously not included
in this account. The data on "Summaryofaccounts
of profit and loss' (table XIX/9) were also altered
accordingly amd transferred to a base comparable
with 1977.
Reinsurance: Any transferofpartof the risk from

one insurer to another, other than insurance carried
out jointly by a number of insurers.

55 Financial data of the National Insurance Institute are presented, together with the physical data, in ChapterXXV 
Welfaer.
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The source of the data is the trafifc counts carried
out by the Central Bureau of Statistics using
mechanical meters installed on interurban roads,
which measure traffic passing over that section.
Motorcycles and motor scooters are excluded. The
counts are made once every four months fora week.
Interurban kilometrage is calculated by multiply

ing the trafifc volume on a given section by the
length of the section.

NATIONAL KILOMETRAGE

Data are taken from current survey whichis con
ducted all over the country in licensing offices in
Israel. In 1982, the method of estimation was
altered. Detailed explanations were published in a
supplement to the Monthly Transport Statistics, No.
1, 1985 (Hebrew only(.

ROAD ACCIDENTS

A road accident is defined as an accident which
occured as a resultof the vehicle being ina stateofa
Biotion on the road, and in which people were
injured.
The data include accidents with injured persons

registered by the Israel Police Force, in which at
least one civilian (including police) vehicle was
involved, or a civilian pedestrian or passenger. For
further details, see Special Series No. 761.

DRIVERS
SOURCES AND DEFINITIONS
The data on the numberofdrivers are obtained by

the processingof the drivers' card fileof the Licens
ing Department in the Minsitry of Transport.
The driver population includes all drivers with a

civilian driving license issued in Israel, valid on 31
XII of the surveyed year. The population does not
include holdersof military licenses only or interna
tional licenses only, ordrivers who had only tempor
ary 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 vehicles

which the holder of the license is permited to drive.
Since there are types of licenses which permit the
driving of more than one typeof vehicles, 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 deifnitions are given in

Special Series No. 763.

CENSUS OF POPULATION AND
HOUSING 1983"

Tables XVIII/3435 present data on means of
commuting to work of annually employed persons
and on vehicles at the disposalof households. The
data were processed from the results of the sample
enumeration (Stage B) of the Census. More detailed
explanations on the census and proceduresaregiven
in the introduction to Chapter B  Population.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
98* Survey of Freights Transported by Roads 1958

137* Fuel Consumptionof Motor Vehicles and the
Road Traiffc 1961

141 Israel Postal Services 1961/62
424 Trafifc on Nonurban Roads 19631972
432 Transport in Israel  Input and Output 

Operational Data 1972

507, 509, 518 Survey of Travelling Habits 1972
PartsI III

601 Surveyof Trucks 1977
668 Patterns of Commuting to Work 1980
761 Road Accidents with Casualties 1984, Part I

762 Road Accidents with Casualties 1984, Part II
763 Motor Vehicles 31 XII 1984

CHAPTER XIX. BANKING AND INSURANCE
GENERAL

All data in this chapter are presented at current
prices.TablesXIX/1,2,4,5, 10,1 1,13 and 14 are end
of year balances, and Tables XIX/3,6  9, and 12

are summations of monthly data.

At the top of each table, the percentof change in
the Consumer Price Index are presented as follows:
For end of year balances  .the percent change of
December as against December of the previous year
that is speciifed in each table, and for annual sum
mations  the percent change between the annual

54 See also Patterns of Commuting to Work" in Monthly BulletinofStatistics Supplement, No. 8, 1985.
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employers card file in the National Insurance Insti
tute (cf. Chapter XII  Labour and Wages). Since
1978, a new series has been processed based on the
employers' reports to the National Insurance Insti
tute  reports made on Form 102 about workers
and wages, including workers from Judea, Samaria
and the Gaza Area. Up till 1978, there was a smaller
sample whose processing was based on direct
reporting by the enterprises sampled. 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 oneof the following
branches; bus services, railway services, sea trans
port, port services, airports, posts and communica
tion. AsofJuly 1982 through April 1983, the Peace
for Galilee loan has been included.
Labour expenses include, beside 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 theBureau. The
frame of the survey is the urban, suburban and
interurban bus lines. From this frame, a sample is
drawn according to the size of the line (frequency
multiplied by average durationof trip), once in three
months. The lines sampled are enumerated on week
days in one ofthe three shifts (morning, afternoon,
night). Presented are annual data based on quarterly
figures weighted for size of line.
Asof July 1977 a sample is drawn every halfyear

and the data presented are annual and are based on
halfyear ifgures.

SEA TRANSPORT AND AVIATION

DEFINITIONS
Gross registered tonnage: tonnageofboat 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.
Aviation companies include Israeli enterprises for

passenger and freight transportation byairon inter
nal or international lines.

SOURCES
Data on loading, unloading and movements of

ships in ports are based on daily reports (on a coun
trywide 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 travellers bysea, the
differences are due to the fact that in this chapter
data are based on the reports of the Ports' Author
ity, which do not include ships crews, whereas the
data in Chapter IV are based on Border Police
reports and include all ports and ships' crews on
their first voyage and last return. Regarding air
travellers, the differences are due to the fact that the
data in this chapter derive from the Airports
Authority and do not include entrances of crews,
but include all travellers in transit, whereas the
reports of the Border Police, on which data inChap
ter IV are based, include crews on their first voyage
and last arrival and only part of travellers in transit.

ROADS
The sources of the data are the reports of the

Public Works Department ofthe Ministryof Con
struction and Housing and the local authorities.
Table XVIII/19 is based on special surveys car

ried out by the Public Works Department in cooper
ation with the Bureau every two years. The last
survey was carried out in 1983.

MOTOR VEHICLES
The source of the data is the vehicle card ifleof the

Licensing Department. Data do not include trac
tors, semitrailer combinations, army and police
vehicles, foreigners vehicles with temporary
licenses, 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 to Decernber31st. Data
since I960 do not include vehicles whose licenses
expired more than one year earlier.
More detailed deifnitions are given in Special Ser

ies No. 763.

TRAFFIC ON INTERURBAN
ROADS

Daily traffic volume on road is deifned as the
"umberof vehicles passing over a given road during
24 hours.
Road section is defined as a section of road

bounded bytwojunctions, where the trafifc volume
on the next section, after thejunction, differs by 209'o
from the trafifc volume on the ifrst section.
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payroll of the surveyed month, including; basic
salary, cost of living, professional, seniority and
family allowance, bus fare, premiums and bonuses.
Also included are overtime pay, days of paid
absence (e.g., vacation, illness, holidays), convales
cencepay, 13th month salary, maintenance ofvehi
cle (incl. allocation for employer's vehicle used by
worker) and of telephone, clothing, payments in
kind, service charge (whether paid by the employer
or deposited in a common account and then distrib
uted among them) collected by the hotel and lodging
and meals (on which income tax is due).
Not included are severance pay and pensions,

fringe benefits of the enterprise to wages (social
benefits), service charge which was not paid by the
employer or which was not distributed from a com
mon account, as well as lodging and meals (on which
no income tax is due).
Revenue: Gross53 revenue in hotels and rented

rooms at private homes, and from other services,
e.g., from a day spent (not overnight stay), from
deposits of cancelled reservations, meals, drinks,

bars, nightclubs, conventions, swimming pools, etc.
It also includes service charge (also if given for
distribution among the workers), indirect taxes, and
received from workers for meals, housing,
etc. Subsidies are not included. Annual revenue
presented in US dollars is the sum of the monthly
revenues translated into dollars according to
representative exchange rates, for the respective
month  see introduction to Chapter IX.

SOURCES
Tourists hotels. Data on guests and nights spent

are obtained through the Hotels Association of
Israel from each hotel. Data on employment, wages
and revenue are obtained every three months at the
Bureau directly from a representative sample of
about 180 hotels. All hotels of grades 5 and 4 stars
are included in the sample.
Otherhotels. Data are obtained monthly, directly

from a representative sample of about 50 hotels.
In case when some hotels fail to report in time,

imputations are made on the basis of reports of
other hotels.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
164* National Survey ofTrade and Personal Servi 33 1

ces 1962 590
198 Survey on Marketing Channels of Internal 640

Industrial Products 1963/64 686
298 Census of Eating and Drinking Facilities

1967/68 732

Grocery Shops Survey 1969
Trade Survey 1976/77
Survey of Hotel Expenditures 1977/78
Survey of Tourists and Residents Departing
1979/80
Tourism 1981  1982

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 theStandard Industrial Classification ofallEco
nomic Activities 1970.

ECONOMIC DATA

Revenue
Revenue at current prices is defined as the total

receipts of the establishment in cash or in obliga
tions to pay, for services performed during the
report period without taking into consideration the
data of payment. Revenue is at current market pri

ces, i.e., including taxes (from 1 VII 1976, also
including V.A.T.) and excluding subsidies. Revenue
also includes receipts from transactions between dif
ferent businesses belonging to the same minor
branch.
The weight of branches covered in this chapter

forms about 80921 of the revenueof the entire trans
port, storage and communication branch.
Revenue at ifxed prices (at base year prices) is

defined as the total valueof outputof the branch in
real terms.
Employment, wages and labour expenses
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

53 Incl. V.A.T.
* Hebrew only
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separate accounts for each department. The
survey does not include stores which style
themselves as department stores and sell var
ious types of goods but are not organized by
departments and do not keep separate
accounts for each department.

Value of sales: See above "Value of Sales" in
"Wholesale Trade".

Value of sales index at constant prices. Explana
tions 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. Indi

ces 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 stageof 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. (Data on
imports of TV sets and washing machines through
July 1969 do not include all sales exempt partly or
fully from customs and purchase tax).
The data refer to supply to the market and not to

sale to consumers, which may differ from supply
becauseofchanges in stocks held by the merchants.
New private cars include private passengers cars,

taxis and jeeps.
Domestic washingmachines include machines with

a capacity not exceeding 150 litres.
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

DEnNITIONS AND EXPLANATIONS
The population includes all establishments in the

hotel branch (hotels, rest homes, holiday villages,
apartotels) except youth hostels, Christian hospices,
camping sites and hotels turned into absorption
centres.

Detailed data and explanations may be found in
the biennial special publications on tourism (see lists
below) and in the TourismandHotelServices Statis■
tics Quarterly.
Tourist hotels. Hotels approved by the Ministry of

Tourism, are classiifed as of January 1970, in ifve
grades  from 5 stars (the highest) to 1 star;
included are also ungraded tourist hotels, holiday
villages and apartotels, which are classiifed
separately.
Rooms relate to rooms containing at least one bed

intended for guests, includingrooms hired in private
homes for lodging guests. The data relate t031 XII
(even if the hotel is seasonally closed) and do not
include staff rooms, ofifce 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 in a month). A double bed is consi
dered as two beds.
Potentialpersonnights are the number of beds (as

deifned above) multiplied by the numberofday the
hotel was open in the surveyed period.
Actualpersonnights. One night's stayofone guest

in a hotel in a twobed or doublebed room or in a
suite is considered one night (including nights spent
by guests who have been lodged by the hotel in hired
rooms in private homes).
Percentage of bed occupancy is the total actual

nights spent in hotels in the year under considera
tion divided by the total potential bednights in
these hotels.
Percentageof rooms occupancy: The total number

of occupied rooms in hotels which are open in the
surveyed period, dividedby all roomsat thedisposal
of these hotels, multiplied by the numberofdays in
which the hotel was open in the respective period.
Guests: A guest, including children, who regis

tered 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 numberof posts manned by
qibbuz members and unpaid volunteers is also
included (who are classiifed as "owners and family
members").
Employees: Workers employed in hotels at least

one dayof the surveyed month who received wages,
including family members and shareholders gain
fully employed in the hotel.
Gross wages: All sums on which income tax isdue

(before deduction of taxes), which appear in the
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
13 Indexes of Employment in the Building Indus

try 1952
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

751 Construction in Israel 1981/1983
766 Survey of Primary and PostPrimary School

Buildings 1982/83

TECHNICAL SERIES
17* Price Indexof Inputs in residential Building

Reports of the Public Advisory Committee
(1964(

CHAPTER XVII. COMMERCE AND HOTELS

VALUE OF SALES IN WHOLESALE
TRADE 51, BY COMMODITY

GROUPS
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Thesurveypopulation includes businessesengaged

in wholesale trade (including importers and expor
ters) with employees. It includes businesses and
commercial agencies whose main occupation is the
purchase of commodities, usually in large quanti
ties, directly from the manufacturers or from other
wholesalers, and marketing them in smaller quanti
ties to retailers, to manufacturers, to institutions or
to other wholesalers, but not to individual consu
mers for their personal or domestic use. Wholesale
trade also includes regional and organizational buy
ing 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 oth
ers 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., excludingsubsidies). Receipts
for commodities sold before the period reportedon,
or down payments on accountofcommodities sold
after the report period were not included.
Indexofsales valuesatifxedprices. In the absence

ofan indexof wholesale prices, the series was calcu
lated at fixed prices by deduction by a price index
drawn from various price indices available at the

Bureau, which represent the changes in the whole
sale prices of the various series.
The sample was drawn as a subsample of the

Trade Survey 1976/77" and includes about 250
businesses. The sample was updated by the addi
tion of a sample of new businesses, set up after the
sample for the Trade Survey had been drawn.

SOURCES
The data on sales, by commodity groups, are

received from monthly questionnaires sent to firms
included in the survey population.

LARGE SCALE RETAIL TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The population includes three groups of shops:
(a) Chain stores belonging to commercial and

industrial firms which own three or more
separate shops, at different sites and which
generally sell a uniform type of commodity
(for example: food, clothing, footwear,
petrol, gas, etc.);

(b) Cooperative stores organized in the Coopera
tive Consumers' Union (stores in towns and
development areas), in the Audit Union of
the Agricultural Workers Cooperative
Society Ltd., and in regional and organiza
tional buying groups;

(c) Department stores which sell in the same
shop various types of commodities in differ
ent departments (for clothing, footwear, fur
niture, household utensils, etc.) and keep

*t Hebrew only

51 For detailed definitions and methods of computing Ihe index, see Monthly BulletinofStatistics  Supplement. No. 1,

1979
52 For detailed definitions and explanations, see Trade Survey 1976/77, Special Seires No. 590
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Wages do not include: Board and lodging, fares
on public transportation (not taxable), employee's
children allowance, severance pay and pension.
Labour expense's include the gross wages and the

employers' share in payments to National Insu
ranee, Building Workers' Fund, "Mivtahim" insu
ranee fund, pension funds, Sick Fund, etc., as well as
severance payments and pensions if they are at the
employer's expense.
Labour expenses do not include board and Jodg

ing, bus fare and other expenses connected with
employing workers, such as: Government deben
tures acquired by the owner at his expense in con
nection with employment, overalls, upkeep of
kitchens and cafeterias, clubs, libraries, sport facili
ties, recruiting and training of workers, etc.
Wages and labour expenses in construction at

ifxed prices were computed according to wages and
labour expenses at current prices, deflated by
changes in the Consumer Price Index.
More details on this series and its previous format

(through 1981) can be found in theMonthlyBulletin
of Statistics  Supplement, No. 8, 1980 (Hebrew
only).

PUBLIC WORKS

DEFINITIONS
Beginning of work: Commencement of levelling,

digging or quarrying for the purpose of building
roads or laying water or sewage pipes.
Completionof work: For works outside the com

petence of the Minsitry of Construction and Hous
ing  the date of acceptance of the works from the
contractor or the ifnal survey (in case of own
execution).
For works executed by the MinsitryofConstrue

tion and Housing, the date is thatof final accounting
with the contractor. Data on completed work
include also data on partial completion.
New road: Construction of a new road, on which

no stage of construction had been carried out and
where there was no trafifc until work had 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.
/?e^/o/1a/7oa(f. Branchingoff from,or lining, main

roads.

Access road: Leading from a main or regional
road to a certain point within a locality.
Inner road serves internal trafifc in localities

(towns, villages, etc.).
Structureof road

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 exclud
ing the shoulder.

SOURCES
The loeal authorities reporting on building begun

and completed also report on public works; the
Public Works Department and the MinistryofCon
strUction and Housing; other Government Minis
tries; the Jewish Agency and the Jewish National
Fund; three building companies; Meqorot Com
pany (water prospecting); water works.
The data on paving of 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 oflocal 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 public works in

East Jerusalem. Data do not include works of the
Ministry of Defence and I.D.F.
The data on road construction do not include

work in the Golan Heights, Judea, Samaira and the
Gaza Area. As of 1982, work in the Golan Sub
District had been included in the Northern District.
Data on installation of water and drainage pipes

and canalization did not include, up till 1976, work
performed in the Golan Heights, Judea, Samaria
and Gaza Area. As of 1976, data include work per
formed for Jewish localities in the said areas. Works
in the Golan Heights were included in the Northern
District and works in Judea, Samaria and Gaza
Area  in the total.
In 1979  1981, road construction onthe Golan

Heights amounted to 43 km., andpipelaying  to
64 km.
In Judea and Samaria and the Gaza Area, 241

km. of roads were completed in 19791984.
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different weight to areas ofbuilding begun and com
pleted in each quarter year. This weight is deter
mined according to an estimate of work performed
(by the average duration ofbuilding) in the surveyed
year, in structures in which building was begun or
completed in each quarterof that year. Asof 1965,
the average price per sq.m. residential building, for
calculating the investment, is based on results of
periodical surveys in which expenditure of builders
in private building (excl. land value) were invest!
gated. The builders' profit was added to these
results.
An estimate of gross domestic capital formation

in residential building in fixed prices was obtained
by deflating the estimates at current prices by the
relevant price indices.
The valueofgrosscapital formationinpublic resi

dential building since 1962 was obtained by analys
ing the stages of physical execution of work under
construction. These stages were translated into
financial terms through the expenses per sq.m. of
building (building, development and general
expenses). Most data were suppliedby the Ministry
of Construction and Housing.
As of 1977, capital formation in public building

(Table XVI/13) includes also investments in renova
tion of residential buildigns connected with neigh
bourhood renewal by the Minsitry of Construction
and Housing and the Jewish Agency. These invest
ments generally do not involve additional building
area.

Grossdomesticcapitalformation in nonresidential
buildings and other cosntruction works. The estima
tion method in this type of capital formation is
similar to that used for private residential building,
but the 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 build
ing and public works activities.

EMPLOYMENT, WAGES AND
LABOUR EXPENSES IN CON

STRUCTION

The series which has been published since 1948
and which was updated in 1971 and 1980has been
published as of 1981 in a new format, including data
on employees' posts of monthly and daily employees
 in percents; average working days per month of
daily employees; average monthly wages and other
labour expenses of daily employees at current and
fixed prices.

The series includes also employees from Judea,
Samaria and the Gaza Area working in Israel, but
only those who are paid through the Employment
Service.
The series is based on data which are received

directly from a representative sampleof contractors
engaging employees. Data for workers from Judea,
Samaria and the Gaza Area are received from the
Employment service in the Ministry of Labour and
Welfare. Wages and labour expenses in construction
at current priceswere computed according to the
wages and labour expenses at fixed prices deflated
by the changes in the consumer price index.
Absolute data on employees' posts and wages in

branch 4041  Construction  can be found in
Table XII/38 (according to reports to the National
Insurance Institute).

DEFINITIONS
Employee: A person employed by others for pay in

cash or payment in kind (wages) on a daily or
monthly basis.
Employee posts: The number of employees,

monthly or daily; piece workers are not included.
Since one employee (especially the daily ones, who
are the majority in this branch) may work for more
than one contractor in the same month, the mea
surement is actually of posts which are manned at
least one day in the month, for which wages have
been paid.
Mandays worked: Mandays which the worker

actually worked at his posts and for which he was
paid. The number of actual man days includes over
time hours after having been translated into days.
Absences are excluded (leave, holidays, sick leave,
etc.), even when paid.

Wages include (according to the definitionofJuly
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, costof living allowance,
professional, seniority and family allowances, pre
miums and bonuses, overtime pay, pay for special
working conditions (field conditions, Arava etc.),
13th month salary, absencedays (army reserve duty,
leave, holidays, illness, etc.) convalescence allo
wance, professional literature, maintenance ofvehi
cle (incl. allocation for the establishment's vehicle in
the employee's use), 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 employee's children's
tuition fees, etc.
In July 1982  April 1983, the 'Peace for Galilee

loan has been included.
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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 com
mittees in whose juirsdiction are most nonJewish
localities. From these committees a report was
obtained on the number of offences committed by
builders building without a licence, as well as infor
mation on the number of buildings against whose
builders legal claims were entered but who will even
tually receive the licence.
Estimate of unauthoirzed building begun is

obtained by muiltiplying the number of offences by
the average area per building (which was obtained
from the reporting on legal building in these locali
ties) minus the estimated area of building begun
without permits, which may eventually receive the
licence. In order to obtain the national estimate, an
estimate of about 109J> was added to the above men
tioned data, in the year 19741984 (for localities for
which no reporting was obtained).
The estimate of unauthorized building begun

from last year served as estimate of unauthorized
building completed.

SURVEY OF UNSOLD DWELLINGS
IN PRIVATE BUILDING

At the end of 1968, the Bureau began conducting
quarterly surveys in 12 towns, and half yearly 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 con

ducted 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. As of 1983 another
3 towns were added  Ashqelon, Hadera and Raa
nana  the survey thus covering 24 towns: Jerusa
lem, Ashdod, Ashqelon, Beer Sheva, Bene Beraq,
Bat Yam, Givatayim, Herzeliyya, Hadera, Holon,
Haifa, Kefar Sava, Netanya, Petah Tiqwa, Qiryat
Ata, Qiryat Bialik, Qiryat Yam, Qiryat Motzkin,
Rishon LeZiyyon, Rehovot, Ramat Gan, Ramat
HaSharon, Raanana, Tel AvivYafo.

DEFINITIONS
Newdwelling: A dwelling completed within the F5

months preceding the survey, or a dwelling under
construction at the time the survey was held.

Supply of new dwellings: Dwellings whose con
s tarction was begun in the surveyed period and new
dwellings which had not been sold by the end of the
previous period.

Unsold dwelling: A dwelling for which no deed of
sale existed at the survey date or for which no
advance payments were received at that date. A
dwelling built for the builders' own use or a let
dwelling are considered sold.
Dwelling before completion: A dwelling in one of

the following stages at the survey date: Frame
heads, sanitary plumbing, electircal installation,
carpentry, flooirng and mosaics, painting, plaster
ing, whitewashing or glazing  and not yet
inhabited.
Dwelling under construction, framework: A dwel

ling which, at the time of the survey, was in one of
the following stages: Digging or casting founda
tions, building walls, roof or partitions.

SOURCES
The results were obtained by the investigation of

all new dwellings covered by the survey by means of
a special questionnaire sent tocontractors, as well as
by enumeration of buildings by the bureau's staff.
Detailed description of results and definitions were
published in the Monthly Bulletin of Statistics 
Supplement (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 which was performed.
Purposesofcapital formation: Residential build

ing and other work, such as: Building for hotels,
businesses and offices; building for industry and
crafts; water and electricity enterprises, transport
and communciation, public and agricultural build
ings (excluding capital formation in fruit planta
tions and forestry).
The gross domesticcapitalformation in residential

buildings represents the gross increase in the value of
the stock of dwellings; it does not include the value
of land on which the buildings were erected, but it

includes all other expenses connected with the con
struction of residential buildings and expenses on
development, taxes, profit margin, etc.

SOURCES AND METHODS OF
COMPUTATION
The valueofgross investmentin private residential

building. The addition of physical area in a particu
lar year was calculated upto 1962 asan average area
of building begun and completed in that year. As of
1963 an improved method has been used bygivinga
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1 . All public building, initiated by the Government
and the Jewish Agency all over the country as
well as most of the private building were
included. Not included was private building for
various purposes withinthe jurisdictionof plan
ning and building committees who did not yet
report on beginning and completion ofbuilding.

2. In 1949 1957, public buildings which were built
by the Housing Department, Public Works
Department and the Jewish Agency, were not
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 purposesall over the
country, and includes the buildingwithin thejurisdi
citon of planning committees that do not report on
beginning and completion of building. It must be
pointed out that the number of local authorities,
which report on building, has increased steadily 
from 17 in 1949 to 33 in 1958 and 41 in 1968.
The building and planning committees, that do

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 juristidction are drawn up (on the method of
compilation in these committees, see below).
AsofJuly 1967,the summaryofbuilding includes

also building in East Jerusalem.
As of 1967, the summary of total building

includes buildings in Jewish localities in the Golan
Heights in Judea and Samaria and the Gaza Area
and through April 1982  in North Sinai.
Building in these areas are included in the tables in

the "total" only. As of 1982, building on the Golan
Heights has been included in the Northern Distritr.
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 theagriculture branch were added to
the building estimates in the public sector. Annual
data on constructionof greenhouses appeared in the
Monthly BulletinofStatistics  SupplementNo. 5,
1984.
Asof 1974, a serieson all building in Israel, includ

ing also estimates on unauthorized building, has
been published (see below(.

The summary of building does not include the
construction work of the Ministry of Defence and
the I.D.F.

ESTIMATE OF TIME LAG
Partof the data is obtained from the local authori

ties 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 build
ings in large localities and every halfyear for the
remainder.
Despite the reporting checks, some of the data

still lag behind by about two years, mostof the time
lag being during 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 improvementor deterioration
in reporting during the surveyed period and the size
of the areas obtained during the checking of the
report for the given period. The estimateof the time
lag in reports on industrial and hotel building is
based on the above mentioned factors and on infor
mation collected in the Bureauon a possible time lag
from various sources: Questionnaires sent out and
not yet returned, newspaper clippings, advertise
ments in the press, etc.
The time lag estimates which have been added to

the private building data for 1983 were 12 percent of
total building begun and 7 percentof total building
completed.
The estimatesof private building begun and com

pleted in those committees which do not report on
beginning and completion ofbuildings, are based on
the building licenses in Planning and Building Com
mittees. 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 in the same year in

which the permits were issued;
buildings were completed within one year after

the date of issue of the permit.
As of 1968 through 1978 and since 1982 most

committees supplied data on building begun and
completed for buildings with areas exceeding 250
sq.m. As of 1979 through 1981, such data were
received only for large buildings with areas exceed
ing 500 sq.m.

ESTIMATE.OF UNAUTHORIZED
BUILDING
During the recent few years the scopeofunautho

rized building, especially in nonJewish localities,
has grown. Therefore, it was necessary to includean

)65(



New residential building is a building of whose
area 759b 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
certian size is given an equal weight, whereas on
computing the average duration perdwelling, build
ings are weighted according to the numberof dwel
lings in each.
Purposesof building: Residential building, hotels,

commercial and ofifce buildings, buildings for
industry and crafts, public buildings and non
residential farm 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 typeof industrialized building,

the two main ones being:
I. Prefabricated building: Building in which most

parts, excluding the foundations, are produced
in special enterprises and their construction is
performed on the building sites according to a
set plan provided by these enterprises. Prefabri
cated parts for construction are: External and
inner walls, ceilings, stairs etc.

2. Other 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 buildingsite in stand
ard moulds (generallyof steel), in which prefab
ricated parts prepared in advance in enterprises
or on the building site are built in.
b. In rural areas  mostly buildings composed
of prefabricated threedimensional rooms, pre
pared in advance in enterprises (incl. plumbing,
carpentry, etc.) and assembled on the building
site.
Urban and rural localities: See deifnitions in
Chapter II  Population

SOURCES
Reporting Agencies on Commencement and

Completion of Building:

Local Authorities: Ashdod, Ashqelon, Beer
Sheva, Bene Beraq, Binyamina, Bat Yam, Giva
tayim, Dimona, Herzeliyya, Zikhron Yaaqov, Had
era, Hod HaSharon, Holon, Haifa, Haifa Qerayot
(Motzkin, Bialik, and Yam), Tiberias, Jerusalem,
Kefar Sava, Lod, Nahariyya, Nazareth, Nes Ziyy
ona, Netanya, Akko, Afula, Pardes HannaKarkur,
Petah Tiqwa, Zefat, Qiryat Ono, Qiryat Ata, Qiryat
Gat, Rishon LeZiyyon, Rehovot, Ramla, Ramat
Gan, Ramat HaSharon, Raanana, Shefaram and
Tel AvivYafo:

18 building companies; the MinistryofConstrue
tion and Housing; Public Works Department; other
Government offices;theJewish Agency;higher edu
cation instutions.
Industrial enterprises, boarding houses and hot

els: Addresses for sending questionnaires to indus
trial establishments and hotels are obtained from
reports of the Ministries of Industry and Trade and
of Tourism, on names of industrial enterprises,
boarding houses and hotels which applied for loans
from the Development Budget for building pur
poses; press cuttings; advertisements and various
publications from which industrial enterprises, hot
els and boarding houses under construction, or
about to be constructed, are traced.
On building licenses, planning and building com

mittees report, as follows:
Local Committees: 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, Ye

roham, Mizpe Ramon, Nazerat Illit, Netivot, Sede
rot and Shelomi.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

COMPUTATION OF DATA
Data on building are compiled from the reports

stated above, obtained from the different sources
after eliminationof duplications.
The reports of the local authorities and the build

ing companies on private buildings show a certain
time lag. Hence, the projected time lag is added to
the data material compiled from these reports (esti
mate of time lag  see below).
In 1949 1959, incomplete data were published

on building in Israel, which appear under the head
ing "former series" and are composed as follows:
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1. According to electrical energy generated by
power plants and consumed by industrial
establishments, i.e., electrical power output
has been translated into T.O.E.;

2. According to primary energy in the form of
crude oil or secondary energy (e.g., residual
oil), which served as input in production of
electricity which in turn was used by the econ
omy; this is called primary energy equivalent of
electricity (P.E.E.E.).

SOURCES
Data on crude oil and its prodicts  Israel Fuel

Authority, oil refineries.
Data on electricity  the electricity corporations.
Distribution of consumption between economic

branches is based on reports of oil marketing com
panies to the Israel Fuel Authority. Sinceconsumers
have not yet been classified according to the stand
ard classification of economic branches, there are
some inaccuracies in the distribution of final energy

consumption. Thus, a part of fuel consumption by
industrial establishments in qibbuzim may have
been classified under agricultural consumption.

ELECTRICITY

Data are received from the Israel Electric
Corporation.
In the years 1950 1955 the dataof the Jerusalem

District Electricity and Public Service Corporation
Ltd., were not included.

WATER

The general water consumption dataareobtained
from the WaterCommission of the MinistryofAgri
culture, who prepares statistical summaries from
monthly returns submitted by all consumers.
Type of locality is according to the classification

used by the Water Commission. This classiifcation
differs from that used by the Bureau.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

660 Energy in Israel 19701979

CHAPTER XVI. CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Construction includes the building and public
works branches (major branch 4 in the Standard
Classiifcation of all Economic Activities) as well as
constructionof communication and electricity lines
and drilling for crude oil. Detailed explanations on
the various purposes of 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 or dwelling

whose building had begun but had not yet been
completed at the said date.
Building completed: When the building is techni

cally completed and ready to serve its function or
more than half of its area is already in use.

Area includes the outer walls, balconies and the
built up area below the pillars.
Dwelling: A room or combination of rooms, in

permanent or temporary structures, intended for
dwelling purposes, and including service rooms,
which have a separate entrance from the street or an
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
included 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 Authori
ties and companies entirely controlled by these
institutions.
Private building: All building except public build

ing. Includes also the building of the Histadrut
Sector.
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monthly reports fromestablishments included in the
sample (see above). Some data required for calcula
tionof the industiral production index are obtained
from other sources (see above). The data presented
in tables XIV/8  13 were received in the frame
work of the industry surveys, and they are based on
yearly reports received from establishments
included in the industry survey sample.
Data on production quantities of some products

(Table XIV/14) are based on monthly reports
received from the following sources: Food, cotton

yarn and crude oil  from the Ministry of Industry
and Trade; textiles, alcoholic beverages and goods
subject to excise duty  from the Department of
Customs and Excise. Reprots relating to all other
items of industiral production are received directly
from the relevant establishments.

The data on consumption of electricity (Table
XIV/15) are obtained from the Israel Electrical Cor
poration Ltd. and from industrial establishments
with power stations with a registered capacityof300
or more kilowatts.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL S£7?/£S
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 ofFixed 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 Surveyof Researchand Developmentin Indus

try 1976/77  1979/80
739 Industry and Crafts Survey. 1981

CENSUSOF INDUSTRY AND CRAFTS 1965:
13 publications appeared.

TECHNICAL SERIES
10 Industrial Production

Indexes(1960(
and Employment

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'seconomy
and the interactions within the energy system.
Israel's energy balance is presented according to

the general format of energy balances, as published
by the O.E.C.D., with some necessary adjustments
to Israel's special conditions.
The table's columns represent two main catego

ries of energy used by the economy.
\ . Primary energy is used directly, without trans

formation (e.g., crude oil or natural gas used
directly to supply heat, power and light).

2. Secondary energy includes energy converted
from a primaty form into other forms, e.g.,
gasoline or other petroleum products which
are produced in refineries from crude oil, or
electicity 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:

1 . Energy requirements are obtained by summing
imports with domestic production and deduct
ing exports and bunkering of ships; they also
include changes in inventory and statistical
discrepancies. For statistical reasons the data
of this row are not presented" in detail.

2. Secondary energy production. This part of the
balance presents crude oil delivered for pro
cessing and energy consumption for generat
ing electricity. Energy output is positive,
whereas a negative symbol( ) indicates
inputs in the process.Whenevera total is nega
tive, it should be interpreted as losses during
the transformation process.

3. Final consumption. This row sums up the ifnal
useofenergy by the economy. Thebreakdown
of energy use by economic branches follows
the row "total".

Unit. The common unit of measurement
employed is the ton oil equivalent (T.O.E.) which
equals י10 kilocalories. Conversion into this unit
was based on the net caloirc value of each energy
product.
Data on use of electircity are presented in two

forms:
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Data were computed at factor cost  excluding
taxes and including subsidies and export incentives.
Other income includes profit from shares, sale of

property, building and equipment rentals, etc. In a

few cases, this item includes income from hiring out
of property, machinery and equipment, income
from building work, commission royalties, sale of
knowhow, management fees, anullmentof lease of
land and anullmentofprovisionsfor doubtful debts.
General expenses (not main expenses) include

advertising, insurance, mail, telephone, legal
expenses, etc.
Gross value added: Census value added after

deduction of general expenses (e.g., advertising,
insurance, etc.)
Net profit is obtained from the profit and loss

report as the difference between total income and
total expenses.
Return to capital (depreciation): Book value

depreciation on obsolescence of capital.
Net ifnancing expenses: In addition to production,

sales and administrative expenses, the establishment
also has ifnancing expenses. Financing is defined as
giving purchasingpower (money or credit) to estab
lishments. Financing is made available by the
government and through commercial banks. The
interest which the establishment paid during the
year under review is listed under financing in the
profit and loss statement. In all balance sheets,
ifnancing is listed as net' financing.
Industrial production in the indicesof industry is

defined as the added value at fixed prices, produced
by the industrial branch.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION
Indicesofindustry (Tab\es XIV/1  7), The indi

ces of industry measure the monthly changes in

industrial production, in revenue(atcurrent 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 till
1983 on a baseofaverage 1978=100 are presented on
a newbaseaverage 1983=100. The sample 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 establish
ment included in the sample employed 7096of 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.
Indexofindustrialproduction. Since it is impossi

ble in practice to obtain monthly reports from the
industrial establishments on thechanges in thevalue
added forthe computation of the indexof industrial
production, the changes are measuredd by various
indicators, such as production, revenue at fixed pri
ces, etc., assuming that these changes reflect the
changes in the value added. More details appeared
in the Monthly BulletinofStatistics  Supplement,
No. 11, 1981 p. Uf.f
The changes occuring in the indicators of sub

branches are weighted according to their value
added in the branch. The indices for the main
branches and for the total industry are weighted
according to the value addedof the subbranches in
the main branch and in the total. The source of
weights for the subbranches and main branches is
the gross value added according to factor cost, as
obtained from summaries of the 1981 survey of
industryand crafts, adjusted for the base yearof the
indices  1983,
Indicesofwages werecomputed since I975 accord

ing to a new definition, after the income tax reform
and were chained to previousyears.The methods of
chaining and the linking coefficients were published
in the Monthly Bulletinof Statistics  Supplement,
No. 3, 1976, p. 3.
The index of nominal daily wages per employee is

obtained by the divisionof the indexof employees'
wages (excluding onetime payments and back pay)
by the index of employees' work days (i.e., actual
work days and days of paid absence).
The money value of revenue, wages and nominal

daily wages per employee in the industry (Tables
XIV/I, 3 and 4) was adjusted for 1983 and 1984, to
the general price level of June of each year. The
adjustment of the value for each month as against
June of the respective year is based on the Consumer
Price Index. Indices of revenue, wages and nominal
daily wage per employee for 1983 and 1984 were
adjusted to the price levelof June each year, by the
same method.
Surveysofindustry andcrafls(Tab\esX\V/812)

are sample surveys. Thesample includes about 2,000
establishments and is based on the sampleof indus
trial indices. It covers all establishments with 5.
employed persons or more on average during four
representative months of the surveyed years ( Febru
ary, May, August and November).

SOURCES
Datain Tables XIV/1 7, are obtained within the

framework of indices of industry and are based on
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industrial establishments  employers engaging
employees and selfemployed who do not engage
employees  except the diamond industry.
Data on production of industrial products (Table

XIV/14)and on industrial consumptionof electric
ity (Table XIV/15) refer to all establishments in
industry and crafts, including owners who do not
engage employees.
Classiifcationbybranch. The data obtained within

the frameworkof industrial indices (see below) were
classified by the branches according to their main
activity in the base period of the indices (1978),
according to the Standard Classification of 197050.
Establishment. The tabulation unit (which is also

the investigation unit) is the "establishment" which
is deifned asan economic unit at one site performing
one industrial activity and keeping separate
accounts.A division ofaifrm, which isa productive
unit on its own, is considered a separate
establishment.

Type of legal organization. Establishments are
classified into six groups, according to typeof 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 of ownership (Sector). the classiifcation by

sector (Table XIV/2) is according to main owner
ship of establishments.
Employees are all workers appearing on the pay

rolls for employees and also membersofcooperative
societies. Unsalaried qibbuz members employed in a
qibbuz establishment are considered to be owners.
Selfemployed persons employed in piecework for
the establishment are not included. In the industry
and crafts surveys, Tables XIV/8  12, the numebr
of employees was computed as an average of four
selected months during the surveyed year.
Employed persons are employees, owners and

unpaid family members.
Investigation period. Data of industrial indices,

industrial production and electricity refer to
calendar years. Data ofthe Industry and Crafts
Surveys relate to budget years.
Mandays worked include also overtime work

which has been converted into work days by divid
ing 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 working daysof owners and their
family members.

Images are all the payments on which income taxis
due (before deduction of taxes), appearing in the
payrolls, including: Basic salary, costof living, pro

50 Technical Series No. 46, 1981.

fessional, seniority and family allowances (exd.
employees' children allowance) and bus fare, premi
unrs, bonuses and payment on overtime, absence
(leave, sickness, festivals), convalescence, profes
sional literature and "13th month" salary, mainte
nanceofvehicle (incl. allocations for the employer's
vehicle used by employee), telephone, clothing.
lodging (on which only income tax is due), and
payments in kind (e.g., meals, presents, housing,
etc.).
AsofJuly 1982 through April 1983,the'Peace for

Galilee' loan has been included.
Other labour expenses are expenses connected

with engaging employees, which do not appear on
payrolls, e.g., national insurance and other insu
ranee funds, Mivtahim, 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.

Consumption of materials, at current prices,
includes the cost of raw materials, packing mate
rials, water, fuel, electricity, costof piece work done
for the establishment with theestablishment's mate
rials by others, as well as maintenance and repair
works on equipment and buildings performed by
others. Data were calculated as the difference
between the above expenditure and thechange in the
value of material stock during the year.
Revenue includes: Value of the products sold and

the value of the goods given to the workers from the
products of the establishment; income from work
(including repairs) performed for other establish
ments or persons with their materials (not including
the value of the materials belonging to theestablish
ment ordering the work); the value of the products
manufactured by the establishment for its own use;
purchase tax and excise duty paid by the establish
ment. It does not includesubsidies and export incen
tives. Revenue data in tables XIV/1,4, 5 and 7 for
the years 1976 and after include V.A.T.
Gross output is deifned 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 betweengross

output and consumptionof materials. By this deifni
tion, census value added includes wages and salar
ies, net indirect taxes, depreciation, advertisement,
insurance, interest and other business services, and
the establishments' proift.
The economic account of the industry (Table

XIV/13(.
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prises (with an annual productionof about 10,000
tons and more) and a representative sample of

smaller enterprises. Data include also the small
quantity exported overseas and to Judea and Sama
ria anad the Gaza Area. (cf. Agircultural 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.

AGRICULTURAL AND RURAL
CENSUS 1980/81

(Tables XIII/19  XIII/21)

the census, which coveredabout63 ,000 investiga
tion units, was the third census of agriculture since
the establishmentof the state, the previous one hav
ing been conducted in 1971.
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 the questionnaires

for all census units. The main subjects of investiga
tion were land and its agricultural uses, crops and

their yields, animal stock in farms, structures and
agricultural machinery. The enumerated units were
also requested to fill out details on demographic
characteristics and employment of each household
member.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Workyears. 250 workdays of a persona ged 15

and over were considered as a workyear, whether
the work was performed on the farm or outside it, or
whetyher in agriculture or not, or both.
Calculatedfigures. For each farm (questionnaire)

a few economic values were calculated, each figure
being the sum of the multiplications of the area of
every crop by a proper factor for each crop. In some
crops, factors were adjusted by region or type of
locality.
Manyears: An estimate of labour that was

needed, for performing the agricultural work of the
farm, whether it was carried out by the farm owners
and their families or by hired labourers. for this
purpose, 250 days are considered as one full year of
work 0( one person (man).
For more detailed teminology and definitions see

Agricultural and Rural Census 1980/81, No. 2 _
The Village in Israel.

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 Agri

culture (Input, output and added value)
19521963

284* Citrus Sector Account
1962/63  1967/68

316** Citrus in Israel 1969
326, 327 Agriculture in Israel 1948/491968/69,

Statistical Series

CENSUSOF AGRICULTURE 1971
7 publications appeared

AGRICULTURAL AND RURAL CENSUS 1981
1 Agricultural Branches  Detailed data on

Crops. Livestock and Population, by Region
and Type of Locality

2 The Village in Israel

TECHNICAL SERIES
21 Agricultural Statistics In Israel (1964)
35 Citrus Crop Forecast in Israel  Metho

dology***

CHAPTER XIV. INDUSTRY
DEFINITIONS
Population. Data in Tables XIV/1  7, refer to

industrial establishments which engage at least one
employee.

The data from the Industry and Crafts Survey
appearing in Tables XIV/8  12 relateto establish
ments employing 5 or more persons. Data in Table
XIV/13 {Industrial economic Account) refer to all

Hebrew only: in cooperation with the Folk Institute for economic Research in Israel
In cooperalion with the Citrus Marketing Board of Israel.
In cooperation with the Fruit Marketing Boardof Israel.
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The input item has also been changed. In previous
years, it included the itemof purchased income from
other sectors, depreciation being part of this input.
At present, depreciation is not included in "pur
chased income", but it is represented as one of the
components of Total Input (purchased income,
intermediate produce and depreciation).
In order to enable comparison, theseries has been

recalculated a few years backwards.

SOURCES AND METHOD OF
COMPUTATION
Productionfor investment. Data on investments in

afforestation are obtained from the Land Develop
ment Authority, while data on investment in new
plantations is obtained by a normative computation
of the cultivation costs.
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 surveys of dis
tributors and production boards (such as pesticides
and packaging materials); financial reports of the
government and local authorities; analysis of the
balance sheets of farms and various organizations.
Theifnancial valueof inputs is an estimate adjusted

to the level of input prices in April of each year.
Depreciation is estimated at renewal prices by the

'straight line' method and is based on the Bureau's
series on investment in agriculture.

Wages are based mainly on wage series as
obtained from the summariesofemployers' reports
to the National Insurance Institute(seeChapter XII
 Labour and Wages). To this an estimate is added
for the workers who are not paid through the Wages
Administration of the Employment Services.
Indices. Changes in quantity and price of the var

ious components of the agricultural account (Table
XIII/12) were computed using an estimate of the
value at previous year's prices.
Quantity indices of purchased inputs (Table

XIII/13) were computed since 1969/70by chaining
the annual changes to the 1967/68 base index.

CAPITAL STOCK
(Table XIII/14)

DEFINITIONS
Capital stock in the agriculture: gross valueofall

fixed physical assets, which serve the production of
agricultural produce (e.g., livestock, fruit planta
tions, agricultural machinery and structures). Not
included are work animals, land, forests, water

plants, residential buildings, roads, electricity instal
lations, etc. Neither are assets in the fishing branch
included, nor spraying aircraft and land recla
mation.

Gross capital stock: Gross value of assets, before
deduction of commulative depreciation.
Netcapital stock: Gross capital stock less cumula

tive annual depreciation up to the surveyed year.

METHODS OF COMPUTATION
Capital stock is computed bytheperpetual inven

lory method, by which a given year's capital stock
includes .the sum of gross capital stock in assets
according to whose "lifetime" depreciation is still
deducted.
The price indices which serve for deduction of

annual investment are specific for each typeof asset.
Most indices are derived from output and input
indices of the agriculture branch.

SOURCES
Grosscapital formation is obtained from invest

ment estimates compiled for the national accounts
(except for compiles for the animal stock); see also
introduction, to Chapter VI 'National Accounts',
'Definitions.'
Livestock. Data on fixed value are obtained by

multiplying the roster of livestock at the endof each
year by the respective priceof each unit in 1967/68;
see also MeansofProduction, below.

MEANS OF PRODUCTION
(Table XIII/15  XIII/18)

SOURCES AND METHODS OF
COMPUTATION
Livestock. Since 1972/73, the cattle, sheep and

goat inventories have been based mainly on the
findings of the above mentioned annual census on
the area under cultivation, with additions from var
ious 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 of the Ministry of
Agriculture.
The poultry inventory is based mainly on hatch

ing statistics and on consultation with the Ministry
of Agriculture.
Agriculturalmachinery. The main sources for the

inventory are the findingsof the agriculture censuses
and records of the" Minisry of Agirculture.
Agricultural water consumption: See Chapter XV

 "Energy and Water".
Salesoffeed mix. Data are based on a monthly

survey which covers all the large feed mixing enter
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tory and intermediate produce; it does not include
"production for investment".
Disposal (Jab\e XIII/9).
For local consumption: The produce destined for

direct consumption by the population of Israel
including consumption by the farmer and his house
hold ("home consumption").
Forlocalindustry inc\udes allof the produce supp

lied to industry, including produce exported after
processing.
Direct exportsare exportoffresh 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., lcoally grown barley used for livestock feed
ing). In this table, the data on intermediate produce
also include data on destructionofagricultural pro
duce 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
monthly reports from wholesalers, production
boards, and form industrial enterprises, on produce
received from the farms for the local market, for
exports and for industry. To these data, estimates of
private sales, home consumption and intermediate
produce are added.
Production of some field crops is estimated by

multiplying the average yield perdunambythe area
sown.

The valueofagriculturalproduction is an estimate
adjusted to the price level of April each year: The
value of each product in the month of marketing is

adjusted to April, according to the Consumer Pirce
Index.
Production valueat previousyearprices is obtained

by summing up the resultof the multiplication of

each item by its price in the previous year.
Quantity indices were calculated up to 1968/69 by

multiplying each years' quantities by the fixed prices
of 1967/68; since 1969/70, quantity indices are
obtained by chaining annual changes (by the Las
peyres formula) to the index with base 1967/68.

The price index is of the Paasche type and is

obtained by dividing the value index by the quantity
index.
In the caseof items for which physical data are not

available, a suitable price index is applied in order to
arrive at the value at constant prices, which serve to
compile the quantity index.
Differences between the price indices ofagricultu

ral production as given here and the price index of

agricultural output as given in Chapter X  Prices,
are due mainly to differences in deifnition. Whereas
the price indices here relate to the entire agricultural
production, those in Chapter X relate to the traded
produce only. Moreover, the production price 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 byall slaughter
houses on the number of livestock 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.

ACCOUNTS OF THE
AGRICULTURE BRANCH
(Tables XIII/12 and XIII/13)

DEFINITIONS
Total output is the value of agricultural produc

tion (including intermediate produce) with the addi
tion of production for investment.
Productionfor investment is the investment by the

agriculture branch in new plantations and in fore
stry. It does not include the change in livestock,
which is included in "Agricultural production".
Total input is composed of total materials and

services purchased by the agriculture branch from
other branches in Israel and from imports (the pur
chased input), the intermediate produce and the
depreciation in renewal prices.
Income originating in agriculture is the income of

"primary" agricultural factors (labour and capital
employed in agriculture). Income is estimated as the
value of agricultural produce (with the addition of
subsidies and damage) less the valueof total input.
Wages include only compensationof employees;

they do not include imputation of wages for the
farmers work.
As of the present Abstract, a few changes have

been introduced in the presentation of data in the
account of the agricultural branch (Table XIII/12):

In previous years agriculturalproduce was calcu
Ia ted as the valueofagricultural production, less
intermediate produce plus the value of the pro
duction for investment (investment in planta
tions, afforestation, land reclamation and
drainage).
At presenttotal agricultural produce is the value
of agricultural production (including interme
diate produce) plus the valueof the production
for investment (investment in plantations and in
afforestation only(.
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Economic and Social Research of the Histadrut,
with the advisory cooperation of the Central Bureau
of Statistics. This cooperation was discontinued in
1980.

COST OF LIVING ALLOWANCE48
(Table XII/50)

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 19564'. As of July
1975, the allowance is calculated according to a new
formula in accordance with the recommendationsof
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(.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
257 Strikes and Lockouts 19651967
559 Employment and Wages of Employees from

National Insurance Data 19721976
628 Young Persons Aged 14 17  Employment

and Studies
644 Labour Force in the Public and Community

Services 1978
749 Labour Mobility Survey 1980
759 Labour Force Survey 1983

CENSUSOF POPULATIONAND HOUSING 1961
Nos., 9, 18, 21, 24, 27, 37,40.

CENSUSOF POPULATION AND HOUSING /972
Nos.. 7, 12, 14, 16, 17

CENSUSOF POPULATIONAND HOUSING 1983
5 Localities and Statistical Areas, Population

and Households, Selected SocialEconomic
Characteristics from the Sample Enumeration

CHAPTER XIII. AGRICULTURE
This chapter presents annual summaries of agri

cultural statistics in Israel.
The agriculture branch includes agriculture, fore

stry and fishing as deifned in the Standard Industrial
Classification.
The years are agricultural years starting on

October 1, unless otherwise stated.

AREA
(Tables XIII/1  XIII/6)

DEFINITIONS
Cultivated area (Table XIII/1) is the (physical)

area destined for agricultural crops. It includes also
areas which have not been cultivated during the
year.
Area under field crops and vegetables: The sum

total of areasunder .field crops or vegetables in the
surveyed year.If two crops were grown on the same
plot (even of the same type) the area was registered
twice.

SOURCES
Data on cultivated areas and on crop areas are

obtained by annual censuses, in which question

naires are sent to qibbuzim and moshavim and to
local councils, to mukhtaTS in nonJewish localities,
to agricultural committees in other areas, or to pri
vate farmers. Data on fruit plantations andon some
other crops which are received from these censuses
are supplemented with information received from
production boards and other sources.
Prior to 1974/75, only the area statistics of field

and garden crops were based on censuses, while
those of fruit plantations and ifsh ponds were
derived from records of the Ministry ofAgriculture
and other aggregate sources.
Forest area. The data are supplied by the Jewish

National Fund.

PRODUCTION AND VALUE
(Tables XIII/8 XIII/1 1)

DEFINITIONS
Production includes all production produced in

the agricultural year (October to September) even if
part of it was marketed after the end of that year. It
includes: Production for marketing, home con
sumption on the farm, changes in livestock inven

48 An explanation of the cost ofliving allowance and maximum sums paid on thecostof livingallowanceuntil 15 VII 1957
are given in Abstract No. 24, 1973, pp.(128)(129).

49 Data and explanations of cost of living allowance up to 1956 appeared in Abstract No. 32 1981. p. 370.
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ment. An unemployed person is a person for whom
at least one unemployment day was registered dur
ing the month.
Daily averageofunemployed is calculated by div

iding the total number of unemployment days in the
month by the numberofpossible workdaysof that
month.
Monthly averageof unemployment daysper unem

ployed persons is computed by dividing the total
unemployment days in a month by the number of
registered unemployed of that month.
Persons who registered for work at least once a

year are defined as "registered".
Referrals to employment vacancies by means of a

letter, means the sending of a worker to a place of
work following the request of an employer. As of
1978, referrals to counsellors are also included.
Applicationfor workers: Applicationofemployers

to Labour Exchanges for workers.
Unfuliflled applications: Applications during the

month for workers which could not be supplied by
the Labour Exchanges during that month.
Unemploymentproofsare issued on the number of

unemployment days of a workseeker in a given
month, for the sake of receiving unemployment
relief.

SOURCES
Data on registered unemployment since 1949 are

based on registration for work at labour exchanges
afifliated to the Labour Centre and at labour
exchanges in minorities' localities.
Since January 1954, data include also registration

of nonJews at Labour Exchanges which are under
the direct supervision of the Ministry of Labour.
Since 1959, the Labour Exchanges have not regis
tered 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 1959 Labour Exchanges became govern

mental authorities under the Employment Serviceof
the Ministry of Labour. Data on adult workseekers
do not include registration at exchangesofstudents,
graduates, seamen and charwomen. Data on youth
labour exchanges (for ages 1417) are given in a
separate table.
Since October 1967, data include East Jerusalem.
In January 1973, the Unemployment Insurance

Law came into force and consequently, registration
proceduers in the Employment Services were
changed. The new procedures affected mainly the
series of daily average unemployment and the dislri
bution of workseekers according to unemployment
days. For workseekers with no placeof work, one

unemployment day or more is now being registered;
hence, the increase in the daily average of
unemployed.
During the 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 in comparing data on"requests"
and "unfullfilled requests" with data for previous
years.

STRIKES AND LOCKOUTS

DEFINITIONS
Strikes and lockouts: Temporary workstoppage

by any groupofemployees (or employer) caused by
labour dispute connected with employeeemployer
relations.
Strikers and lockedout persons: Persons taking

part in a strike, where a striker or a Iockedout
/^^0/7 striking for more than once is counted
according to the number of his strikes.
Lost labour days: Labour days on which em

ployees directly involved in the strike did not work.
In the case ofa strike shorter than a complete labour
day, lost work days were calculated on the basis of
the total lost work hours divided by 8.
From 1972 on, strikes in which less than 10 work

days were lost were excluded from total strikes.
Slowdowns: Temporary interference with normal

work process, due to labour disputes in connection
with employerworker relations.
Numberofparticipants in slowdowns: The number

of workers involved in slowdowns, a person
involved in a slowdown more than once being
counted as the number of slowdowns in which he is
involved.
Information on slowdowns has been collected

since 1972.

SOURCES
Till 1965 data were based on reports submitted to

the Research Departmentof the Histadrut's execu
tive committee by the workers' councils. These
reports referred to work stoppages directly caused
by work disputes between employees and
employers.
Since 1966, data have been collected from the

enterprises where strikes or lockouts occurred.
These served as the basis of strikes data. Missing
data on strikes were completed with data available
at the Economic and Social Research Instituteof the
Histadrut. The data were published in cooperation
with the above Institute.
As of1971, data have been compiled by the labour

Relations Division in the Ministry of Labour and
Social Welfare in collaboration with the Institute for
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wages do not include other labour expenses and
sums paid by the employer to funds such as pension
funds or insuranceof employees, health insurance,
employers' tax and the like.
The indexofaverage monthly wages per employee

post at constant prices is calculated by dividing the
index of total wages at constant prices by the index
of employee posts.
Up to 1972, percent change at constant prices

were computed by dividing the change in average
wages by the change in the Consumer Price Index in
the respective years.
Average monthly wages per employee post: The

gross monthly wages divided by the number of
employee posts in that month (it follows from the
dennitionofemployee posts, that the monthlyaver
age wages per employee post is lower than the
monthly average wages per employee).

The indexof totalwagesatconstantpirceshas been
calculated, since 1972,by dividing the indexof total
wages at current prices by the consumer price index
of the respective month on base 1978 = 100.0.
Annual estimates, quarterly estimates and so on are
the average of monthly indices at constant prices.
The investigated population includes all establish

ments 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 Employ
ment Service. The distirbution according to eco
nornic branch is based on monthly reports and on
family surveys (see Chapter XXVII). Not included
are qibbuz members who work in their qibbuz or in
establishments owned by the qibbuz, employers
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, the base for computing the indices
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 ofestab
lishments, the base being 1978=100."
The frame. 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 establish

ments which cover about 75 percentof the employee
posts in the population.

Sampling method. The population was divided
into sampling strata, each stratum being character
ized by majoreconomic branch and sizeofestablish
ment. In each size group of the economic branch,
there is a different probability of selection.
In each branch, establishments engaging 50

employees or more were included with certainty
(i.e., such an establishment represents itselfonly); in
some branches smaller establishments were includ
ed with certainty.
The sample is updatedby exclusionof establish

ments which ceased operating and inclusion of a
sample of newly opened establishments.
The current updating does not consider the

changes occurring in the sizeof establishments dur
ing the time. To overcome this problem, the sample
was renewed every few years. New establishments
were added to the sample and as a result, sampling
probability of existing establishments changes.
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 peirod, as follows:

X XII 1978 data on the new base
Average 1978 x XXII 1978 data on the old base

Due to the replacement of the samples and the
other changes, data based on the new 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 onwards by the
respective indices which relate to the annual average
of 1978 and dividing the result by 100. The sample
was renewed in 1983. For claiming the indices, both
the usual and the new samples were investigated in
December 1982.

Detailed explanations seeinMonthly BulletinofSta
tistics  Supplement, no. 2, 1984.

SOURCES
The statistics on wagesand employment are based

mainly on monthly processings of employers'
reports, according to the law, on employees and
wages (on form 102) to the National Insurance Insti
tute and partly on other administrative sources
(such as the Labout Exchanges, the Center of Data
Processings, the Defence Forces etc.)

REGISTERED UNEMPLOYMENT

DEFINITIONS
A workseeker is any person who registered at the

labour exchange at least once a month for employ

47 Detailed explanations see in Special Series no. 559 and Monthly Bulletinof Statistics  Supplement No. 1. 1984.

)54(



CENSUS OF POPULATION AND
HOUSING 1983

The data in TablesXII/3035 are based on the
results of the sample enumeration of the census.
In the tables on annual labour force (XIIA

30 31), data refer to persons aged 15 and over.
In the tables on labour mobility (XII/3235), data
refer to persons aged 25 and over.
Detailed definitions and explanationsof the pop

ulation, the employed persons in the annual labour
force and labour mobility were publishedin Monthly
BulletinofStatitics  Supplement, no. 4, 1985.
General explanations 011 the ^^^^^^ are given in

the introduction to Chapter II  Population in this
Abstract.

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 Table XII/36 are presented in the

form of indices, for the purpose ^ a relative com
parison 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/36 relate, comprisesemployed persons in towns
and urban localities, who had such income during
the twelve months preceding the enumerator's visit.
Details on the methodsofdata collecting and the

pattern of the sample are presented in the introduc
tion to Chapter XI  Living Conditions.
The data of the Income Surveys have been com

bined with drmographic and economic characteris
tics obtained from the Labour Force Surveys on
those employed persons.
The processing unitof Table XII/36 in this chap

ter 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 incomefrom wages and salary is the money

income before deduction 0[ taxes, loans, etc., from
all placesofemployment where the individual inves
tigated had worked during the twelve months
preceding the enumerator's visit. Income includes
all payments, such as thirteenth month salary, over
time, premiums e.a.

METHODS OF COMPUTATION
Estimates on all the employees were obtained by

multiplying the survey data by an inflating factor
)weight), which was computed as the quotientof the
total population according to sex, age and type of
locality, and the number of persons investigated in
the Income Survey (employees and others) accord
ing to the same characteristics. This inflating factor
also allows for the fallout between the Income and
the Labour Force Survey. This fallout consists of:
a. All cases not interrogated on their income

because of absence during the enumerator's
visit or refusal to fill out the questionnaire;

b. all cases (questionnaires) where any details on
income or labour input were absent or
unknown.

The extentof the fallout for the above reasonswas
about 1096of the persons.

MULTIPLE JOBHOLDING
Data on the subject were last published in

Abstract no. 351984, p. 366.

EMPLOYMENT AND WAGES
FROM NATIONAL INSURANCE

DATA AND OTHER ADMINISTRA
TIVE SOURCES

DEFINITIONS
The investigation unit is an establishment, which

engages 0^ employee at least. An establishment is
also a department of a firm for which the National
Insurance Institute conducts a separate ifle. Such
separate files are usually opened whenever the
workersofdifferent departments comeunderdiffer
ent irsk branches, according to the type of their
employment.
Employee posts: The number of employees (per

manent and temporary), on the paylistof establish
ments 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 paylists of more than one estab
lishment or institution in that month are counted as
many times astheyappeared in the paylists, ^0 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, vairous allowances  current or nonrec
urent, such as: Standby, turnof duty, 13th month
salary, fares, convalescence allowance, education
allowance, maintenance of vehicle, etc. The gross
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mate sampling error is 670. It can be assumed with
959cf 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 aver
age 1980), by which the conifdence intervals for the
estimates in the tables can be calculated as explained
above. For intermediate values, an interpolation
must be made.

a*X

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 subpopulation forwhich it was
computed. This table is valid for large subpopu
lations (exceeding one million). The use of 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 percen
tages, can be found in Special Publication No. 759.
Because of differences in sampling methods, size

of sample, etc., the sampling errors in years prior to
1974 were larger from those since.
Estimates with sampling errors exceeding 209?)

were printed in brackets.
In each breakdown, where there are "not known"

cases  e.g., economic branch, occupation etc. 
percentages were computed from knowncases only.

SUBJECTS INVESTIGATED
The survey questionnaires include questions on

employment and unemployment, detailed by eco
nomic branch, occupation, status at work, etc., and
on some demographic and social characteristics of
the population (see income, below(.

In various surveys, questions onspecial social and
economic subjects wereadded to the usual questions
of the Labour Force Surveys, e.g., kindergarten
attendance, numberofemployees' posts, persons who
sought work in the past, a survey on elderly persons,

CHANGES IN THE 1978 QUESTIONNAIRE
As of January 1978, two questionnaires were used

throughout the whole of 1978 for the Labour Force
Survey: An old questionnaire, which is the question
naire in use until now, and a new questionnaire,
which is an enlarged and more comprehensive ver
sion of the old one. The main alterations are:
a. Investigation of the amount of weekly work

was extended (weekly workhours);
b. Investigation of the unemployed was extend

ed;
c. Additional information of the amount of

annual work (number of weeks).
d. Reasons for parttime working weekly or

annual.
e. New information on type of last school

attened.
f. "Number of children" and "age of youngest

child" refer to all children in the household,
and in the women<s questionnaire, only to
children of women who actually live in the
household. Data for 19781980 were pres
en ted according to number of children in
household and as of 1981  according to
number of children of women living in a
household.

In order to make possible continuous seires, the
sample was divided into two representative samples
of equal size, and in eachof them a different questi
onnaire was used. After checking the results of the
four surveys of 1978, it was decided to make an
overall estimate of all variables not affected by

changes in the questionnaires. Thus, the following
subjects were excluded: Average working hours per
week and division of the employees into fulltime
and parttime workers in the determinant week; in
these subjects differences were found caused by the
differences between the questionnaires.

In order to compare data on these subjects for
1978 and previous years, the estimate according to
the old questionnaire should be used. Total work
hours for purposes of comparison with past years
can be obtained by multiplying the average number
of work hours per week in the old questionnaire by
the overall estimate of the number of employed
persons.
Data of 1979 can be compared with 1978 data

according to the new questionnaire.
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Occupation. Classification by occupation relates
to work performed by the worker at his place of
employment, regardless of any trade he learned but
which he is not practicing at present.
Status at work: The classification by occupational

status divides employed persons into the following
groups:

Employees: Persons employed by another per
son in return for daily wages, monthly salary,
piece work or any other kindofremuneration.
Employers: Persons employing other persons
for payment or any other kind of remunera
tion, or a partner in a business employing oth
ers or a farm owner employing paid farm
hands.
Selfemployed: Persons working themselves in
their own business or farm, who do not employ
others in return for payment.
Membersofcooperatives: Members ofcoopera
tives or cooperative societies who participate
in the financial profits, including members of

collective moshavim.
Members ofqibbuzim: Persons who worked in
qibbuzim without receiving wages, including
members, candidates for membership, rela
tives of members who live in qibbuzim, and
training groups.
Unpaid family members: Persons who worked
15 or more hours in the determinant week in
the family business without payment.

SOURCES
The Central Bureau of Statistics has carried out

Labour Force Surveys since 1954. A single labour
force survey was conducted in eachof the years 1954
through 1956. In 1957 two surveys were carried out
and since 1968 four surveys have been conducted
each year. Execution of quarterly surveys has made
it possible to calculate the average annual level of
employement, the composition of the nation's
labour force, and to obtain some indication of the
seasonality during the year.
Detailed results of the surveys and more detailed

definitions and explanations can be found in the
publications dealing with the surveys.
Theframe: In order to draw the sample, two types

of frame are used: (a) A frame oflocalities, and (b)A
frame within the localities. The frame of localities is
the list given in the ListofLocalities, Their Popula
tion and Codes which appears regularly in the Tech
nical Seires. In towns, urban localities, local
councils and large villages, the frame is the list of
dwellings liable to pay municipal 'Arnona'; in the
moshavim and small villages, the frame is the list of
households, and in qibbuzim and institutions, the

frame is the list of persons aged 14 and over, living
there permanently.
The sample is drawn in two stages. In the ifrst,

localities are sampled and in the second  dwel
lings. In each dwellingof the sample, all households,
which live in it permanently are surveyed four times:
Twice in consecutive quarteryears, then two quar
ters are left out and again in the two following
consecutive quarters.
Detailed explanations werepublished in the intro

duction to Special Publication No. 759.
Each of the quarterly labour force surveys

covered about 12,000 households within the State's
geographical boundaries including residents staying
abroad less than one year, but excluding tourists and
temporary residentsif they stayed in Israel less than
one year (See also definitions ofAt jure population
in the introduction to Chapter II). The families
chosen for each survey were interviewed at their
homes by interviewersof the Bureau, as regards the
work of all persons aged 14 and over during the
preceding week, which is the determinant week for
that family. The enumeration was carried out con
tinuously every week during all three monthsof the
survey.

METHODS OF PROCESSING
According to the routine weighting method, data

obtained from the Labour Force Surveys are
inflated according to age group, typeof locality, sex
and population group.
This inflating is done by:
1 . Counting of individual cases obtained from the

sample in each age grup, 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 "relativeestimate" improves the

estimates.
Annual data in the tables are arithmetical aver

ages 0/ 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 conifdence interval) around the estimate
(x) obtained in the survey. The size of this range is
measured in terms of sampling errors (Ox) and is
conditioned by the required level of conifdence.
With a6795> confidence interval, it can be assumed

that the "census value" is in a range (xax)\ with
a95 9tf conifdence interval, the census value
would be in the range (x+2oi;x2az). For example:
when the estimate js 10,000 persons, the approxi
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CHAPTER XII. LABOUR AND WAGES

LABOUR FORCE SURVEYS

DEFINITIONS
The civilian labour force. All civilians aged 14 and

over, who were "employed" or "unemployed" in
the determinant week according to the deifnitions
given below, are included in the Civilian Labour
Force.
a. Employed are 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 services or
other branches); family members who worked
without pay 15 hours or more per week, per
sons in institutions who worked 15 hours or
more a week and persons who were temporar
ily absent from their usual work and did not
seek other work. The "Employed" group con
sists of three subgroups:
1 . Fulltime workers: All persons who worked

35 hours or more during the determinant
week. Included are all hours during which
the worker was occupied in his work or
business, including overtime, paid or
unpaid work, and waiting hours(forexam
pie the hours spent by a taxi driver or por
ter in queue for work, etc.) and hours spent
in preparation for work  work hours con
nected with the work, even if not at the
place of work, (e.g., correction and prepa
ration of exercises, rehearsals, etc.).

2. Parttime workers: All persons who worked
from one to 34 hours during the determi'
nant week.

3. Temporarily absent from work during the
survey week due to illness, vacation, army
reserve duty, labour dispute, inclement
weather, temporary stoppage of work (up
to 30 days), 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
written application, etc. Employees who were
temporarily absent from their work and
actively sought other work are considered
unemployed. This group consists of two sub
groups:
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 serving in the army on compulsory military
service.
Determinant week is the week ending on the Satur

day preceding the enumerator's visit.
Economicbranch is theeconomic branch, to which

the establishment or institution in which a person
worked, belonged. Employed persons in qibbuzim
were classiifed according to the branch in which they
were active.
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The quantities are those at the disposal of the
consumer, and not those actually consumed.

HOUSING
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 the relate to all the households in the
country (except qibbuzim, institutions and
Bedouins). Regarding the structure, the organiza
tion andthe■execution of the survey  see Chapter
XII, Labour and Wages.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Numberofrooms in the dwelling: All rooms which

are used by the family as living quarters. The follow
ing were not included in the number of rooms: kit
chens, bathrooms, toilets, verandas, rooms used for
business purposes or for work only and rooms let to
lodgers. 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 (housing density) 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 countingof rooms was changed in 1980

(see above), data for 1980 in Table XI/15 were
presented twice: First according to the old method,
which is comparable with data through 1979, and
then according to the new method introduced in
1980, and these data are comparable with years after
1980. This was done because of the differences
between the data.

OWNERSHIP OF DURABLE
GOODS45

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Ownershipofdurable goods. This definition covers

the households which own the commodity as well as
those which permanently use a commodity, though
they do not legally posses it. Thus, ownership of

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 Table XI/23 are outof all families

in each group.

CENSUS OF POPULATION AND
HOUSEING 198346

In this chapter, selected data are presented on
housing conditions (Table XI/22) and ownership of
durable goods (Table XI/23) from Stage B of the
census (the sample enumeration). Definitions and
explanations, are given in Housing and Ownership of
Durable goods, above.
General explanations on the census are given in

the introduction to Chapter B  Population, above.

EMPLOYMENT OF DOMESTIC
HELP

Data on employment of domestic help are annual
estimates, which have been culled from an investiga
tion within the frameof 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 domes
tic help or nurse, but also (l)if they usually employ
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
included with "not knownif domestic help or nurse
employed". The 1978 data are therefore shown
according to both questionnaires.

A family employing domestic help is any family
which employed a paid household help or nurse in
the determinant week.

45 See also "Survey of Household Equipment", in Monthly Bulletinof Statistics  Supplement. no. 1, 1985.
46 See also "Housing Conditions, Possession of Household Equipment and Cars", ibid.. no. 2. 1985.
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SOURCES
The population to which the data in tables

XI/18 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 deifned as a
household whose head is an employee or a coopera
tive member. The population in Tables XI/9 11

refers to urban households, of which the family
heads did not work in the year surveyed.
Thesurveyperiod. An income survey is carried 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 incomeof the beginning 0/
that year.
The investigationandprocessing unit is the house

hold, which includes all its memebrs aged fourteen
and over.
The household is a "consumer family", i.e., a

group of people living permanently at one placeand
having a common budgetofexpenses. The family or
household head is the oldestworking person. Part of
the family's characteristics, e.g., continent of birth,
period of immigration, age and level of education
are determined by the characteristicsof the head of
the family.
The investigation unit in this chapter is also the

processing unit. on the other hand, the data of the
income survey presented inChapter XII, relate to a
different unit, this being the individual, who was
engaged as an employee at least one day during the
investigation period (for more details see the intro
duction to Chapter XII).
The sample. About a quarter of the families inves

tigated by the Labour Force Survey are included in
the sample (see introduction to Chapter XII 
Labour and Wages(.

METHODS OF COMPUTATION
Estimates on all households of the population

were obtained by multiplyingthe surveydata by an
inflating factor (weight). The weight of the family
head as an individual in the labour Force Survey has
been assumed as the family's inflating factor(for the
method of its determination, see Chapter XII). This
weight was multiplied by an adjustment factor,
which allowed for the fallout between the Income
Surveyand the Labour Force Survey(fallout result
ing from refusal to report on income, absence, etc.),
which amounts to about 109J> of the households and
was calculated separately for each typeof locality in
each quarter year.

FOOD BALANCE SHEET

DEFINITIONS
Thefood balance 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 popultion' (see
deifnition in introduction to Chapter II).
The balance sheet is drawn up in the form deter

mined by the Food and Agricultural Organization
(FAO), with some adaptations to conditions in
Israel.
Foodcommodity. The food commodities 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. Quantitiesofcommodi
ties are recorded at the weight and measure of the
primary commodity; for example, canned vegeta
bles are included in the balance sheetas quantities of
fresh vegetables. Tea leaves, coffee beans and alco
holic beverages are not considered foods in the bal
ance sheet.
Production: Local agricultural production in the

year surveyed. For commodities for which data are
collected only at the end of the agricultural 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, Samaria and the Gaza Area.
Imports: Imports from overseas and surplus (posi

tive) of food commodities transferred from Judea,
Samaria and the Gaza Area to Israel.

Change in stocks: Change in the stock ofcommod
ities from local production and imports.
Nolforfoodandwaste. In this column, the quahti

ties were recorded which were used for fodder and
seed, and for industrial processing into alcoholic
drinks and 00{\(004 products. For perishable food
commodities e.g., fruit and vegetables, waste is esti
mated according to quantities that rotted or were
destroyed at the stage of wholesale marketing; for
the retail marketing stage, waste is estimated by
coefifcients.
Food (net). The data recorded are the difference

between the column 'available supply' and the
column 'not for food and waste', with the deduction
of quantities of food commodities included in the
balance sheet in anothercommodity, such as quanti
tites of raw sugar in chocolate and sweets.
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CHAPTER XI. LIVING CONDITIONS

INCOME SURVEYS

The data presented were obtained from the Sur
veys of Income currently conducted since 1965
within the frameworkof the Labour ForceSurvey of
the Central BureauofStatistics. (See detailed expla
nations in Chapter XII  Labour and Wages.)
More detailed results of the Income Surveys and

also a detailed description the methods adopted and
the definitions used were published in Publication
No. 757 of the Special Series of the Central Bureau
of Statistics.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Total gross money income is the total current

money income of the household before the deduc
tion of taxes.
The overall money income includes income from

the principal salaried work and from additional
salaried work of the head of the family and of other
earners in the household together with all allowan
ces, e.g., 13th month salary, payment for overtime,
premiums and bonuses and income from self
employed work and property income, interest and
dividends, current income from assistance and pen
sions of all household members.
Nonrecurrent payments (e.g., inheritance, sever

anee pay from the placeof work, restitutions from
Germany, etc.) were not included nor were imputa
tions made for income from the use of own dwelling
or other types of income in kind.
Net money income: The gross money income after

deduction of income tax and national insurance tax.
Deciles. A decile is a group including ten percent

of the households, which are ordered by size of
income, beginning with households of the lowest
income in the bottom decile up to the households
with the highest income in the top decile.

Gini coefficient: A measureof inequalityof adis
tribution of income. It ranges from 0 for complete
equality to 1 for maximum inequality.
Net income per standard person: The net house

hold income is divided by the number of standard
persons in the family.
Standard person. In order to grade families by

their economic situation, it is preferable to classify
them by income per person and not by total family
income; and in order to take into account the eco
nomics of scale, households were classified not by
family income divided by actual numberof persons,
but by family income divided by the number of
"standard ^^^^0^^^", this number being decided by
the following table. This approach grants to each
additional person in the family a smaller marginal
influence from the point ofview of 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

Marginal
weight per
person

1.25
0.75
0.65
0.55
0.55
0.50
0.50
0.45
0.40

0.40
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by buses. For this purpose, the bus companies were
defined as including all departmentsof thecompan
ies, on condition that there are no commercial tran
sactions with each other. Thus, e.g., the garages of
the bus companies are included together with the
companies for the purposes of the index. The index
population also includes enterprises, 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 vairous establishments which are kept for
their own employees only.
The index basket includes all the materials, com

modities and services which serve for the operation
of bus services during the base period and whose
prices are measurable. The index basket does not
include items, for which the expenses are deifned as
investment (e.g., expenses on construction, pur
chase of new buses, etc.) and items, whose pricesare
involved with special measuring difficulties
(expenses on interest, gifts, donations, etc.) The pre
vious index, till the beginning of 1978, did not
include enterprises which are connected with the bus
companies as being their property nor were labour
services of cooperative members included in the
basket.

SOURCES OF WEIGHTS
The present index basket represents the composi

tion of inputs of bus companies in 1976/77. Data on
the composition of the bus companies' expenses on
the various materials, goods and services, were
received in the Survey of the Bus Companies'
Expenses, which investigated the detailed composi
tion of the expenses of eight bus companies in
1976/77.40

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION
The index measures the pricesofabout 150 mate

rials and services. Prices are those paid by the bus
service branch at those places, where they usually
buy those materials, goods and services, andaccord
ing to an arrangement which is customary in these
markets (i.e., including customs, purchase taxes and
other levies).

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Labourservices'1 . The weightof labour services of

employees: Drivers, adminsitrative workers, etc.,

40 ibid.. No. 11, 1978
41 For details on this item see ibid.
42 Sources: Surveys on bus companies' expenses.
43 C.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
44 Excl. wages of cooperative members.

mechanics, and service workers, were set down
according to the percentage of the bus companies'
expenses on hired labour services of their total
expenses on the index basket. For these purposes,
the following items were deifned as labour services:
Gross wages. which the employer pays directly to
the workers, and paymentsof the bus companies to
variousfunds(National Insurance, Mivtahim.etc).
The weight of labour services of cooperative
members is estimated at 609& of members' receipts.
The current measuring of labour service prices

refers to employees only; consequently, changes in
prices of labour services (employees or members)
are estimated according to changes in wages of
employees only. The measuring must ensure that the
index should reflect only the changes in the expenses
necessary to buy an unchanging basket of labour
services (representing the rosterof the workers dur
ing theabse period) and not changes in the composi
tion of the staff or in their employment.
The method of measuring applied here is conse

quently the measuring of the companies' expenses
(which include the two abovementioned compo
nents) per 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 are determined
according to the percentof depreciation valueof the
total expenses on the entire basket during the base
peirod, 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 THE PRICE INDICES OF INPUT IN
BUSES

Chaining
coefficient"Base periodPeriod42

10.347"

Average 1969

I III 1978

I III 1970
X XII 1977

SinceI III 1978
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THE INDEX POPULATION
The present index relates to an input basketof all

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 that were included in
the index population purchased for the current man
agement during a given period andwhose prices can
be measured. The basket does not include prices of
items whichare definedas investment(e.g. purchase
ofshares, expenses connected with the acquisition of
assets and durable goods) and pricesof items whose
measuring is especially difficult, such as expenseson
interest, donations, gifts and expenses abroad.

SOURCES OF WEIGHTS
The basket of the present index is based on the

findings of SurveyofHotel Expenses 1977/78". This
survey, conducted in ApirlSeptember 1978,investi
gated the detailed structure of the expensesofabout
124 hotels in 1977/78.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION
The index measures the pricesof about 220 items

of materials, commodities and services. The prices,
on which this index is based, 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 as well as

the weight of labour services of various groups of
workers (such as administrative workers, cooks,
waiters, services etc.) were set down in accordance
with the percentage of the hotels' expenditure on
labour services out of their expenditure on the entire
basket. For these purposes, the following were
defined as expenses on labour services: All the com
ponents of gross wages, which the employers pay
directly to the workers; other labour expenses paid
by the hotels for their workers to varius funds
(National Insurance, Mivtahim, etc.); the hotel's
expenses on food for their workers, not considering
the hotels receipts 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 basketof labour services (representing the
roster of workers during the base periods) and not
the changes in prices which arecaused by changes in
the composition of workers or in their employment.
The measuring applied is based on the reception of
data on daily wages paid to a sample of hotel
workers. This sample represents all workers during
the base period.
Assetsand durable 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
according to the price lfuctuationsofnew assetsand
equipment. The weights of assets which the hotels
hire is determined by the percentageofrenta Isof the
total expenses, the rentalson these assets being mea
sured currently.

SERIES OF THE PRICE INDICES OF INPUT IN
HOTELS

Chaining
coeffiBase periodPeriod
cient"

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 in the Monthly Price Statistics, but not in
the Abstract.

PRICE INDEX OF INPUT IN
BUSES39

USES
The index serves for setting down tariffs and

granting of subsidies in the buses branch and as a
current indicator of developments in the branch's
prices.

THE INDEX POPULATION
The present index relates to a basket of inputs of

all bus companies which supply bus transportation
services to the public, whether passenger transport
on urban and interurban lines, delivery of parcels,
left luggageat bus stations or excursions and touring

38 C.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
39 Detailed descirptions see in "Price Index of Input in Buses\9f>9", MonthlyPrice Statistics,No. 2, 1971(Hebrew only).

As for updating and consequent changes, cf. ibid., No. II, 1978.
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)Table X/13), which includes the output max
keted by the agriculture branch (excl. esatblish
ments 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.

WEIGHTS OF INDICES
The weightsof the agircultural output and input

pirce indices must in principle 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 setsofweights  one

for the entire population and one for a part of the
population, as speciifed above.
The value of the produced and marketed output

ofeach product is estimated by multiplying the pro
duced and marketed quantityof each product  as
obtained in the series on agricultural production
value by the prices of products which are collected
for the agricultural output pirce index. The weights
of the output pirce index are based on the average
relative importance of the product in the overall
output in 1973/74  1975/76.
The input value of each product is estimated

according to various sources, e.g., farm income
accounts, production and marketing values in enter
prises supplying materials, products and services to
the agriculture branch, etc. The weights of the input
price index are based on value data for 1975/76.

PRICES MEASURED
In the agricultural output price index, the prices

measured are not commercial market prices but are
calculated by dividing the revenueof theagriculture
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 pricies which include all
taxes and impositions on the product up to the
marketing stage to the agriculture branch, except
V.A.T., which is not included.
Whereas the prices were measured up to 1976/77

at one delivery point, according to the partial popu
lation which was surveyed till that year, the prices

are measured since that year at an additional deliv
ery point according to the definition 0/" the popu la
tion. Thus, output prices of citrus fruit had
previously been measured at the entrance to the
packing house, i.e., without packing expenses,
transport from the packing house, etc., whereas in
the updated index the pricesofpacked fruit are also
measured  according to the transaction terms (at
the port  for exported fruit, at an industrial estab
lishment  for fruit destined for processing, etc.).
At the same time, the updated input index measures
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 AGRICULTURE14

Chaining
coefifcient36Base periodPeriod35

output1. Price indexof agricultural
j 958/59Average1958/591965/66

1.3651965/66Average1966/671975/76
4.4741975/76AverageSince 1976/77

2. Pirce index of input in agriculture
1958/59Average1958/591965/66

1.4971965/66Average1966/671975/76
5.1561975/76AverageSince 1976/77

INDEX OF OUTPUT AND
INPUT PRICES IN
CITRICULTURE

Data on output and input prices in citriculture
were last published in the Statistical Abstract of
Israel no. 35  1984, pp. 276277.

PRICE INDEX OF INPUT IN
HOTELS"

USES
The index may serves as a base for setting down

tariffs and granting of subsidies in the hotel branch
as well as a current indicator for the development in
the branch's prices.

34 Excl. the "Services to Agirculture" branch. Price indices of output and input, that include this branch. have been
compiled since 1975/76.

35 Agircultural years. Source: Agircultural produce marketing data for output pirces, and for input prices  national
accounts estimates, marketing by suppliers. etc.

36 Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
37 Detailed and uptodate explanationsof pirnciples and themethodofcompilationof the indexand the descriptionof the

survey and its main findings can be found in No. 640 of the Speical Series (see list below(.
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SERIES OF WHOLESALE PRICES INDICES
OF INDUSTRIAL OUTPUT26

Chaining
coefifcient
to previous
index28

Base periodPeriod27

1.13830
6.I053'

Average 1963
Average 1968
Average 1977

I1964 XII 1968"
I1969XII 197729
Since I 1978

EXPORT PRICE INDICES OF IN
DUSTRIAL PRODUCTS

Data on export price indices of industrial pro
ducts were last published in the Statistical Abstract
of Israel no. 34  1983, pp. 227280.

PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN AGRICULTURE32

USES
The Indexof Output and Input Prices in Agricul

ture measures the influence ofprice changes on the
agriculture branch's income from marketable out
put commodities and on its expenses מ0 products,
materials and services for input.
The principal use of the index is to serve for

calculating income, expenditure and profitability of
the whole 0( the agriculture branch and to help in
analysing the influenceofthechanges in the terms of
trade" on ^1ז001ה> expenditure and profit. The
index also serves for converting values of agricultu
ral production and marketing at current prices into
terms in fixes prices.

THE INDEX POPULATION
As of 1976/77, all activities defined in division 0

 Agriculture, Forestry and Fishing  in the
Standard Industrial Classification 0/ all Economic
Activities 1970 are included. According to this defi

nition, the agriculture branch included establish
ments engaged in agricultural production, e.g., field
and garden crops,animal husbandry, fruit planta
tions, pelagic and inshore fishing, as well as estab
lishments supplying services to the agriculture
branch only, e.g., fruit packing, spraying services,
preparation of seed, etc.
The branch does not include veterinary services,

planting of gardens and gardening,water supply to
agriculture, land preparation and irrigation and
marketingof 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
pelagic fishing.
As of 1976/77, the index covers the entire output

marketed by the agricultural branch to other
branches, as well as that part of intermediate pro
duce, which passes through the agricultural branch
as commercial transactions at market prices and
output destined for own consumption. The input
price index includes all inputs purchased from other
branches as well as that part of intermediate pro
duce which passed throuth the agriculture branch as
commercial transactions. The index does not
include output of that partof intermediate produce,
for which no commercial transactions can be
proved. Until 1975/76, the index included only out
put which was marketed outside the agriculture
branch and the inputs purchased from other
branches  but not intermediate produce and pro
ducts 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 setsof indices have been com

piled, which refer to two populations, as follows:
a. A general index (Table X/10), which relates to

the entire output produced and to the entire
input used in the whole agriculture branch;

b. An index that refers to a part of the population

26 For changes after the last updating of the indexin January 1978, see appendixinA/on/A /<'/V/ce Sfa(/j//cr, No. 1, 1978
)Hebrew only).

21 C.f "Updating the Wholesale Price Index of Industiral Output for the Domestic Market 1968", *!</.. No. 1, 1969, and
No. 1, 1972 (Hebrew Only).

28 C.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
29 Sources: Surveys of Industry 1961  1963 and Census of Industry 1965, accordingly.
30 Excl. "Diamonds" and "Printing and Publishing" branches.
31 Excl. the 'Diamonds' branch.
32 For details on the index's principles see Technical Series No. 11 (see list below). For changes following the recent

updating of the index, see supplement to Monthly Price Statistics, No. 1. 1978 (Hebrew only):
33 Terms of trade are defined as the ratio between output and input pirces. The changes in termsof trade are computedby

dividing the index of output pirces by the index of input prices.
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was conducted in 1980/8 1 and which investigated
the composition of the inputs in 40 projects whose
construction was completed between January 1975
and December 1978".

SAMPLEOF MATERIALS, SERVICES AND
BUSINESS
The fluctuations in the pricesof the above menti

oned items in the present index are represented by
the changes in the prices of about 80 commodities
and services, which were collected at about 100 pla
ces 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

Chaining
coefficient
to previousBase periodPeriod

index24

I 1966I1966 XII 1972
1.542Average 1972I1973 V 1981
80.016V 1981Since VI 1981

WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET 25

USES OF THE INDEX
The main use of the index is the deduction of

series ofindustrial output value computed at current
prices by their conversion into series of values at
constant prices.

THE INDEX POPULATION
As industry are defined all establishments of the

"manufactuirng" branches as deifned in Standard
Industrial Classiifcation of All Economic Activities
1970.
The index frame 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
partof the output is not sold. Neitherdoes the index
include the products and services of the"diamonds"
branch, the products of which are destined for
export. Till January 1978, products and services of
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,
represents the composition of the marketed indus
trial output during 1975/76. Data on the value of
marketed output by branches and subbranches,
were obtained from the Survey of Industry and
Crafts 1975/76; these data, with the value of the
output exported directly by the industry subtracted,
and with the addition of a production estimate of
small enterprises engaging less than 5 employees or
none at all, served as the basis of the weights. In
order to compute the weights, output value data
were evaluated at 1977 prices (base period).

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION
The index 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.

23 C.f ibid.
24 C.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining". above.
25 See melhodological details in Technical Series No. 22 (see list below(.
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SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Labour services. The weightsof the labour services

ofall typesduring the base period were ifxed accord
ing to the percent of actual expenses on wages by

contractors, out of their entire expenditure on the
index basket.
The price changes of labour services were esti

mated currently, until December 1970, according to
the changes in wage rates which are determined by

the General Federationof Workers (the Histadruth)
in the Construction, Wood, Metal, etc., branches,
with the addition of payments to various funds
(Construction Workers' Insurance Fund, etc.). The
changes in the ofifcial rates were not always identi
cal with the changes in the wages which were actu
ally paid by the contractors; consequently, as of
December 1970, the wages actually paid have been
measured".
Durable equipment. Expenses on use of durable

equipment owned by the contractors are repres
ented in the index basket by an estimate ofdeprecia
tion expensesof 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
coefifcient
to previousBase periodPeriod20

index21

VII 1950VII 19501 1964
6.680I 1964II1964 XII 1968
1.259Average 1968I1969 IV 1975
3.434IV 1975V1975 X 1983
176.512X 1983Since XI 1983

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION22

STRUCTURE AND USES
The present index, the prices of which have been

measured since June 198 1 , consistsof two systems of
subindices: One systemof three subindicesfor lay

ers (construction works, bearing course and sub
base), and another of two subindices for types of
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 var

ious layers (construction works, bearing course,
subbase and base) were published; the abvoe said
change to three subindices  without base  was
determined by the new classification of road con
struction 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

expenses on a fixed basketofmaterials and services
which are used in road construction, which repres
ent the composition of the expensesof the respective
kind of road construction during the base period.
The general index, which is a weighted average of
the subindicesof each system, reflects the changes
in the input prices of the basket of 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 changes of value of
investments 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 con
struction of concrete roads and parking places
included, nor are construction works not connected
with roads (digging for foundation pillars for build
ings) and special engineering works connected with
trafifc on roads (e.g., traffic lights).

SOURCES OF WEIGHTS
The basket of the present Index, whose prices

have been measured since June 1981,is basedon the
Surveyofexpenditure on Road Construction, which

19 See details on changes ibid, No. 3. 1971(Hebrew only).
20The sourcesareforVII 1950 I 1964 ananalysisof thecompositionof inputs in Ihe building through framework and

since 1964  the surveys on building expenses.
21 C.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining". above.
22 Detailed anduptodate explanationsof principlesand the methodof compilationof the index andthe descriptionof the

new survey and its main findings can be found in No. 688 of the Special Series (see list below(.
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CONSUMER PRICE INDEX SERIES"

Chaining
coefficient
to previousBase periodPeriod
index"

IX 1951959IX 19511
2.753I 19591964I1959 XII
1.347Average 19641969I1965 XII
1.237Average 19691976I1970 XII
4.112Average 19761980I1977 XII
8.349Average 1980Since I 1981

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING17

USES OF THE INDEX
This index serves mainly as a base of linking

building contracts andof subtracting the change in
prices from the value ofinvestments in building, and
as a general gauge of changes of prices in the build
ing branch.

THE INDEX POPULATION
This index covers the expensesof contractors and

subcontractors on materials, services and products
destined for residential building.
The index population is characterized by three

main factors:
1. The population of residential building works,

which includes single structures or whole pro
jects which were errected by conventional
methods and the main part of which (75 percent
of the area or more) is destined for housing.
Precast buildings or projects are not included,
nor wooden structures or caravans.

2. The population of constructors, which includes
both contractors and subcontractors.

3. The populationofexpenses includes, on principle,
all expenses of constructors in the building
branch, as defined above, on materials, products
and services destined for residential building
which were purchased from bodies outside the

building branch and the prices of which are
measurable.
Not included are:
(a) Expensesof contractors which are character

isticof thosewho commissionthe work, such
as taxes and fees connected with building
licenses, marketing and advertising the sale
of apartments, etc.

(b) Expenditure on items for which no reasona
ble way of regular measuring of prices was
found, e.g., interest and commission of

banks, entertaining, gifts, etc.
(c) Expenses on public works, suchas construe

tion of roads and sidewalks to the building
site, municipal sewage, etc. On the other
hand, development work around the build
ing site and included in the index, such as
levelling, fencing in or paving of inner paths.

SOURCES OF WEIGHTS

The basketof the current index, whose prices have
been measured since November 1983, is based on the
ifndings of a surveyof expenditure on construction
of residential buildings conducted in 1982 and 1983,
.which investigated the composition of inputs in
about 90 building projects which were completed
during 1980 and the ifrst half of 198118. In order to
compute the weighs, the survey data were evaluated
at pricesof the base period (October 1983  100.0
points).

SAMPLE OF MATERIALS AND METHOD
OF PRICE COLLECTION
Within the frameworkof the index, the prices of

about 125 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 typesof suppliers. Within the
framework of the updated index, the sample of
products and services was also updated to include
some items which had not been included before, e.g.,
finished carpentry products, materials used for tech
nical systems, such as central gas, intercoms, solar
boilers, etc.

15 The principlesof the Index since 1959 seein Technical Series No.5 (see list below). Forthealterationsand updatingof
the Consumer Price Indexin January 1962. January 1965, January 1970, January 1977and JanuaryI981.see A/0/i/A/y
PriceStatistics Nos. 1, 1963: 1, 1965: 1. 1970: for the updating in1976 /AifrNo. 1.1977 andforihe Updatingin 1980
No. 1, 1981 (Hebrew only).

16 C.f explanations in "GENERAL  Updaling and Chaining". above.
17 C.f Technical Series No. 17 (Hebrew only).
18 Details on findingsof the survey and the methods of its execution. seein"Updaiing the Indexof Input in Residential

Buildings", Monthly Price Statistics, No. 11, 1983 (Hebrewonly). As for the findingsof the previoussurveyof 1974. see
the same monthly of May 1975.
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ent base periods, can be chained and presented on a
uniform base. The general formula of chaining
(from the pointofviewofbase period) is multiplying
the index by a chaining coefifcient, i.e., the level of
the previous index in the base period of chained
index divided by 100.

THE CONSUMER PRICE INDEX"

USES
The index and its components aer used mainly for

linking securities and mortgages, for determining
the costof livingallowances in wages and foranalys
ing the trend of prices of 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.
Classiifcationof commodities. The classification

of commodities which make up the basket is by

consumption groups (Table X/3), where the direct
connection of a commodity to a group is determined
according to the type of its use.
The index is also compiled by the classification of

economic branches in which the productionof the
goods has been finished (Table X/4)'2.

SOURCES OF WEIGHTS
The composition of the family expenses on con

sumption during the base period is obtained from
the Family Expenditure Surveys. In the index, which
was compiled since January 1981 on the base 1980
the weights were ifxed according to the Family
Expenditure Survey conducted in 1979/8013. Survey
data were evaluated for computing weights at 1980
prices.

SAMPLE OF COMMODITIES AND
SERVICES
The changes in the price levelofall the consump

tion items are estimated according to the changes in
consumer prices of about 1,000 commodities and
services. The prices of these items are recorded
monthly in a sampleofabout 1,500 stores and busi
nesses in 42 localities. Most prices are recorded by
an enumerator who visits the place of sale. The
prices of some commodities and services, such as
transport services, are registered in questionnaires
sent by mail.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Vegetablesandfruit. As a result of the great sea

sonal 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 weight of the entire item
remains stable between the months. The vegetables
and fruit basket of each month and the weight of
each vegetable and fruit included were set down
according to data received from the families in the
Family Expenditure Survery and to the seasonal
patterns of quantities in the organized marketing
over a three year period.
Housing. The prices of the housing services paid

by the consumer, who is also the ownerof 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 estiamted chiefly by the
changes in the Indexof Inputs in ResidentialBuilding
(for the depreciation component) and by the
changes in dwelling prices and key money (espe
cially for the interest component). The changes in
prices of dwellings and key money are measured in
quarterly surveys on a sample of newly occupied
dwellings, during each quarter of the year (Table
X/5)'4.

11 Methodological description of the measuirng principles, see Consumer Price Index. Technical Seires No. 29.
12 Cf. Principles of the Consumer Price Index Classiifcation, by Economic Branch',\9(A,MonthlyPriceStatistics. No. 7,

1965. (Hebrew only).
13 Details on findings and the methods of its execution see in FamilyExpenditure Survey 1979/80, Special SeriesNo. 69 I .

14 Details on methods of measuring prices of dwellings, see in Technical Series No. 29 (see list below). As for changes
introduced in mid 1970, see Monthly Price Stalislics, No. II, 1970 (Hebrew only(.
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On 28 X 1977 the controlof theexchange rate was
annulled and it has been traded freely ever since,
with a floating rateofexchange which changes daily.
Table IX/12 presents the datesofdevaluation up to
1974 and from 1975 through September 1977 the
ofifcial exchange rates, at the end of each quarter
year. AsofDecember 1977, representative exchange
rates are presented for the endof each quarter year,

being the average of the purchase and sale rates.

The average ratesofexchange in Table IX/13are
based on representative rates published daily by the
Bank of Israel. The source of Special Drawing
Rights (SDR) is the IMF in Washington which
appears every fortnight.

Source: Bank of Israel.

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES

13 Indexof Securities* (1963)

* Hebrew only

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
fora ifxed basketofcommoditiesand services. Such
a basket represents patternsof consumption or pro
duction as they were reflected over a certain period,
which is the base periodofeach index. The basket of
each index includes commodities and services of
unchanging or equivalent quality and quantity; con
sequently, the changes in the index represent
changes in prices only.

WEIGHTS
The weights of each index are weights of value,

and the importance attributed to each item of the
index basket equals the percent of the expenses on it
or the revenue from it (during the base period), out
of the total of expenses or revenue included in the
index.

SAMPLE OF COMMODITIES AND SERVICES
The changes in the price levelsof each itemof the

various indices are estimated according to the
changes in the prices of a sample of various goods
and services. The selection of these commodities is
determined by their importance in the expenses or
revenue covered by the index and by their ability to
represent price trends of large groups of similar
commodities.

METHOD OF COLLECTING PRICES
Thepircesofeach commodityineach businessare

recorded by a fixed 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 of
the commodities. In output price indices, i.e., the
consumer price index and the wholesale price index
of industiral output, the prices measured include
taxes and impositions on the product, V.A.T.
included. In input price indices, the prices measured
include all taxes and impositions, V.A.T. excluded.

METHOD OF COMPUTATION
The indexofchange (in points) in the price ofeach

commodity 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 rela
tion to the base period. The general index is
obtained as a weighted average of the price indices
of all commodities whose prices are measured. An
average annual index is obtained as an arithmetical
average of the monthly or quarterly indices, except
the agricultural output price index (see Definitions
andExp\analions, MonthlyPirce Statistics, Hebrew
only).

UPDATING AND CHAINING THE INDICES
Each index is updated every few years; whenever

this is done, the basket and its weightsare updated.
As a rule, the updated index is presented on a base
different from that used prior to the updating.
For practical purposes, different series of the

same index, whichare presented accordingto differ
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Other deposits include fixed term deposits of the
public in banking institutions, longterm linked dep
osits, negotiable certificates of deposit and other
deposits and creditors.
Deposits of the public in foreign currency are

demand deposits and ifxed term accountsof Israeli
and foreign residents, deposited in banking institu
tions in Israel.

TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS
A banking institution isan institution bound by the

full liquidity instructions of the Bank of Israel,
including commercial banks and credit cooperative
societies, as well as other financial institutions which
are also bound by the full liquidity instructions.
(Mortgage and investment banks and financial insti
tutions are excluded).
Current accounts are current deposits in banking

institutions excluding drafts payable. Current dep
osits 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 balance of deposits in current accounts at the
end of the previous and the current months.
Debits to current accounts are a sumofall debits to

current accounts during the year.
The rateofannual turnover is calculated according

to the formula:

debits to current accounts
yearly average of current accounts

Credit to the public is free credit plus directed
credit and credit for loans from deposits.
Source: Statistics of the banking institutions 

the Bank of Israel.

SECURITIES10
Table IX/8 shows a summaryof the market value

of securities registered and traded on the stock
exchange, i.e., the valueofshares, securitiesconvert
ible into shares and bonds at market prices, at the
end of each year. The registered capital value
appearing in Table IX/10 is the average annual
market value over a number of dates during the
year.
Turnoverofsecurities includes all transactions on

the stock exchange itself, and does not include clear
ing and transactions outside the stock exchange.
Trade on the stock exchange is only a partof total

trade in securities, due to clearingbuyingand 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, part of the change in them is a result
of changes in rates, and notof changes 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
rateof return indexofbonds 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 reflect changes in
the rateof returnofsecurities between thetwo dates.
The index for the end of the year is obtained as a
chained index of the indices for each month. In
Table IX/1 1 the rateof return index is presented for
the end of the year.
In January 1984 the classiifcation of securities

was changed: Securities traded in foreign currency,
which had previously been presented as a separate
group, were classified according to the economic
branch to which they belonged and are classified
according to financing institutions. Only securities
quoted in foreign currency were left in the group.
As of 1982, the indices have been compiled at the

Tel Aviv Stock Exchange.
Source: Ofifcial quotations and statementsof the

Tel Aviv Stock Exchange.

EXCHANGE RATES

Till 1977, there was an official exchange rate
between Israeli currency (then IL.) and the US dol
lar with devaluations from time to time. As of mid
1975 through October 1977, the IL. underwent a
creeping devaluation, the devaluation rates having
been small but often.

10 See also "Indices of Securities" in the Supplement to the Monthly BulletinofStatistics  Supplement, no. 2, 1977.

)37(



stem from the method by which prices are weighted
in calculating the average value. In the price index
according to Laspeyres the weights of the base
period are used for the weighting, whereas in the
price index according to Paasche the weightsof the
current period are used.
24. The foreign trade's volume indices are intended
to measure ■ the quality changes which occured
between the two periods in the totalof imports and
exports or of a group of commodities. In this
Abstract calculation of volume indices is based on
the Fischer formula (see Para. 23 above)
25. Value indices measure the changes in the value
of imports and exports between two periods (with
out weighting). According to the definitions and the
calculation formulas, the value index is equal to the

volume index multiplied by the price index.
26. Exchange conditions measure the change in
average export prices, relative to average import
prices between two time periods. Quarterly price
and volume indices according to the Fisher formula
are published in the Foreign Trade Statistics
Quarterly.

SOURCES
27. The sources of the data are the forms submit
ted to the customs authorities by importers or
exporters or their agents.
In special cases, data are derived from administra

tive summaries made by various institutions which
coordinate the foreign trade of certain commodity
groups.
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CHAPTER IX. FINANCE

All data in this chapter are presented at current
prices. Tables IX/I ,1 and 49 are end ofyearbalan
ces, and Tables IX/3 and 10 are summations of
monthly data.
At the top ofeach table, the percentof change in

the Consumer Price Index are presented as follows:
For end of year balances  the percent change of
December as against December of the previous year
that is speciifed in each table, and for annual sum
mations  the percent change between the annual
averages of the Consumer Price Index respectively.

It must be pointed out that not all items are linked
to the Consumer Price Index (someare not linked at
all, some are linked to foreign currency or to another
price index, etc.). Consequently, the percent change
which is quoted in the tables presents no more than a
general notionof changes in value, but not an exact
calculation.

FINANCIAL ASSETS

MONEY SUPPLY AND DEPOSITS OF
THE PUBLIC
The public includes households, ifrms, national

institutions, mortgage and investment banks,
excluding the government and institutions subject to
liquidity (banking institutions). Table IX/1 sum

marizes the assets held by the public which are pres
ented 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 depositsof the pub

lie (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 Ministry of
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
includes also linkage differentials on the grants.
Sources:Capital.Savingand Insurance Authority

in the Ministry of Finance.
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EXPORTS
15. Since March 1982, the date of statistical
recordingofexports is the dateof the loadingof the
goods. As of November 1962 through February
1982, the dateofstatistical recordingof exports was
the date releasing the export entriesofexports by the
customs authorities.
16. "Gross exports" are defined as the gross value
of outflow of goods from Israel whether or not they
were totally or partially manufactured in the coun
try. Goods imported and later exported without
significant changes in physical nature or value
include such items as polished diamonds, imported
to completethe collectionofgems offered forsaleby
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 estimatedat $713 million
in 1983 and $638 million in 1984.
17. "Net total exports" are 'gross exports' less
returned exports. "Returned exports"are composed
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. ,exports without deduction of
"returned exports".
18. Since a considerable proportion of the exports
of agricultural produce is generally carried out on a
consignment basis, their value declared to the cus
toms authorities does not always represent their
final exact value.
As regards citrus fruit, the final data on theexport

value are obtained after the final settlement of
accounts, which make possible the correction of
statistical data. All figures on exportsof citrus until
1983, as presented in this Abstract, have been
revised. Minor corrections may be made in the 1984
ifgures on exports of citrus.
19. "Total exports" include, i.a.:
Personal effects which were exported by emi

grants who left Israel;
fuel and food supplied to foreign ships and air

craft in Israeli sea and air ports (they have been
included in export ifgures since June 1969);
an estimated value of presents sent by mail;
ships and aircraft.

20. "Total exports" do not include:
Shipments of motors and partsofaircraft by local

ifrms to their branches or representatives abroad;
shipments of goods which were imported before

but were returned for purposesofexchange, repairs,
etc. These shipments appear under the heading
"Returned Imports";

exports from bonded warehouses;
legal tender (§72.01 in "Classification of Export

Commodities").

21. INDICES OF VOLUME, PRICES AND
VALUE
Price indices are intended to measure the change

which occured in the average priceof total imports,
of total exports or of a group of commodities,
between two periods. The price of a single commod
ity is determined according to the average unit value
of the exported or imported commodity. The deifni
tion of commodities is based on the classification
used for customs tarifs (imports)and on the Classifi
cation of Import Export Commodities (see para. 2

above). In these classiifcations, commodity groups
do not always specify single items of a uniform
quality, but in some cases groups of similar com
modities are also specified and it is possible that in
some cases the changes obtained in the price of the
commodity, as it is defined in the classiifcation,
actually reflect also changes in the various compo
nents of the group (commodity). In such cases, price
indices which are published abroadof similar com
modities are used as a substitute for the average unit
value.
22. The information used in order to estimate
price indices of foreign trade encompasses about 80
percent of the total import or export value. The
criteria according to which a commodity is, or is not,
included in the selection of items used in calculating
the indexare: A. Annual import (or export) value; B.
the definitionof "the commodity" (the extentof its
homogeneity); C. The stability of the trade in this
commodity. Oncea year, the selectionof items used
for calculating the indices is checked and updated.
Indices are calculated on the base of the previous
year's information and are chained and presented in
the publications with average 1980 as their base
period.
23. Until 1984, price indices were calculated once
in 3 months according to the Paasche formula and
according to the Laspeyres formula, and were pub
lished in the Foreign Trade Statistics Quarterly.
Annual indices according to the Paasche formula
were also published in the StatisticalAbstract. For
1984, foreign trade price indices are calculated
according to the Fisher formula, i.e., as a geometri
cal averageof the index according to Laspeyres and
the index according to Paasche. This change is due
to the differences between the results obtained when
the price indices are calculated according to Las
peyres and those obtained when these indices are
calculated according to Paasche, since noneof these
results is considered to be preferable. The differences
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group can not be seen in the table. However, in the
case of individual goods, suchchanges 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

according to technological and economic relations
prevailing in the economy in 1977/78. In excep
tional cases, whenever a radical change occured
(e.g., closing down of the branch for automobile
assembly from imported parts), the classification
was altered to reflect the new situation.
12. "Average Payment in Israeli currencyper U.S.
Dollar by the Importer" (Table VIII/1 1) refers to all
expenses on imports in IS on delivery from customs
(i.e., the c.i..f import value in IS plus the taxes
imposed on these imports, divided by the c.i.f. value
of imports in US dollar. Taxes on imports include
only those taxes, which were imposed on the impor
ter at the delivery of the goods from the customs.

Customs duty. compulsory paymentsandpurchase
Tax. The valueof taxes, which is included in the total
of payments of the importer in IS, refers to the
imposition of taxes at delivery of the goods from the
customs and is based on the data in the customs
records. On the other hands, these taxes are
recorded in the chapter on national accounts (Table
VI/11) according to actual collection, which does
not always agree with the amount charged.
If goods are released against deposit, the value of

taxes is corrected (if necessary, along with the
correction of the import value) at a later date.
Imposition on purchaseof foreign currency: The

estimate of payment for purchase of foreign cur
rency for financing imports of goods.
Estimateof loss valueof import deposits. The dep

osit is returned to the importer after one year with
out any linkage whatsoever. The estimate is
compiled according to the rate of increase of the
Consumer Price Index.
The estimates of the last two taxes were first

included in import taxes as presented in this
Abstract. These estimates cannot be detailed by the
import components, and therefore appear only on
the sum total line.
The average payment per US dollar by importers

does not include value added tax on imported
goods, nor does it include the 'funds' connected with
imports by the government of agricultural raw
materials (animal feed) and various food
commodities.

Value added tax which has been imposed on
imports since 1 976 is not included, because most
of the collected sums at release from the customs
are reinbursed by the treasury, and conse
quently, the final payer of this tax is the consu

mer. The VAT imposed on imported goods is
estimated at IS 43,851 million in 1983, and
IS 170,921 million in 1984.
"Funds" are taxes (or subsidies) that derive from
the balances between the cost (priceof imports)
and the priceofsaleof animal feed, other grain,
frozen meat and other goods whichare imported
by the government. These balances (taxes or
subsidies) have been included previously in the
componentsofpayments by importers, but, as of
this Abstract, they are no longer included in the
data on payments. The cause is that the various
expenses which are included in the price of sale
of the said goods and which constitute these
balances are not connected with the import
procedures or with release of goods from the
customs, but derive from the flow of products
within theeconomy(transport, storage, etc.) and
the payment arrangements between the seller
(the government) and the final consumer.
According to estimate of the national accounts,
the subsidies in the frame of the said "funds"
amounted to IS2,211 million in 1983 and
IS15,526 million in 1984.

The valueof imports in US dollarsof animal feed
and soya beans, as it appears in thecustoms records,
does not include all the mairtime transportation
expenses by foreign ships; consequently, thevalue of
c.i..f imports was corrected, by adding balances of
transportation costs by foreign ships. This correc
tion amounts to US $ 7.9 million in 1983 and US$5.1
million in 1984 and is included in Table VIII/1 1

(andinTableVI I/I).

13. "Total imports" include:
Personal effects of immigrants;
personal effectsof tourists, brought into the coun

try and not taken out again;
an estimated value of presents received by mail;
ships and aircrafts;
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 shipmentsofequipment to local firms from
other countries, after use in contract work;
import 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 esti

mated value being included in the goods account in
the balance of payments(.
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QUANTITY AND VALUE OF COMMODITIES
4. Weights and measures are based on the metric
system. Weight is the net weight of the goods (with
out packing material or receptacles). In some cases
(in accordance with the Custom Tarrifs) 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 11^
included in the import value amounted to $105.5
million in 1983 and $97.6 million in 1984. Exports
are valued/o.A (free on board), before deduction of
discounts and rebates.

In tne Balance of Payments statistics (see Chapter
VII), importsof commodities on/0.6 base are also
given. The value of imports and exports, as pres
ented in the balance of payments, was adjusted to
the balance of payments definitions by the deduc
tionofsome transactions from foreign trade, such as
personal belongingsofdiplomats and tourists, trade
samples, movies etc., and also by the deduction of
local expenses from the import value and by the
addition of the value of military imports not
released through customs. After such adjustments
the import value of goods on f.o.b. base amounted
to $8,820 million in 1983 and $8,876 million in ] 984.
Exports after adjustment amounted to $5,541 mil
lion in 1983 and $6,200 million in 1984.

CLASSIFICATION OF COUNTRIES
6. Countryof purchase: The country from which
the invoice for the goods imported to Israel was sent.
Countryofdestination: The country to which the

invoice for the goods exported from Israel was sent.

IMPORTS
7. Imports are recorded according to the special
system, and represent the total of imports passing
directly through the customs (including those for
exchange and repair), plus withdrawals from
bonded warehouses: in other words, goods are con
sidered imported when they are released by the cus
toms authorities. Their release determines the date
of import. If goods were released against deposit
before the final settlementofaccounts, import value
and quantity are given according to the date of
actual release by the customs authorities. If, al the
date of the final settlement of accounts, it was
revealed that the value, quantity or other details
connected with the imports of the goods did not
agree with those recorded at the dateoftheir actual
erlease, the ifgures were generally corrected at the
end of the year. The import figures for 1983 pub
lished in Abstract No. 35 have been corrected in this

Abstract for all shipments released against deposit
at the time of import whose ifnal accounts were
settled during 1984. Import figures for 1984 which
are presented in this Abstract, have been corrected
for those shipments which were released against
deposit and which were settled by 31 XII 1984.
Deposits paid in 1984 which have not been liqui
dated till that date, were rerecorded on the basis of
the estimation of value, quantity and other details
made by the customs authorities at the time of
release.
8. "Totalgross imports" referto goods released by
the customs. This total does not include imported
goods from Judea and Samaria and the Gaza Area.
The estimated value of these ג^סקול" amounted to
about $285 million in 1983 andabout$195 million in
1984.
9. "Total net imports" refer to the flow of com
modities imported after the deduction of returned
imports. Unless otherwise stated, the data for
"imports" refer to "gross imports", i.e., imports
without deduction of "returned imports".
10. "Returned imports" are those shipments
returned abroad without further processing after
previously having been imported to Israel.
11. Table VIII/10 presents import data for 1982
1984 which are classiifed into competitive and com
plementary imports. The classification was made
according to definitions in the inputoutput tables
for 1977/78. Competitive imports include those
goods, on which the rateof taxation (excl. purchase
tax) exceeds 20 percent (assuming that the tax is
intended to defend local production), and/or goods
of which the percent of local production exceeds 20
Percent of total sources (i.e., local production and
imports). Complementary imports include all goods
that were not deifned as competing with local pro
duction. For detailed explanationsof the method of
classification and problems connected with defini
tions, the reader is referred to p. (53) in the introduc
tion to no. 710 of the Special Serties, InputOutput
Tables 1977/78.
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
deifned as competitive or complementary at the
maximum level of detail available from customs
definitions but those produced domestically are usu
ally deifned by categories which are broader than
those of the customs tarrif. In such case 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
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CHAPTER VIII. FOREIGN TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

1 . The foreign trade data appearing in thischapter
deal with Israel's trade with other countries.
Imports and exports do not include the tradewith

Judea and Samaria and the Gaza Area. As these
data are only rough estimates, and lack adequate
details, they are reflected only in the figures ofTable
VIII/1, Balance of Foreign Trade (see also s 8 and
9 15 below,and Chapter XXVII).
The data in this Abstract do not include transfers

at Israeli Customs of imported goods in transit to
Judea 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
according to two classifications of commodities:
The Standard International Trade Classiifcation
(S.I.T.C.)5 and the Customs Cooperation Council
Nomenclature (C.C.C.N.)6
A. The S.I.T.C. classification provides aggregates
suitable for economic analysis (e.g. food, raw mate
rials, 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 repla
ces S.I.T.C. Revised I, was developed in the Statis
tics Bureau of the United Nations to enable a better
presentation of foreign trade data for international
comparison. This classification is beingused in most

countries and was adapted to Israeli needs in the
Central Bureau of Statistics, as well as to the cus
toms classification in Israel. Hence, the Israeli Clas
sification does not correspond in each item with the
International Classifiction.
To make possible comparison by both classifica

tions, 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 Classiifcation
 c.f Foreign TradeStatistics Quarterly, no. 1, 1981.
B. In the C.C.C.N. classiifcation, commodities are
grouped according to the nature of the mateiral of
which they are made, and imports in Israel's foreign
trade statistics are presented in accordance with the
present Israel Customs Tarrifs,7 which itself is based
on the C.C.C.N., with adaptations for Israel's trade.
The classiifcation of export commodities in Israel's
statistics is given according to the Classification 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 classiifed by economic use.
In this classification, imports items are divided
according to the ifrst destination of the commodi
ties. The ultimate economic purpose of imported
goods sometimes differs from their initial destina
tion. Unmanufactured and semimanifactured
goods are included in "production inputs".
As of 1973, import data are published according

to a new classiifcation of economic use.'

5Standard International Trade Classiifcation. Revised II. United Nations Office, New York. 1975.
6 Nomenclature for the Classificationof Goods in Customs Tarrifs. Customs Coopeartion Council, Brussel, 1955.
7 Customs Tarrifs and Exemption, Kovets Hatakanot No. 397 of December 20. 1981.
8 ClassiifcationofExport Commodities. Ministryof 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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were also included in direct military imports. Conse
quently, the deifcit in the Balance of Payments
decreased in 19801981  as published in the
Abstract of 1982  no.33 by$185 million on an
annual average.
Services are detailed in Table VII/2.
The data series in the item "travel" (Table VII/2)

was revised in 1979, since the reports from the com
mercial banks, which served as the basis for the
estimate, did not reflect accurately the activity in
this item. The credit side was revised on the basis of
personnights spent by foreign tourists in Israel. The
debit side was revised on the basisof the number of
Israelis travelling abroad.
International insurance transactions. Till 1982,

both premiums and claims were presented separ
ately; in thepresentAbstract, insurance transactions
are presented net in exports and imports,i.e., premi
ums after deduction claims paid. This revision,
which has been carried out beginning with the 1974
data, influences both export and import levels, but
not very much the amount of the deifcit.

CAPITAL MOVEMENTS ACCOUNT
(Incl. transactions of monetary gold and S.D.R. of

the I.M.F.; Items 3^t in Table VII/1)

This account reflects the changes in the country's
obligations and foreign assets following economic
transactions with the rest of the world, as well as
purchase and saleof foreign currency by the private
sector, other than for the financing 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 TableVI1/3.

As of 1975, advance payments on account of
imports were also included.

ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES
(Table VII/4)

The table presents the obligationsofthe 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 classiifes 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 defined as a loan repaya

ble 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 lackof data, it is impossible to classify them
according to date of repayment.
Liabilities 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 the definitions
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 include changes in obliga

tions caused by fluctuations in the exchangeof var
ious 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 Bankof Israel and
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
granted by Israeli exporters.

SOURCES
Data included in the balance of 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
obtained from varius bodies, and delays in closing
financial accounts and balances, sometimes necessi
tates creating a preliminary estimate of some items
in order to publish the report at fixed times. Conse
quently, balance of payments datamay undergo
revisions after publication; hence the changes which
appear from time to time in the reports.
More detailed explanations, sources, methods

and definitions have been published in the Special
Series (see below(.
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changes in the indices in the organized
wholesale commerce and in the retail com
10£10^ and the data on private consumption
in the services branches.

Data on final uses, classified by branches of
source, were taken from the National Accounts
data. A special analysis was conducted for imports,
using the foreign trade and balance of payments
data to determine the source and destination
branches of imports.

Taxes and subsidies: The classification of taxes
and subsidies by source and destination branches
was conducted according to the Accountant Gener
al's reports, the 1980/81 industry survey and dataof
customs and excise duty, Compensationofemployees
 according to the above mentioned surveys and
sources and data on wages, the sourceof which are
the employers' reports to the National Insurance
Institution. Further information on these sources
can be found in the respective chaptersofthe Stalls
tical Abstract.
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CHAPTER VII. BALANCE OF PAYMENTS
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The balance of payments is compiled according to
the rules set down by the International Monetary
Fund (IMF) and is defined 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 evaluationsofeconomic

transactions between Israelis and nonIsraeli resi
dents of Judea and Samaria and the Gaza Area.
The balance of payments report consists of two

main sections: a. The current account, which sum
marizes transactions in goodsand servicesand unre
quited transfers and 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 12in table VII/1)
* In cooperation with the Falk Project for Economic Resea

The ifrst partof this account (item 1) 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 balanceof 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 <he National
Accounts (Chapter VI) are defined differently; there
the value of imports is given on a c.i.f. basis, i.e.,
including value of transport services provided tjy
Israeli carriers to importers. These expenditures are
offset there .by recording this amount as exports of
services.
Unrequited transfers are detailed in Table VII/1 .

Goods are specified in Chapters VIII (Foreign
Trade) andXXVII <Table XXVH/10).
Beginning with 1972 data, sums were deducted

from impotrs  as recorded in the Customs  that
rch in Israel.
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Quarterly estimatesofexpenditure on the G.N.P.
appear regularly in theMonthly BulletinofStatistics.
Preliminary annual estimates are usually published
in the No. 1 issue of the Supplement to that bulletin
and revised estimates in the No. 5 issue. In 1983 and
1984, special details of the public expenditure on
defence and on environmental protection and pri
vate consumption expenditure detailed by branch
were also published in the Supplements.

INPUTOUTPUT

The tables present data from the inputoutput
tables for 1980/81, at current prices. These tables
are an updatingof the basic table for 1977/78, which
was also published at 1980/81 prices.
For detailed explanations of the inputoutput

tables for 1968/69, 1972/73, 1975/76 and 1977/78
see Special Publications Nos. 171, 584, 599, 625 and
710.

EXPLANATIONS AND DEFINITIONS
Updating the table. The inputoutput tables for

1977/78 are based on the investigationof input and
output of all branches of the economy, including
primary inputs and final uses. On the other hand,
the table for 1980/81 is based on the updating of
parts of the 1977/78 table.
The updating was performed in two stages: In the

ifrst stage, pirces were updated  direct coefficients
of the 1977/78 table were corrected for 1980/81
prices according to relative price indices. This stage
was conducted during the preparation 0{ the
1977/78 inputoutput tableand direct coefficients at
1980/81 prices were published in the 1984 Statistical
Abstract. In the second stage, use was made of the
coefficients of products whose prices were revised
andfurtherinformationwasconveyedontheyearof
the updating ( 1 980/8 1 ) output by branchesofthe
economy, final uses bybranchof origin and primary
inputs by branch of destination. In order to adjust
total sources (the table's rows) to total uses (the
table's columns) in each branch of origin, revisions
are made in certain cells as well as computerized
adjustments.
After the completionof these adjustments, differ

ences have remained, resulting from errors and
ommissions which are included in the column of
changes in stocks. In a basic table such differences
are generally very small.

The Tables' Structure. TablesVI/14  VI/15 are
transaction tables describing, at current prices of
1977/78 and 1980/81,the interbranch transactions
and the transactions between the economic
branches and the ifnal uses. In these tables, each

economic branch is represented by one row and one
column. The row specifies the branch's sales in
Israel (including competitive imports) for various
uses (other branches, consumption, etc.), whereas
the column specifies the branch's purchases (from
other branches, from imports, expenditure on com
pensation of employees etc.). The transactions are
presented in the tables at the producers' prices, i.e.,
prices which include subsidies and do not include
expenditure on taxes, on marketing and on
transportation.
The branches' classification generally corres

ponds to the bureau's classification of economic
branches (1970). There are, however, somedifferen
ces: Agricultural branches in the inputoutput table
are classified according to groups of products and
the services granted to them and not according to
economic units, as are the instructions in the Stand
ard Classification. In the construction branch, the
classification is based on the purpose of the con
struction and not on the organizational structure of
the branch. There are also some differences in the
deifnition of output. For instance, the output of the
commercebranch is defined in the table as the sale of
marketing services only, whereas the valueofgoods
it sells is recorded in the table as direct sales of the
production branches (agriculture, industry etc.) for
the various uses (intermediate and ifnal uses).

SOURCES
The data used for the construction of the input

output tables are taken from the Central Bureau of
Statistics' current series and from special researches
conducted for the preparation of basic tables.
The information on which the 1980/81 tables are

based is more restricted than the information for the
1977/78 tables. For instance, in 1977/78 data were
obtained from the Industry and Crafts Survey,
which contained also detailed information on sales
by products and on purchasesby materials, whereas
in 1980/81 only data on total sales and on total
purchases in each branch were investigated.
Data on outputs by branches are based on the

following series:

Agricultural branch  production data, by
products, out of current statistical agricul
ture; industrial branch  survey of industry
and crafts 1980/81; construction branch 
National Acounts data on capital formation
in construction; Transport branch  reports
of the establishments in the branch; com
merceandservicesbranch extrapolation of
1977/78 output data according to the
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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 Minis
tires of Finance and Defence. The consumption
expenditure of the local authorities and national
institutions is estimated on the basis offinacial state
ments and budgets.
Grosscapital formationinifxed assets. The esti

mate is based mainly on:
a. Data on importsof capital assets,  machinery

and equipment;
b. reports on revenue from sales of investment

goods of local production;
c. quarterly estimates on area of beginning and

completion of buildings;
d. financial data on investment in residential build

ing carried out by the Ministry of Construction
and Housing;

e. data obtained from government offices, public
institutions and major enterprises on the extent
of their investments;
Change in stocks. The estimate is based on:

a. Data on quantitiesof stocksof agricultural pro
duce, fuel and staple products held by the
government;

b. data from industry and trade surveys on the
value of stocks held by the enterprises;

c. the change in stocks of diamonds, whose esti
mate is based on the difference between exports
and imports, at constant prices.
National expenditure estimates on education and

health are given in Chapters XXII and XXIV,
respectively.

Constant price 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 1950  1959 at 1955 prices
For the years 1960  1968 at 1964 prices
For the years 1968  1975 at 1970 prices
For the years 1975  1980 at 1975 prices
For the years 1980  1984 at 1980 prices
Quantitative annual changes obtained by this

method may differ from the changes obtained on the
base of weighting at preceding or current year
prices.

For the continuous series of the product and its
components at 1980 prices (Tables VI/I), estimates
for 19501970 were compiled separately for each
main expenditure item (consumption, capital for
mation, 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 thischain
ing, the estimates of each component groupof the

product do not sum up to the total expenditure on
the gross national product.
Private consumption estimates at fixed prices

were obtainedeither directly,by using dataon quan
tities and base year prices, or indirectly, by adjust
ment of current values by the corresponding pirce
index.
For public consumption estimates, quantitative

changes in the expenditure on wageswere computed
according to the change in the number of workers;
other current expenditures were generally deflated
by the wholesale price index of industrial output,
which was weighted according to characteristic pro
duction branches of the various expenditure items.
The gross capital formation estimate at constant

prices was based on the building cost index and the
equipment price index in Israel and in the principal
countries of import.
National Income. The total national income is

estimated by the summation of the income(net pro
duct) derived from each of the industrial branches.
In 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. Inother branches,
income is measured directly by summing up pay
ments to production factors, i.e., paymentsof wages
and salary, interest, rent and lease fees and net
proift.

REVISED ESTIMATES
As of 1964, revisions have been introduced in the

product account, in the items of private and public
consumption expenditure. Since the revisions were
not conducted for previous years, two estimates are
presented in the tables for 1964, which serves as a

linking year. The revised estimates of private con
sumption reflect use of family expenditure surveys
which encompass all urban families, while in pre
vious surveys only urban familiesofemployees were
included. The revised estimatesofprivateconsump
tion were affected by revisions in the estimate of
defence expenditure and are related to the change in
the source of the reporting.
In comparison with the previous Abstract, revi

sions were introduced in the estimates, which reflect
use of updated ifgures or of additional sources. The
main revisions are as follows:
a. In items of public consumption, mainly defense

consumption  following the summary of the
balance sheet andof implementation reports for
1984/85;

b. In itemsof changes in stocks, information based
on preliminary data from the survey of industry
and crafts for 1982/83 and on the further speciif
cation of industrial stocks as of 1975.
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ments and receipt of interest of the publicsector and
the Bank of Israel which are defined as transfer
payments.
The definitions of the imports and exports com

ponents are generally identical with the definitions
of the I.M.F., forbalanceof paymentsclassiifcation.
Since June 1967 the estimates cover: (l)The eco

nomic activity of East Jerusalemand (2) the transac
tions between Israel and Judea, Samaria and the
Gaza Area. The estimationof these activities is very
crude, because of lack of sufifcient data.
Up to 1978, net exports to Judea, Samaria and the

Gaza Area was deducted from each group of'food,
beverages and tobacco" products. Due to lack of
details and considering the low reliability of the
data, as of 1978, net exports to Judea, Samaria and
the Gaza Area were deducted from total consump
tion of "food, beverages and tobacco". Data for
1978 are presented by both methods.
Classificationofproduct in the nationalaccounts is

based on the Standard Industrial Classification of
1970, with the following differences:
Agirculture. In the National Account, theagricul

tural product is the difference between agricultural
output of goods defined as agricultural produce,
and inputs purchased from other branches. The
classification is by goods and notbyestablishments
(agricultural farms), which are classified in the
Standard ClassificationofAllEconomic Activities by
their main activity.4
Ownership of dwellings. The national product

includes a special item, "ownership of dwellings",
which does not exist in the Standard Classification.
This item comprises income deriving from housing
services, and includes net rent actually paid as well
as inputed rent due from owner occupied dwellings,
and rented dwellings whose tenants can obtain key
money upon leaving.
Public and community services. This section of the

Standard Classification comprises all public and
community services, both those supplied by general
government and those supplied on a profit basis. In
the classiifcation of the national product, this sec
tion includes services supplied bygovernment, local
authorities, national institutions and private non
porift institutions..Services such as education and
health, supplied on a profit basis, are included in
personal and other services.
Treatmentofvalueadded tax in the product account

at market prices. The ■product account at market
pricesdoes not include net indirect taxes on imports.
Accordingly, Value Added Tax (deifned as anindi
reeltax> which has been imposed on imports is not

included. The value of uses of resources  private
and general government consumption and invest
ments  and imports include net V.A.T., i.e., only
V.A.T. paid and not returned.

SOURCESOF DATA AND METHODS OF
COMPUTATION
The nationalproduct was estimated by two princi

pal methods: The "national expenditure" and the
"national income" method. According to the ifrst
method, the national product is obtained by the
addition of the expenditure on consumption and
capital formation, and the total value of ifnished
goods and services exported, after deductionof the
valueofgoods and services imported. By the second,
the "national income" is obtained as the sum of
factor payments, i.e., salaries' and wages and returns
to capital, e.g., profits, interest payments and rents.
Conceptually, the two methods  the "national

income" and the "national expenditure"  should,
after deduction of net indirect taxes and deprecia
tion, yield identical results. However, the two esti
mates shows certain discrepancies, due to the
different statistical series underlying each approach
and the different methods used. The difference
appears in the summary tables as "errors and
ommissions" on the side of national income.
National Expenditure
Private consumption expenditure. Food consump

tion is estimated on the basisof data on marketing of
agricultural produce, production and marketing
data of manufactured food products, and theircor
responding prices. The expenditure on industrial
products (except foodstuffs) is estimated mainly on
the basisof the Family Expenditure Survey, current
reports on the revenueof industrial branches, state
mentsof enterprises on local productionof durable
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 valueof servicesofprivate nonproift institu

tions is estimated on the basis of data on wages and
salaries and other current expenditure, which are
obtained from questionnaires addressed to the jnsti
tution or from financial statements.
Consumption of "business services" is partly

based on ifndings from the Family Expenditure Sur
veys which were extrapolated by various indicators.
Another part of the estimates (such as electricity
supply, personnights in hotels, visits 10 cinemas,
hospitalization in business hospitals) is based on
respective quantity and price data.

4 Qibbuzim.are not generally considered as a single classification unit, but are divided according to acjivities, eg.
industry. agirculture, etc.
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after deductionofdirect taxes(taxes on income)and
of income from property of the public sector, plus
outlays for depreciation of fixed capital assets and
net transfer payments to households from other
sectors and from abroad.
Private saving is defined as the difference between

gross private disposable income and private
consumption.
Direct taxes include current impositions by the

government, the National Insurance Institute and
local authorities: (1) On income from wages, from
property, from capital gains, enterpreneurship and
from pensions, as well as impositions on financial
assets, on net wealth of enterprises and on owner
ship of goods. (2) Payments to the National Insu
ranee Institute  both by the insured and by the
employer.
Indirect taxes are taxes imposed on the producers

in connection with production, sales, purchases or
use ofgoods and services. These taxes are recorded
by producers as current production expenditure.
Examples of indirect taxes are: (1) taxes on imports
 customs duty, purchase tax, value added tax or
tax on travel abroad; (2) taxes on local production
 purchase tax, value added tax, licenses to busi
nesses, property tax, tax on labour, compulsory pay
ments on passports, courts' levies etc. Operation
surplus of government enterprises, such as the post
offices and the ports, as well as that of enterprises
owned by local authorities, such as water plants, is
also defined as indirect taxes.
Subsidies include all the current grants given to

the business, the private and the government enter
prises by the government and the local authorities,
as well as opertion deficitsof the government enter
prises such as The Israel Railways. In addition to the
direct current subsidies this item also includes the
subsidy component in loans such as loans from
exports funds which are granted by the government
to the producers under preferred conditions (inter
est lower than that of the market), for financing
current activities. On the other hand, the subsidy
component embodied in nonrecurrent loans or in
loans which are not given on a regular basis, is not
included in this item. The grant component in these
loans is defined as capital transfers and is not
included in the product account.
The product of the business sector includes the

product of all branches, except general government
services, services of private nonprofit institutions
.and housing services.

Private consumption expenditure: Current expen
diture by households and private nonprofit institu
tions on goods and services plus the valueofgifts in
kind received from the restof the world. By defini
tion. all purchases of goods, irrespective of their

durability, are entered with the exception of land
and buildings.
Generalgovernment consumption expenditure: The

current expenditure on goods and services of the
government and local authorities (incl. religious
councils and municipal expenses of moshavim and
qibbuzim) and national institutions (local expendi
ture of the Jewish Agency, the Zionist Organization
and Jewish National Fund). These expenditures
include compensation of employees and net pur
chases, i.e., purchases from domestic enterprises
and from the rest of the world, after deduction of
current sales to enterprises and households. All
expenditure on national defence is treated as con
sumption expenditure, while expenditure on capital
formation for civilian purposes is included in gross
domestic capital formation.
Gross domesticcapitalformation: The gross value

of assets accruing to the national capital reserve and
including the expenditure on acquisition of fixed
assets and physical changes in stocks.
Gross domesticcapitalformation inifxed assets is

the value of purchases and ownaccount production
of fixed assets (civilian construction and public
works, machinery and equipment and transport
equipment) by enterprises, private nonprofit insti
tutions and general government. Immovable fixed
assets are included onlyif located withintheborders
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. Stocks include raw
materials, work in progress (other than on dwellings
and nonresidential buildings which is included in
fixed capital formation) and inventoriesof finished
goods held by enterprises and in stores of general
government.
Exportsofgoodsand services. Thevalue(f.o.b.) of

the goods and services sold to the restof the world,
which comprise merchandise and transportation,
insurance and other services; they do not include
factor income of Israelis from abroad.

Importsofgoods and services: The valueofgoods
and services purchased fromabroad (c.i.f.); theydo
not include factor payments to abroad.
Net factor payments to abroad: Income of Israeli

residents from investment abroad, such as rent,
interest, dividends, and proifts from direct invest
ment of enterprises, earnings of residents working
abroad and other income from work and lease
abroad, less the corresponding factor income pay
ments made to abroad. This does not include pay
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deifnition of the population and in the sample over
the recent years, see introduction to ChapterVin the
1980 Abstract. These changes should be taken into
account on comparing dataof 1974/75 and onward,
with data for previous years. Response (excluding
death and stay abroad) exceeded 90951. In most
cases, nonresponse derives from difficulties in
locating the immigrant.
Data presented here refer to immigrants who

arrived till 1979/80 and present the immigrants'
situation after one and three years in Israel and the
process of their absorption in various ifelds. On the
method ofcomputing the estimates, see Special Ser
ies no. 682 (see list below(.

Employed persons abroad are persons who ^^^^
employed for two years prior to their immigration to
Israel.
Employed persons in Israel are those who were

employed at least one hour in thedeterminant week,
in any work for wages, profit or other remuneration,
including persons who were temporarily absent
from their work and did not seek other employment.
Determinant week is the week ending the Saturday

preceding the visit of the enumerator who inter
viewed the immigrant.
immigration data are according to Jewish

calendar years.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

416 Immigration to Israel 1948  1972 Part I
489 Immigration to Israel 1948  1972 Part II
571 Survey on Absorptionof Immigrants  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 Can
ada (who arrived between 1969/70 and
1973/74)

652 Immigrants from Latin America, One Year
and Three Years after Immigration (immi
grated 1969/70  1973/74)

682 Immigrants from U.S.S.R., the First Five
Years in Israel (arrived in 1973/74

747 Immigration to Israel 1983

CHAPTER VI. NATIONAL ACCOUNTS

DEFINITIONS1
Gross nationalproduct (GNP) atmarket prices' is

the net value of goods and services (before deduc
tion of allowances for depreciation on ifxed capital
assets) which were produced by production factors
and supplied by residents of the country. It is identi
cally equal to the sum of consumption expenditure
and gross domestic capital formation, private and
public, and net exports of goods and services
(including net subsidies) plus the net factor income
received from abroad.
Gross domestic product at market prices differs

from the gross national product at market prices by
the exclusion of net factor income received from
abroad.
Net nationalproductat factor cost is the value at

factor cost, after deductionofallowances for depre

ciation on fixed capital assets, attributable to the
factors 0{ production supplied by persons normally
resident in the coutnry. It is identically equal to the
national income.

National income is the sumof the income accruing
to factors of production supplied by persons nor
mally resident in the country before deduction of
direct taxes. 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 esti
mates, all payments and receipts of interest of gen
eral government and the private nonprofit
institutions are considered as transfers.

Gross private disposable income from internal
sources and from abroad equals national income

2 Based on SystemofNational AccountsandSupporting Tables,U.N., Studies in Methods  SeriesF. N0.2, Rev. V2,New
York, 1964.

3 The definitionofproduct at market pricesdiffers form the U.N. definition because it excludes net taxes on impotrs and
includes other revenue components, which exporters received.
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SOURCES
Persons entering or leaving the country must pass

through one of the border check posts. The main
border crossing point is the check postof Ben Gur
ion Airport. A questionnaire is iflled out by each
person crossing the borderand everyday these ques
tionnaires are counted at each checkpost, and these
counts are the baseof the report on the number of
persons entering and leaving, on which the series are
based.
The difference in the number of immigrating citi

zens in table IV/1 and Table V/2 is due to the fact,
that Table IV/1 includes only persons registered at
border check posts whereas Table V/2 includes also
those registered at bureaus of the Ministry of the
Interior.

The number of those arriving and departing by
sea and air in this chapter differs somewhat from
that in Chapter XVII  Transport and Communica
tion; see introduction to that chapter.
Data on tourists who changed their status to

immigrants or potential immigrants (see DEFINI
TIONS) are obtained from District Population
Bureaus of the Ministryof Inteiror (see ChapterV(.

SURVEY ON DEPARTING
RESIDENTS

Data from the Survey of Departing Residents
appeared in Abstract no. 33 1982, p. 132.

SELECTED PUBLICATION
SPECIAL SERIES

416 Immigration to Israel 1948  1972 Part I

489 Immigration to Israel 1948  1972 Part II

686 Survey of Tourists and Residents Departing
1979/80

722 Immigration to Israel 1982
765 Tourism 1983  1984

CHAPTER V. IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS

DEFINITIONS AND SOURCES

See Chapter IV  Migration.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION
As of 1974 the ageof immigrants has been com

puted according to the dateofbirth andofimmigra
tion (day, month and year), and the age of the
immigrant on the day of his immigration. Until
1973, the age was computed as the difference
between the yearsof birth and immigration irrespec
i.ve of day and month of birth and immigration.

"1 able V/l includes "illegal immigrants", immi
grants and all tourists who remained in the country
during theMandatory 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 through October 1984 by the Cen
tral Bureau of Statistics, with the collaboration of
the Ministry of Immigrant Absorption, and as of

April 1975  also of the Immigration and Absorp
tion Department of the Jewish Agency.

The aim is to survey the absorptionof immigrants
and potential immigrants during their first years in
Israel.
Thefollowup. It was initially planned to interview

immigrants 5 times during their first 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 three years after immigration. Immigrants
who arrived between September 1975 and August
1978 were interviewed only in the year after
immigration.
Regarding immigrants in 1969/70 and immi

grants from the U.S.S.R. in 1973/74, another stage
was added  they were also surveyed 5 years after
immigration. The survey was concluded with the
investigation of the 1982/83 immigrants, one year
after their arrival.
The investigation subjects are: (a) The immigrants

background before immigration, (b) subjects refer
irng to absorption in Israel.
The sample. The survey 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 andof such
persons, those who do not live in qibbuzim or
moshavim were investigated. As for changes in the
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453 Late Fetal Deaths and Infant Mortality
19501972

638 Causes of death 1978
745 Vital Statistics 19801981

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING
1961
Nos. 26, 32, 36, ^9, 40, 42, 43.

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING
1967
 2 parts

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING
1983
5Localities (2000 Inhabitants and more)and Sta

tistical areas, Population and Households  Socio
Economit Characteristics from the Sample
Enumeration.

CHAPTER IV. MIGRATION AND TOURISM

DEFINITIONS
Departing resident: An Israeli subject proceeding

abroad for visits, on business, as an emissary or
emigrating.
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 Ministryof the Interior valid since June 1969,
a potential immigrant is defined as "a person,
entitled to an immigrant visa or animmigrant certif
icate under the Law of Return 1950 and intends to
enter Israel and to stay there for ^01לח than three
months."
Movementofpotential immigrants: Entrance and

departure of potential immigrants to Israel, after
their first 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 enters Israel on a

tourist visa and" is not an immigrant or temporary
resident; also included are tourists on cruise ships
and diplomats.
Tourist who changed his status to potential immi

grant 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 (see Chapter V).
As of 1970, the tables include movementofres i

dents and tourists related to East Jerusalem, unless
otherwise stated in the note to the table.
As 0( 1970, all tables include nonJewish immi

grants but do not include "immigrating citizens"
)see definition above).

EXPLANATIONS AND METHODS OF
COMPUTATION
Thestay abroadof residents in table IV/5 iscalcu

lated according todateofdeparture and returnfday,

month and year) whereas in Table IV/4 the calcula
tion is based on the difference between calendar
years, irrespective of day and month.
In table IV/4, the period of stay abroad is com

puted according to whole calendar years, irrespec
live of the month of departure and return. One
year's stay abroad means the number of residents
who left during one calendaryearanddid not return
till the end of the next; two years' stay  those who
did not return till the end of an 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 out of the above said 30,200 did not
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). Table IV/4
is based on table IV/3.
For residents who departed in 19801983, an esti

mate (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 resi
dents out of those who departed in previous years.
Age of residents and tourists was computed

according to the difference between the year ofbirth
and the year of passing the border, without consid
ering the month of birth or of passage.

Until 1982, no special form was filled out for some
tourists and consequently their age was not availa
ble. Children were added totheagegroupO 14and
wives were proportionally distributed between the
age groups 15 and over. There were tourists whose
age was unknown; those were distributed among
those aged 15 and over.
The stay of tourists in Israel was computed

exactly according to the date of arirval and depar
ture (day, month and year).

More details on the sourcesof tourist and resident
movement can be found in the the introduction to
Special Series no. 732.
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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 half of the year, the age is equi
valent to the difference between the year of birth and
the year of the event;if the event took place in the
ifrst half of the year, the age is equivalent to the said
difference less one.

The average age is'.

Xxf,
If,

+ 0.5
where:
x=age
fx= number of cases at age x.
Since the age relates to the last birthday, i.e., the

full number of years reached, half a yea! should be
added to the average age.For example, the ageof21
years refers to all those who reached the full age of
21 but have not yet reached the age of22 so that their
average age is 21.5.
All rates. averages, etc., that are based on 5 10

cases, are printed as (..).

SOURCES
Births and deaths. Data are obtained from the

forms "Notiifcation of Live Birth", "Notification of
Death" or "Notification of Stillbirth". 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 occured elsewhere,
notify the Ministry of Interior within 10 days of the
date of birth. Notification of death must be made
within 48 hours after the death by the person in
charge of the institution in which the death took
place, the physician issuing the death certificate or
any person present when there was no physician.
Details on the sources were published in Special
Series no. 675.
Data on deaths include cases among tourists, tenr

porary residents and potential immigrants in Israel
but not among Israelis abroad.
Prior to 1962, births and deaths among the

Bedouins in the Negev were not included in Table
111/1. The vital statistics rates were accordinglycom
puted until then after deduction of the number of
Bedouins from the total population. Bedouins in the
Negev are, however, included in the detailed break
down of births in all years.

The number of deaths, their rates and the life
tables in 1967, 1973 and 1982 do not include war
casualties  about 750 in 1967, about 2,450 in 1973,
and about 360 in JuneSeptember 1982 (but they
were considered in Table 11/2 on the sources of
increase of the population).

As of 1970, the respective tables include data on
births in East Jerusalem.
Until 1962, data on births and deaths, infant

deaths and stillbirths were recorded according to the
year of registration, and as from 1963 according to
the year of occurrence.
Between 1957 and 1959, in 1975 and in the ifrst

half of 1976 the data on births were computed from
a 5O92> sample.

As of 1984, data on births for all nonJews and
thereof for "Druze and others" do not include data
of mothers of unknown religion. Previously, all
cases of religion not known were included among
"Druze and otheVs".

Causes of death. The death notification form
which, in addition to demographic data on the
deceased. contains a medical certificate specifying
the causeof death, is used as the sourceof the data
on the cause of death. The causes of death were
classified according to the "International Mortality
List" with the addition of a few diagnoses for com
parison. The ninth editionof the classification was
ifrst introduced in 1979. Death rates for previous
years are given only for comparable groups.
Data on marriagesanddivorces are based on the

details appearing in marriage and divorce
certiifcates.
Marriage certiifcates of Jews are iflled out by the

persons authorized to perform marriages and
divorce certificates by the competent rabbinical
courts.
Marriage and divorce certificates of Moslem and

Druze are submitted by the Sharia Courts, and of
Christian marriages  by the competent ofifciating
ministers.
Marriages of Israelis with brides or bridegrooms

from Judea, Samaria and the Gaza Area were
included in data on Israelis,if these marriages were
registered in Israel. NonJewish brides from Israel
who married bridegrooms from those areas were not
included between 1967 and 1976.
As of 1973, all data on vital statistics for the East

Jerusalem population have been included.

SELECTED PUBLICATION
SPECIAL SERIES
75 Perinatal and

19501954
Maternal Mortality in Israel

174 Cancer Mortality in Israel 19581961
194 Marriages among Jews in Israel 1947 1962
409 Mortality among Adult Jews in Israel

19501967
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List of Localities, Geographical Information
and Population  1948, 1961, 1972, 1983 (in
pirnt)
Demographic Characteristicsof the Population,
National Data from the Complete Enumeration.

TECHNICAL SERIES
52* List of Localities, their Population and Codes

31 XII 1982

* Hebrew only.

CHAPTER III. VITAL STATISTICS

DEFINITIONS
Live birth: Birth ofa foetus, that after being parted

from the mother shows one of the following signs of
life (whether the umbilical cord has been cut or not,
whether the afterbirth (placenta) is still connected or
not): Respiration, heartbeat, umbilical pulse or
obvious movements of voluntary muscles.
Stillbirth: Birth ofa foetus after a pregnancyof28

weeks at least, that does not show the abovesigns of
life.
Population groupand religion: See introduction to

Chapter //  Population.
Type of locality. Vital statistics data since 1983 are

presented according to thenew classificationof type
0( locality which was introduced in the 1983 census
 see introduction to Chapter //  Population.

Years of schooling: The group "58 years of
schooling" includes also those who indicated "prim
ary school"; the group "9 12 years of schooling"
includes "secondary school"; and the group "13 or
more yearsofschooling"includes"university", etc.
Population groupand religion: See Introduction to

Chapter II  Population.

METHOD OF COMPUTATION
The calculation of rates since 1969 is based on the

population including potential immigrants (see
Chapter IV).
Following the 1983 Census, data on the non

Jewish population were corrected and, in conse
quence, also data for the total population. This
should be taken into account when making compar
isons of rates prior to 1983.
Rates ofvital statistics are per 1 ,000 personsof the

average permanent 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
J.000 live infants (including infantsof immigrants)
according to a monthly life table.
Specific birth rates. The number of births for

mothers of a certain age is divided by the average
permanent populationof femalesof that age group.
Computations in this Abstract are based on 5 year
age groups: In the age group up to 19  per 1,000

women aged 15 19 and for women aged 45 and
over  per 1,000 women aged 45 49.

The total birth rate is per 1,000 women aged
1549.
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 specific
fertility rate as other women in her age group in the
year under consideration, without taking into
account mortality. Total fertility rates are obtained
by summing up speciifc birth ratesby ageofmother
in the surveyed year. If, as usual, the specific rates
are calculated for fiveyear age groups, the sum of
speciifc rates is multiplied by five.
The gross reproduction rate represents the average

number of female offspring a woman may bear in
her lifetime (regardless of mortality). It is obtained
by multiplying the total fertility rate by 0.485, as
females constitute on average 48.596 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 slightly lower than the gross repro
duction rate.
Life Tables: The various values in the Life Tables

are calculated from the specific mortality rates by
age and sex  m, (the numberof deaths at a certain
age divided by the average population of that age).
This method is based on the assumption that the
mortality rates for each age and sex group of the
population in a given year will remain constant.
The following values were calculated from the

Life Tables:
1, = the numberofsurvivors per 1,000 births for

selected ages,
eK = the life expectancy of selected ages, i.e. the

average number of years of 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
birthday. For marriages, divorces and mother's age
at birth, age is calculated according to year of birth
only, irrespective of day and month. Therefore, for
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The 20 percent sample is only one of a large
number of possible samples which could have been
obtained by the same Sampling method and the
same size. It is obvious that estimates based on
different samples differ from each other and almost
all of them differ from the value obtainable had the
investigation included all the census population 
the "census value". The sampling error, 6Yof the
estimate Y is an average measure of the diffeernce
between the estimates which could have been
obtained from all the possible samples of the same
size and the same method  and the estimate which
would have been obtained  had a census been
conducted.
Using the sampling errors, conifdence intervals

can be constructed, the most fequent of which is the
interval between Y20Y and Y+20Y , the interval
which includes the census value in 95 percent of the
cases (19 out of 20).
a. Approximate sampling errors of the absolute

numbers are obtained by the following table:

Sampling errorEstimate
>7yY

920
1550
21100
42400
661,000
942,000
1505,000
21010,000
30020,000
36030,000
47050,000
59080,000
660100,000

10 times the sampling errorMore than 100,000
of Y/100  Y/100

b. Approximate sampling errorsofpercentages are
conveyed using the formula 2.1 / P(100P)

B
p being the percentage; B being the base from
which the percentage was calculated and for a p

smaller than 109J> the approximation 2.1VP/Bis
rather fair.

Note: The estimate of sampling errors of the internal migration data are not applicable to the migration
balance. They may be about one half of the estimate of total persons who did not change address, as
presented in the table.
It should also be assumed that in tables on spoken languages Cry tends to be an underestimate.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
36 RegistrationofPopulation(8 IX 1948)  Part

A ■

53 Registration of Population (8 XI 1948) Part
B

215 Development of the Jewish Population in
Israel 19481964, Part A

274 Development of the Jewish population in
Israel 19481964, Part B

666 Projection of Population in Israel up to 2,000
673 Population in Localities 30 V( 1979
721 Internal Migration of Jews in Israel

19781980
743 Demographic Characteristics of the Popula

tion in Israel 1981:1982
752 The Families in Israel 1983
754 Survey of Elderly in Households 1982

CENSUSOF POPULATIONAND HOUSING 1961
Nos. 1,48, 1014, 17. 19.20,22,25,28,33.36.

3840, 42. 43.

CENSUSOF POPULATION 1967
East Jerusalem  Part I
East Jerusalem  Part II

CENSUSOFPOPULATIONAND HOUSING 1972
Nos. 36,811, 17

CENSUS OF POPULATION AND HOUSEHOLD
1983
1 Population and Households  provisional

results
2 The GeographicalStatistical Divisionof Urban

Localities in Israel
3 Localities, Population and Households, Demo

graphic Characteristics from theComplete Enu
meration, by Locality

4 Localities and Statistical Areas, Population and
Households, Demographic Characteristics from
the Complete Enumeration, by Statistical Area

5Localities (2,000 Inhabitants and more)and Sta
tistical Areas, Population and Households.
Selected SocialEconomic Characteristics from
the Sample Enumeration
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containing both the questions included in the
"short form" and additional questions intended
for persons aged 15 and over. The additional
questions were on subjects like: Internal migra
tion, marriage and fertility, education, labour
force characteristics, income, housing condi
tions and household equipment.

b. In the "enumeration stage," the enumerators
returned 10 all the families who had received
questionnaires and together with them filled out
the questionnaires. The enumeration stage also
included a procedure of checking and of com
pleting the coverage of the population in the
census. The questionnaires collected were trans
ferred to regional units ("local ofifces") for
checking and corrections of the coverage and of
the filling out.
Census Night: Midnight Saturday 4 VI 1983. The

inclusion or noninclusion ofa person in the census
population and the address in which he is enumer
a ted are determined by this date.
Thecensuspopulation: Residents who, on the Cen

sus Night, lived at an address which is located inside
the census area  the area within the boundaries of
the State of Israel and the Jewish localities in Judea,
Samaria and the Gaza Area  including those who
were abroad on the Census Night but who had been
absent from the enumeration area for less than a
year. The census population also includes immi
grants and potential immigrants who had arrived in
Israel prior to the Census Night, as well as tourists
and temporary residents whose stay in the census
area lasted longer than one year by the Census
Night.
The census population does not include residents

who had stayed abroad on the Census Night for a
period longer than one year, neither does it include
diplomats and U.N. personnel.
The census population is composed of persons

who, on the Census Night, were living in households
(see definition below) and of inhabitants of institu
tions, i.e., persons living in organizational units
supplying boarding services, who are not relatives
(i.e. boarding houses, homes for the aged, prisons).
Household: Any group of related persons sharing

a dwelling and any person living in a dwelling by
himself, constitute a household. Unrelated persons
sharing a dwelling are considered a household if
they prepare mostof their meals in common. When
only part of those sharing the dwelling prepare most
of their meals in common, they are considered a
separate household and the others areconsidered an
additional household (or additional households) in
the same dwelling. Forcomparison, see definition of
"Household" according to the data of the labour
force survey (see also "Households" above and

introduction to Chapter XI  Living Conditions).
The data on households do not include households
in qibuzzim and inhabitantsof institutions, but they
include households living in institutional enumera
tion districts.
HeadofHousehold■ Any personwho defined him

self as "headoffamily" in the census questionnaires,
on condition that he is more than 15 years old. Each
household has 0^ head ofhousehold only (for com
parison see definitionof head ofhousehold accord
ing to the data of the labour force survey).
Age: Age relates to full years on the Census Night,

i.e., age 0 includes those born between June 1982
and May 1983; age 1  those born between June
1981 and May 1982, etc.
Religion: Data on religion (Jews, Moslems.,Chris

tians, Druze etc.) are derived, as a whole, from
information on individuals as recorded in theMinis
try of the Interior's Population Register and not
from the answers to the respective question, which
were defective in some tensof thousands cases. Only
when data on religion were not available from the
Population Register, use was madeof the answers to
this question in the census questionnaire.
Continent of origin: In continent of origin those

born abroad are included according to their conti
nent of birth together with Israel born by their
father's continent of birth.
Annual civilian labourforce: Every person aged 15

and over who worked in Israel at least one day
during the 12 months precedingthe enumeration, at
any work, for pay, profit or other remuneration; all
workers in qibbuzim (whether in services or in other
branches), unpaid family members whoworked 15

hours per week or more, even without payment.

THE SAMPLE AND SAMPLING ERRORS
The census data published in this Statistical

Abstract are the resultof the final processingof data
obtained from the investigation of a sample of 20
percent of the households and 0( the inhabitants in
institutions who were enumerated in the census
)only the data of Tables 11/4 11/14 and 11/34 are
based on the complete enumeration), with the sam
pie's data being raised respectively. Hence, data in
the tables which are based on the sample differ
slightly from the respective data obtained in the
complete enumeration.
For data based on the sample, the sampling error

should be taken into account and the user should
notice that the smaller the absolute numbers in the
tables, the larger the sampling error relative to the
size of the group. A short explanation of the sam
pling errors and the mode of estimating them is
presented below.
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the number of localities in the council, and their
population is included in the population of that
council.

SOURCES
The estimateofthepopulation in localities since the

Census of Population and Housing, 1972 are based
on the Census results and on the changes occuirng
annually, as reflected in the population movement
obtained from the Central Population register, once
a year.

INTERNAL MIGRATION
The data on internal migration between and

within localities are taken from processings of the
change of address reported to the Central Popula
tion Register of the Ministry of the Interior. The
large number of cases, where the locality of exit is
not known, stems from the fact that the addresses of
many immigrants were not registered on their arri
val. When they came to report their new address,
they are registered as "migration between localities"
Localities of exit in these cases were registered of
course,as "not known".
As of the endof 1981, change of address has been

registered according to notification of births, issue
of passport and application for identity card,
besides the usual notification on change of address
by residents. This caused a remarkable increase in
the number of changes in 1982, and one should be
cautious in comparing data with previous years.
Besides, tables from the sample enumeration of

the 1983 census are resented with data on the place
of residence of the population in 1983 as against
1978 and on residents who changed their addresses
between June 1978 and June 1983.'

HOUSEHOLDS
DEFINITIONS
Ahousehold (excl. families inqibbuzim)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 who are not relatives. For the purpose of the
survey, a qibbuz family includes couples with their
unmarried children under the age of 18 and singles.
Sizeofhousehold is determined by the number of

persons in the household by the above deifnition.
These estimates do not include the population in
institutions and Bedouin.
Household head is the economic household head,

i.e., the senior male wage earner in the household. In

1 C.f Monthly Bulletin of Statistics ^Supplement, no. 1985.

the absence ofa male wage earner,thesenior female
wage earner is considered the household head and if
there is no wage earner  the senior male or female.

Wage earner: A person belonging to the civilian
labour force, i.e. "employed person" or"unemploy
ed".

SOURCES
Estimates on the sizeof the household are based

on the Labour Force Surveys (see Chapter XII).
As of 1976, population estimates have been

updated according to the 1972 Census results. For
the sakeof continuity of the series and datacompar
ison, data for 1975 were reprocessed. For the struc
ture, organization and implementation of the
surveys, for the newsampling and weighting method
and updating of population estimates  see intro
duction to Chapter XII  Labour and Wages.

CENSUS OF POPULATION AND
HOUSING 1983

This and the following chapters of the Statistical
Abstract present tables on selected subjects from the
results of the Census of Population and Housing
1983.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
General explanations of the census and defini

tions of the main vairables in the tables are pres
ented below. Further explanations and deifnitions
of the Census data are presented, if necessary, in the
introductions to the chapters in which there are
tables from the census results. A detailed description
of the census and its performance, as well as detailed
explanations and definitions, are presented in the
1983 Census of Populationand Housing Publica
tions Series (see listbelow) and in the Supplements to
the Monthly BulletinofStatistics.

CENSUS PROCEDURES AND THE
QUESTIONNAIRES
The census was conducted in two stages:
a. In the "stage of distribution of the question

naires", the enumerators distributed question
naires to the families in all the housing units all
over the country, which the families were sup
posed to fill out by themselves. 80 percentof the
families received "a short form", with a limited
number of questions covering basic demogra
phic subjects relating to each persons in the fam
ily. The remainder of the families (a 20 percent
representative sample), received "a long form",
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As for total fertility of Jewish and Chirstian
women, a decrease from 2.7 to 2.4 in fertility was
assumed till 1990 and stability from 1990 till 2005.
For Moslem and Druze women, a decrease in fertil
ity from 6.5 to 3.5 was assumed in 2005.
The level ofmortality was determined as the aver

age rate for 19761979 and unchanged till 2005,
except infant mortality, the level of which for the
projected period is assumed to be 10 per 1,000
infants for Jews and 13 per 1,000 infants for Non
Jews.
For hypotheses of other projections, cf. special

series no. 666.

GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTION OF THE

POPULATION

DEFINITIONS
Locality is a permanantly inhabited place fulfil

ling the following three requirements:
a. It is inhabited by 20 or more permanent residents

(until the 1961 Census  10 or more residents).
b. It has its own administration;
c. It is not officially included in another locality.
Localities are divided into Jewish and nonJewish,

according to the majority in the population of the
locality. In most localities, there is a large majority
either of Jews or of nonJews.
There are seven urban localities, defined as

"mixed", with a large majorityof Jews, but with a
considerable number of nonJews: Jerusalem, Tel
AvivYafo, Haifa, Akko, Ramla, Lod, Ma'alot
Tarshiha. Since the 1983 Cenus the numberof the
mixed localities increased to eight, when Nazerat
Illit was also added. These localities were included
among both Jewish and nonJewish localities, butin
the total localities they were included only once.
Israeli localities in Judea, Samaria andGaza Area.

are included in the list of localities  their popula
tion included  detailed by type of locality.
Typeoflocality (newclasst/tcation): After the 1983

census, deifnitions were changed and Tables in this
Abstract are presented according to the newclass ifi
cation (the differences were presented in detail in
Publication No. 3 of the Census series  see list
below).
Urban localities include all localities whose popu

lation number 2,000 inhabitants over and are classi
fied by size.
Rural localities include all localities with a popula

tion of up to 2,000 (evenifnot agricultural). Locali
ties with a population of 2,00010,000 are not
included among urban localities(at present there are
no Jewish localities in this group(.

Rural localities are subdivided as follows:
Moshav is a rural locality, organized as coopera

tive, where the purchase of agricultural equipment
and the marketing of produce are collective, but
consumption and most 0( the production are
private;

collecive moshav is a rural locality, where in addi
tion to the cooperative characteirstics of the
moshav, the production is collective and only con
sumption is private;

qibbuz is a rural locality where both production
and consumption are collective;
institutional locality is an institution which has the

characteristics of a locality and is not included in the
administrative boundaries of another locality;
otherrural locality: A locality numbering less than

2,000 residents and is not included in other types of
localities. They include also:

Communal locality: A locality organizedas a
cooperative society, in which the extent of
cooperation is determined by its members.
Rural center: A rural locality which provides

services and/or contains industrial establish
ments for a numberof localitiesinthe vicinity.

Bedouin tribes: The Bedouin mainly in the Negev
and Galilee, who do not live in localities.
Living outside localities: Population  not

Bedouin  dispersed in small groups living outside
the boundaries of any locality. The places where
such people live do not have the characteristics of a
locality (as defined above).
Districtand subdistrict were deifned according to

the official administrative division at the timeof the
1983 census. In 1982, the Golan Subdistrict was
added and included in the Northern District.
Natural region. Within the frame of the official

division into 15 subdistricts, a more detailed subdi
vision was made into45 natural regions. Each natu
ral 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 int hedemographic, economic and
cultural characteristics of their population.
Municipal status of localities
a. Municipality relates only to one locality.
b. Local council relates only to one locality.
c./etg('0/1a/c01/na7 relates toa numberof localities.
There are also localities which have no municipal

status.
In regional councils there are localities which

have a representative on the counciland those which
are within the municipal boundariesof the council
and are not representedonit, yetare also included in

(17)



CHAPTER II. POPULATION

NATIONAL POPULATION
ESTIMATES

DEFINITIONS
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.

De facto population includes the permanent resi
dents and potential immigrants, tourists and tenr
porary residents present in the country at the date of
the estimate, but not residents and potential immi
grants abroad at that date.
The components of change in the population are

as follows: Natural increase (births less deaths) and
migration balance, immigrants and potential immi
grants, tourists who changed their status to immi
grants or potential immigrants, persons entering for
reunionoffamilies, returningpotential immigrants,
permanent residents returning to Israel after a stay
for more than 12 months abroad and immigrating
citizens (see also Chapter III  Vital Statistics). Of
all the above said, residents staying abroad more
than 12 months, potential immigrants who went
abroad and visitorsto Jordan who did not return are
subtracted.
Population group and religion. Tables include, asa

rule, the breakdown of the population according to
Jews, Moslems, Christians, Druze and other.
When such a breakdown is impossible because of

availability or scarcity ofdata, population is broken
down by "Jews" and NonJews  thereof:
"Moslems".
Countryoforiginofborn abroad the country of

birth, and of Israel born  father's countryof birth.
The age of a person is the numberofwhole years

at the estimation date.

METHOD OF COMPUTATION AND SOURCES
Basis of the population estimates. The estimates

until the Census of 22 V 1961 relate to thedefacto
population and based on the Registration of Popu
lation of 8 XI 1948, and from the 1961 Census on,
the estimates relate to the dejure population. From
1972 through 1982, estimates are based on the Cen
sus of Population and Housing which was con
ductexi in 1972. As of 1983, estimates are based on
the results of the census which was held in that year.
All estimates include, besides the dejure popula

tion (see definition above), temporary residents and
tourists who were present in Israel at the time of the

Census and stayed here more than one year
continuously.
As of 1967, the population includes the residents

of East Jerusalem and as of 1969, potential immi
grants. In 1982, the Druze and Moslem population
of the Golan was added.
As regards the Jewish population, the results of

the 1961 Census were very close to the current esti
mates and consequently, served as the basis of the
estimtes. The 1972 results were adjusted to the cur
rent estimates, becauseofdeficienciesinthe number
of children. The results of the 1983 census were by
42,520 persons lower than the current estimates.
After evaluation of the results, 21 ,000 persons were
added to the population. Consequently, there is a
discontinuity between the estimates for end 1982
and the beginning of 1983.
As for nonJews, results of the 1961 Census

exceeded current estimates by about 4,000 persons
(especially Moslems), and the 1972 Census results
were lower by 5,000 (especially Christians). In the
1983 Census, results were by about 10,000 persons
lower as regards the Moslem population. After eva
luating the results, 5,000 persons were added to the
said population. Consequently, there are disconti
nuities between estimates for the endof 1960 and the
beginning of 1961 , the end of 1 97 1 andthe beginning
of 1972, and the end of 1982 and the beginning of
1983.

Estimates of age distribution, when presented in
conjunction with other characteristics, are made
once a year.
The estimate of age composition, for the end of a

given year, is based on the estimate by age for the
end of the preceding year, after moving up all ages
by one year. To thisbase, the births, and immigrants
by age of the year estimated, are added, and deaths
and the migration balance are subtracted. By adding
the balance of additions and subtractions to the
base, the estimate of age groups for the end of the
year is obtained.
Projection of population. The projections are

based on the population of end 1980 and the
expected developments till 2005.
The two projections published here (which were

selected from thosecompiled) differ from eachother
in the hypothesis of the level of the migration bal
anceof the Jewish population (+5,000 in the eighties
and nil in the nineties, and + 15,000 in the eighties
and +5,000 in the nineties). The migration balance
of minorities is always assumed to be nil.
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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 interna
tional 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. s
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 defined 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
calendar years. Temperature and relative humidity
are presented, as before, for calendar years.In order
to connect precipitation and temperature data, both
have been presented in Table 1/2 according to rain
year.
Averages 0/ temperature and humidity for a

period, such as 19401949 or 19491958, are not
given for stations, in which measurements were not
made in most yearsof the said period. Neither were
such averages given for stations where the condi
tions of location were changed.

Averges of precipitation quantities were reduced
to the normal standard period 19311960. The
monthly rain quantities are rounded to whole fig
ures, except for Elat, where data were computed as
arithmetical means for the measurement period
only.
The data were obtained from the Meteorological

Service.

GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF
METEOROLOGICAL STATIONS

COASTAL REGION

Nahariyya, Met. Station 35"06'E; 33o01N; 10m.
Gan Shomron 35o00'E; 32O27'N; 50m.
Tel Aviv, Sede Dov 34"47E; 32o06'N; 4m.
Ben Gurion Airport 34O54'E; 32o00'N; 50m.
Bet Dagan Met. Station 34O49'E; 32o00'N; 30m.

HILL REGION
AND INLAND VALLEYS

Har Kenaan 35o30'E; 32"S8'N; 934 .וזז
Ramat David, qibbuz 35O11E; 32o40'N; 50m.
HefziBah, Gilboa 35O26E;32O31N;80m.
Jerusalem, Airport 35O13E; 3T52'N; 757m.
Bet Jimal 34o59E;31o43'N;360m.
Beer Sheva 34O48E; 31O15N; 280m.

JORDAN RIFT AND ARAVA
Kefar Blum 35O36'E; 33"10'N; 75m.
Deganya Alef 35O34E; 32O43'N;  200m.
Tirat Zevi 35O32E; 3225'N;  220m.
Elat 34O57'E; 29O33'N; 12m.

SELECTED PUBLICATIONS

CENSUSOF POPULATION AND HOUSING
1961
Nos. 1, 6, 10, 14, 20
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CENSUSOF POPULATION AND HOUSING 1972  17 volumes have appeared.

CENSUSOF POPULATION AND HOUSING 1983  7 volumes have appeared
so far.

CENSUSOF INDUSTRY AND CRAFTS 1965  13 volumes have appeared.

CENSUSOFAGRICULTURE 1970/71  7 volumes have appeared.
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publications have appeared.

Publications sponsored by the Public Advisory Committee for Statistics
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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.
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PREFACE

The thirtysixth Statistical Abstract is intended, as the preceding ones, to present
quantitative information on the population, economy and society in Israel  for the use of
policy makers, planners, researchers and the public in general, in Israel and abroad.

The Abstract presents current series, which are generally updated for 1984.It presents also
a historical summary table, which shows the main developments in most fields ever since the
establishment of the State.

After the considerable progress in processing the final data of the Census of Population
and Housing  1983, the information isnot printed in a separate chapter, but the material
was presented, according to the subject, in the various chapters of the Abstract. We shall
point out here only a few of the numerous subjects: Data on population, households and
internal migration; data on ownership of dwellings and on household equipment in the
possessionof families; data on the labour force and on labour mobility, meansof commuting
to work, education of the population and languages spoken; information on teaching
personnel, physicians and paramedical personnel.

Some changes were also made in other fields: For the first time, import and export indices
are presented on a new base; a table is given on benefits for income maintenance. In the
chapter on Judea, Samaria and the Gaza Area, the tables on National Accounts are given in
a new format and data on employed persons in these areas are given by area and locality of
employment.

The mateiral for the Abstract was prepared in the divisions and sectionsof the Bureau,
where use was also made of additional material provided by Government Offices and
institutions.

This year, Mr. Zeev Krisher was in charge of the subject editing. The editing and
publishing of the Abstract was carried out by the staff of the Publications Section of the
Bureau, under the supervision ofMr.Menahem Saraf. The Abstract was typeset and printed
at the "Hamakor Press" Ltd., Jerusalem.

To all those who participated in the preparationof the Abstract, the Central Bureau of
Statistics conveys its appreciation and gratitude.

Prof. Moshe Sicron
Government Statistician

Jerusalem, 1985
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