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הקדמה
מידע כקודמיו, מביא. ישראל למדינת הארבעים שנת של בעיצומה המופיע זה, סטטיסטי שנתון
לשמש נועד בשנתון שרוכז המידע בישראל. החברה ועל הכלכלה על האוכלוסייה, על מרוכז כמותי

ובחו"ל. בארץ הרחב הציבור ואת החוקרים את המתכננים, את במדיניות, העוסקים את

השנתון, בפתח מובא, כמוכן .1986 לסוף עד ברובן, מעודכנות, בשנתון המובאות השוטפות הסדרות
וכן 1986 לבין 1950 שבין התקופה עבור העיקריות הסטטיסטיות לסדרות מרוכז רבשנתי סיכום לוח

התחומים. ברוב ההיסטוריות ההתפתחויות עיקרי על לעמוד המאפשר  שונות תתתקופות

הקורא ימצא תחום בכל יותר מפורטים נתונים רבים. בנושאים תמציתיים נתונים מובאים בשנתון
מפקד מנתוני הפרסומים סדרות המיוחדים, הפרסומים כסדרת מפרסמת שהלשכה השונים בפרסומים
מופיעות אלה פרסומים של רשימות ועוד. הסטטיסטיים לירחונים המוספים והדיור, האוכלוסין

העניין. לפי בשנתון, פרק לכל במבוא

בישראל האוכלוסייה תחזיות : מיוחד לאזכור ראויים הרגילות, לסדרות נוסף בשנתון, הנושאים מבין
בילוי קריאה, הרגלי מסקר נתונים ;2002 שנת עד  עזה וחבל שומרון וביהודה. 2010 שנת ער

נושאים שהקיף 1985 לשנת בישראל הקשישים אוכלוסיית על מקיף מסקר נתונים ;1987 וספורט
שני מתוך זה בשנתון המובאים נתונים עוד נזכיר ועוד. פיסיות מיגבלות הכנסות, דיור, עבודה, כגון:
עוסקת שבהקמתו לוח  1982/83 לשנת תשומהתפוקה לוח הקמת לקראת בלשכה שנערכו סקרים

.1982/83 ושירותים מסחר סקר והשני 1982/83 יבוא ייעודי סקר הוא האחד עתה: הלשכה

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 גם היתד, השנתון של המקצועית העריכה
וההדפסה הסדר עבודת שרף. מנחם מר של בראשותו הלשכה של הפרסומים מדור עובדי כידי לדפוס

ירושלים. כע"מ, "המקור" דפוס בידי היתה

ותודתה. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הערכת נתונות  השנתון במלאכת העושים לכל.

סיקרון משה פרופ'
הממשלתי הסטטיסטיקן

1987  תשמ"ח ירושלים,



הלשכה של הבכיר הסגל
1987 באוקטובר 1

הלשכה הנהלת
המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטיקן סיקרון, משה פרופ'

הלשכה מנהל סגן איל, נתן
סטטיסטיקה על וממונה דמוגרפיתחברתית לסטטיסטיקה המדעי המנהל סגן איזנכך. צבי ''ו; ד

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

ועל ואנרגיה) התשלומים מאזן חוץ, (סחר כלכלית סטטיסטיקה בתחום ממונה לסמן, בנימין
והדיור האוכלוסין מפקד

צריכה מקומיות, ורשויות בנייה (מחירים, כלכלית סטטיסטיקה בתחום ממונה קרשאי, ראובן
וכספים)

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

ופיתוח מחקר
וחברתית דמוגרפית לסטטיסטיקה להנהלה יועץ שמלץ, עוזיאל פרופ'

סטטיסטי ניתוח בנושא יועץ פפרמן, דניאל ד"ר
סטטיסטי לניתוח המדור מנהלת בןטוביה, שילה גב'

עונתיות ניכוי בנושא המחלקה למנהל ראשית עוזרת סלמה, אסתר 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 עתר בלק, אהרון
לתשומהתפוקה המחלקה

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

ולאנרגיה התשלומים למאזן חוץ, לסחר המחלקה
המחלקה מנהל גרף, ראובן

חוץ לסחר המדור ומנהל המחלקה מנהל סגן פיינרו, גרשון

למחירים המחלקה
המחלקה אוזנה,מנהל רחמים

לצרכן המחירים מדור על ואחראית המחלקה מנהל סגנית צדיק, מרים גב'
ובשירותים בבנייה למחירים המדור ומנהל המחלקה מנהל סגן דרור, נסים

בתעשייה למחירים המדור מנהל שטיינגרט, חנוך

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

התעשייה למדדי המדור מנהל מאירוביץ, יחזקאל
ולשירותים פנים לסחר המדור מנהלת בלום, עדינה גב'

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

נתונים ולמאגר לתחבורה המחלקה
המחלקה מנהל סופר, גבריאל

המחלקה למנהל ראשית עוזרת גורל, טליה גב'
מחלקתי ראשי עוזר אברהם, אריה
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

(בחופשה) לבריאות המדור מנהלת צדקה, פנינה גב'
לפיתוח ועוזר לדמוגרפיה המדור מנהל רבי, ציון

ביישובים ולאוכלוסייה לקליטה המדור מנהלת שלו, דבורה גב'
עזה וחבל ושומרון ביהודה לדמוגרפיה המחלקה למנהל ראשית עוזרת זמל, ג'וליה גב'

קשישים של לסטטיסטיקה המחלקה למנהל ראשית עוזרת טל, דורית גב'



ולסיווגים לקליטה* לעבודה. המחלקה
הסטטיסטי השנתון של המקצועי והעורך המחלקה מנהל קרישר. זאב
והתעסוקה השכר למדדי מחלקתית ראשית עוזרת בטאט, אביבה גב'

אדם כוח לסקרי מחלקתית ראשית עוזרת נוי. אדית גב'
עזה וחבל ושומרון ביהודה לסטטיסטיקה המחלקה

המחלקה מנהל פלגי, אלישע
ושומרון ביהודה מטה קצין מנגן. אליהו

עזה בחבל מטה קצין כדורי, שלמה
חברתית לסטטיסטיקה המחלקה

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

התחום) על לממונה (כפופה מיוחדים לסקרים מחלקתית ראשית עוזרת קוזלוב, גינה גב'
לחינוך המדור מנהל גידיניאן, יוסף

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'
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'

מערכות ניתוח צוות ראש חיימוכיץ, הקטור
והדרכה פיתוח לנושא אחראית פרקש, ג'קלין גב'

צוות ראש חי, יצחק
צוות ראש טנא, אביבה גב'
צוות ראש סוהריאנו, מקס

צוות ראש בטיסטא, חנה גב'
צוות ראש הבלין, שלמה

צוות ראש מלמד, רעיה גב'
צוות ראש לוטן, מאיר

לדמוגרפיה. המחלקה במסגרת פועל לקליטה המדור *



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

הפרסומים מדור מנהלת לבנון, ענת גב'
והדיור האוכלוסין מפקד

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 זבורובר, אברהם
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'
מיוחדים תפקידים שטרן, וולף



העניינים תוכן
ג הקדמה
ה הלשכה של הבכיר הסגל
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16 שטח א/1.
18 אקלים א/62.

אוכלוסייה ב.
26 מבוא
30 האוכלוסייה אומדן כ/31.
32 גיאוגרפית חלוקה ב/144.
60 פנימית הגירה ב/1715.
65 דמוגרפיות תכונות ב/2418.
70 האוכלוסייה תחזית ב/20.
78 בית משקי ב/3125.

טבעית תנועה ג.
ל8 מבוא
90 סיכום לוח ג/1.
95 וגירושין נישואין ג/22ו.
113 ופטירות לידות ג/3ו26.
118 לידות ג/2315.
128 פטירות ג/2624.
130 חיים אורך ג/2927.
132 מוות סיבות ג/3330.

ותיירות הגירה תנועות ד.
1 4 י מבוא
143 סיכום לוחות ד/21.
145 תושבים ד/73.
148 תיירים ד/128.

וקליטה עלייה ה.
153 מבוא
154 עולים ה/91.
164 עולים קליטת ה/1210.
167 ישראל את שעזבו עולים ה/13.



עמוד לוח
בינוי טז.

415 מבוא
422 בנייה ט"ז/131.
422 .. וחדרים דירות הבנייה, שטח ט"ז/71.
432 בנייה משך ט"ז/8.
434 בבניינים קומות ט"ז/9.
436 בבניינים דירות ט"ו/10.
438 . ודירות מגורים בנייני קבלנים, ט"ז/11.
439 מכורות לא דירות ט"ז/12.
440 דירות במלאי שינויים ט"ז/3ו.
441 גולמית מקומית השקעה ט"ז/4ו.

עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ט"ז/5ו.
442 בבינוי
443 ציבוריות עבודות ט"ז/2016.
443 כבישים ט"ז/816ו.
445 מים צינורות ט"ז/19.
446 ביוב צינורות ט"ז/20.

הארחה ושירותי מסחר יז.
ל44 מבוא
453 מאורגן קמעוני מסחר י"ז/ו.
454 בניקיימא מוצרים אספקת י"ז/2.
455 הארחה שירותי י"ז/73.
462 ושירותים מסחר סקר י"ז/08ו.

ותקשורת תחבורה יח.
467 מבוא
470 סיכום לוחות י"ח/31.
475 רכבת י"ח/4.
476 אוטובוסים י"ח/5.
477 י.מית הובלה י"ח/6.
478 נמלים שירותי י"ח/87.
480 תעופה י"ח/129.
482 ותקשורת דואר י"ח/1513.
484 כבישים י"ח/6ו7ו.
485 מנועיים רכב כלי י"ח/2018.
487 לאעירוניים בכבישים תנועה י"ח/2421.
491 דרכים תאונות י"ח/2825.
494 נהגים י"ח/3129.

וביטוח בנקים יט.
496 מבוא
499 בנקים י"ט/51.
505 ביטוח חברות י''ט/6ו1.
513 גמל קופות י"ט/1412.

עמוד לוח
חיים רמת יא.

272 מבוא
274 המזונות מאזן י"א/31.
278 דיור י"א/94.
284 בבית עזרה י"א/10.

ושבר עבורה יב.
285 מבוא
292 אדם כוח סקרי י"ב/301.
292 האזרחי העבודה כוח י"ב/51.
301 העבודה בכוח נשים י"ב/76.
303 העבודה בכוח לאיהודים י"ב/8.
304 ושכירים מועסקים י"ב/199.
323 חלקית עבודה י"ב/2120.
325 ועבודה לימודים י"ב/22.
326 מעבודה י"ב/2423.היעררות
327 מועסקים בלתי י"ב/2925.
332 השנתי העבודה כוח י"ב/30.

דיווחים פי על ותעסוקה שכר י"ב/3331.
333 לאומי לביטוח למוסד
340 רשומה אבטלה י"ב/34ו4.
346 והשבתות שביתות י"ב/4342.
348 יוקר תוספת י''ב/44.

חקלאות יג.
351 מבוא
354 מפתח נתוני י"ג/ו.
360 שטח י"ג/82.
366 מועסקים י"ג/9.
366 ייצור אמצעי י"ג/139.
367 הון מלאי י"ג/10.
369 הייצור וערך ייצור י"ג/1714.
376 החקלאות ענף חשבון י"ג/918ו.

תעשייה יד.
378 מבוא
381 וכספיים פיסיים נתונים י"ד/41.
385 תעשייה מדדי י"ד/75.
392 והמלאכה התעשייה סקרי י"ד/128.
400 התעשיה ענף חשבון י"ד/13.
403 תעשייה מוצרי י"ד/14.
406 חשמל י"ד/15.

ומים אנרגיה טו.
407 מבוא
408 האנרגיה מאזן ט"ו/41.
413 חשמל ט"ו/5.
414 מים ט"ו/6.



עמוד לוח
בריאגת כד.

645 מבוא
650 לבריאות לאומית הוצאה כ"ד/ו4.
654 בריאות שירותי כ"ד/175.
661 ואשפוו תחלואה כ"ד/2218.
668 בית במשקי ומעלה 60 בני כ"ד/23.

וסעד רווחה בה.
671 מבוא
675 לאומי ביטוח כ"ה/51.
680 סעד כ'ה/76.

ובידור תרבות כו.
681 מבוא
682 עת וכתבי עיתונים ספרים, כ"ו/ו2.
684 ספר בבתי ספריות כ"ו/3.
688 וספורט בילוי קריאה, הרגלי כ"ו/54.
692 מוסיאונים כ"ו/6.
692 סרטים כ"ו/7.

עזה וחבל שומרון יהודה, בז.
693 מבוא
701 אוכלוסייה כ"ז/41.
704 לידות כ''ז/5.
705 לאומית והוצאה הכנסה כ"ז/106.
710 התשלומים מאזן כ"ז/וו.
711 חוץ סחר כ"ז/12.
712 מחירים כ"ז/3ו.
713 מזונות צריכת כ"ז/4ו.
714 בית וציוד דיור תנאי כ"ז/1715.
718 ושכר עבודה כ"ז/2818.
731  חקלאות כ"ז/3229.
734 תעשייה כ"ז/3533.
738 בנייה כ"ז/3936.
742 מלון בתי כ"ז/40.
743 תחבורה כ"ז/4241.
745 מקומיות רשויות כ"ז/4443.
747 ציבורי סדר כ''ז/45.
748 השכלה כ"ז/46.
750 חינוך כ"ז/4847.
751 בריאות שירותי כ''ז/49.

עמוד לוח
המקומיות והרשויות הממשלה כ.

51 ל מבוא
522 והכנסת בחירות כ/41.
528 ציבורית הוצאה כ/5.
529 האוצר של והתחייבויות זכויות כ/6.
530 הממשלה והוצאות הכנסות כ/97.
535 המדינה עובדי כ/0ו12.
538 המקומיות הרשויות כספי כ/3ו5ו.

עיבורי סדר נא.
ג54 מבוא
546 סיכום לוחות כ"א/ו3.
548 משפט בתי כ"א/74.
554 פלילית סטטיסטיקה כ"א/158.
561 מבחן שירותי כ"א/6ו.
562 שונות כ"א/7ו9ו.

והשכלה חינוך כב.
563 מבוא
572 השכלה כ"ב/31.
576 לחינוך הלאומית ההוצאה כ"כ/64.

כיתות הוראה, משרות ספר, בתי כ"ב/107.
579 ותלמידים
584 חינוך. במוסדות למידה שיעורי כ"ב/וו14.

ספר בבתי ותלמידים כיתות כ"ב/1915.
587 החינוך במערכת
591 י"ב כיתלת תלמידי סקר כ"ב/2520.

ן הספר בבתי הוראה כוחות כ"ב/2926.
598 החינוך במערכת
604 עלתיכון חינוך כ"ב/3230.
607 אוניברסיטאות כ"ב/4333.
621 מבוגרים חינוך כ''ב/4544.

עלתיכונית השכלה בעלי סקר כ"ב/4946.
622 1984 אקדמית או

ופיתוח מחקר בג.
630 מבוא
633 למו"פ הלאומית ההוצאה כ"ג/21.
634 .... באוניברסיטאות למו"פ הוצאה כ"ג/73.

העוסקים תעשייה מפעלי סקר כ"ג/98.
638 במו"פ

עלתיכונית השכלה בעלי סקר כ"ג/0ווו.
641 אקדמית או
644 פטנטים כ"ג/12.



הלשכה פרסומי

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

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

דורש. לכל חינם מופץ הלשכה, פרסומי של ומחיר היקף התוכן, תמצית המכיל ,1986 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 
וכו'. חדפעמיים מחקרים של שנתיים, סקרים

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

סחורות. לפי וארצות ארצות לפי סחורות מפורטות שבהם

הארחה ולשירותי לתיירות סטטיסטי רבעון 
חקלאית לסטטיסטיקה רבעון 

תחבורה של לסטטיסטיקה רבעון 
עזה וחבל שומרון יהודה, של סטטיסטיקה 

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

מיוחדים: פרסומים ד.

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

חוברות. כ815 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 (בשטחים 1967 והדיור האוכלוסין מפקד

כרכים. 17 הופיעו  1972 והדיור האוכלוסין מפקד
כרכים. 17 הופיעו כה עד  1983 והדיור האוכלוסין מפקד

יג



כרכים. 13 הופיעו  1965 והמלאכה התעשייה מפקד
כיכיס. 7 הופיעו  תשל"א החקלאות מפקד

כרכים. 2 הופיעו  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. 54 זו בסידרה הופיעו כה עד וכד'. יישובים

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

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

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



העניינים מפתח

נתונים מופיעים שבהם הלוחות את למצוא הקורא על להקל היא המפתח מטרת
או לוחות במספר נמצאים המבוקשים הנתונים כאשר בעיקר כלשהו, כנושא 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 טן
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 ביאור 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  מעובד 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



ליח
אוניות

יח/6 הסוחר צי
6 יח/ן. תפוסה

ימית הובלה גם: ראה

24.22. יח/8ו תחבורה וקטנועים, אופנועים
כז/41 עזה וחבל שומרון ביר'ודה.
יח/19 "צור שנת
כז/נ4 עזה וחבל שומרון ביהודה. בתאונות

הממשלה משרדי .. ראה משרד האוצר,
אורחים

יז/53 מלון בבתי .

כז/40 ושומרון ביהודה מלון בבתי

אחיות
כב/0נ הכשרה
כ/וו מדינה עובדות

אחסנה
יח/7 בנמליס פריון
יח/2 יכ/32; עבודה והוצאות שכר שכירים,

ותקשורת אחסנה תחבורה, גם: ראה

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

והפיתוח העצמאות מלוה איגרות
ז/4 הממשלה חובות

אימהות
כה/3 .... לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,
כה/4 לידה ודמי לירה מענקי מקבלות
ג/22 לידות רווקות,

נשים לידות; גם: ראה

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

אלמניס/נות
ג/9ו לידה יבשת
8 ג/6, נישאים

ציוד ייצור אלקטרוניקה,
ו/4ו תפוקה תשומ

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

ט/ו4 תשלום אמצעי
טו/ו6 ומיט אנרגיה

כא/4ו אסיריס
שדה גידולי ראה: אפונה
פירות ראה: אפרסמון
פירות יאה: אפרסקים

אקדמאים
3937 5נ. יב/34, אבטלה
וו כג/10, כב/4946; עלתיכונית השכלה כעלי
4947 כב/4543. :29 .23 .21 יב/6ו9ו, מועסקים
כו/25 עוה וחבל שוסרק ביהודה. מועסקים
11 כג/0ו. במו"פ מועסקים
כ/וו מדינה עובדי
ה/9 תעסוקה בכוח, ועולים עולים

לוח
א

פירות ראה: אבוקדו
מקשה ראה: אבטיחים

יב/34ו4 רשומה אבטלה
יב/ו4 אישורים
כה/4 אבטלה דמי
כה/3 .... לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,

שיתופיות אגודות
יב/5ו קואופרטיבים חברי
יח/5 ואוטובוסים בתחבורה
יד/9 בתעשייה

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

פירות ראה: אגסים
אגרות

כ/8 הממשלה הכנסות
44 כז/43, עזה וחבל שומרון יהודה, בערי הכנסות
18 .5 יח/ו. תחבורה אוטובוסים,
יח/9ו ייצור ושנת גיל
13 י/ו, מדד תשומה, מחירי
יח/29 דרבים בתאונות מעורבים
כז/42 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרבים בתאונות מעורבים
5 ,3 יח/1. ציבורית
22 יח/5, קילומטראז'

ו3 ב/ו אוכלוסייה
16 .129 ב/י, יישוב וצורת גודל
3 כב/1. ;24 ,23 .2118 ,9 ב/8, גיל

העניין ולפי ונוצרים מוסלמים דרוזים. די דת
כב/31 לימוד ושנות השכלה
כז/46 עזה וחבל שומרון ביהודה. השכלה
ב/11 ארגונית השתייכות
/64/3 גאוגרפית חלוקה
נ כב/2. ב/2422; לידה ומקום מוצא לידה. יבשת
כז/41 עזה וחבל שומרון ביהודה.
14.11 ב/10. ביישובים
15 .13 .12 .8 ב/64. טבעי ואזור ונפה מחוז
3 כב/ו, ;23 .21 ,19 ב/8ו. מין
ב/3ו מוניציפאלי מעמד
ב/ו2 משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
ב/25ו3 בית משקי
ג/8ו םגול"ם שיעורים פריון,

לעיל יישוב גודל ר' יישוב צורת
ב/4 צפיפות

לאיהודים יהודים; ראה אוכלוסייה קכדצת
ב/2422 עלייה תקופת
ב/20 תחזית
כז/4 עזה וחבל שומרון ביהודה. תחזית

אוכלוסייה יהודים. .. ראה יהודית אוכלוסייה
לאיהודים ראה: לאיהורית אוכלוסייה

כב/44 לעברית אולפנים
אוניברסיטאות

בב/5 לחינוך לאומית הוצאה
7 כג/ו למו"פ הוצאה
42 כב/33. הרשמה מועמדים.
כב/4038 תארים מקבלי
כב/ו4 אקדמי סגל
43 .3633 .14 כב/9. תלמידים

r



בילוי
לוח
כו/4

טז/ו20 בינוי
2 טו/ו. בבינוי שימוש אנרגיה,
ו/5 ציבורית לצריכה הוצאה
ו/5 מקומית גולמית השקעה
כ/6 הממשלה והלוואות השקעות
טז/5ו עבודה והוצאות למעשה עבודה ימי
24 ,23 .21 .19 נו. .12 ,10 יב/9, מועסקים
כז/2420 עזה וחבל שומרון ביהודה. מועסקים
יב/23 מעבודתם נעדרים
יב/43 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
טז/15 :35 .34 .20 ,12 יב/10, קואופרטיבים וחברי שכירים
כז/23 עזה וחבל שומרון ביהודה. שכירים
כז/26 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, שכירים
טז/5ו ;39 יב/22, שכר
26 כז/24. עזה וחבל שומרון ביהודה. שכר
יב/4ו ולשכיר למועסק לשבוע עבודה שעות

ביהודה. לשכיר לשבוע עבודה שעות
28 כז/27, עזה וחבל שומרון
כז/9 עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי לאומי תוצר
ן/3ו תפוקה תשומה

הממשלה משרדי ראה: משרד ושיכון, בינוי
ביצים

ו/3 פרטית לצריכה הוצאה
יג/5ו יא/1; 'יצור
כז/29 עזה וחבל שומרון ביהודה, ייצור
16 יג/1, יא/1; יצוא
יא/31 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/12 מדד תפוקה, מחירי
כז/4ו עזה ובחבל שומרון ביהודה, צריכה

בלו
כ/8 הממשלה הכנסות

מועסקים מובטלים; ראה: מועסקים בלתי
בנזין

יח/24 מוניות בשימוש
24 יח/8ו. משאיות בשימוש

טז/41ו בנייה
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
יב/37 עבודה דורשי
1210 ,8 ,6 .4 טז/2, דירות
יב/39 לעבודה והפניות הזמנות
כב/45 מקצועית והשתלמות הכשרה
טז/14 ו/5: מקומית גולמית השקעה
6 טז/2, חדרים
כז/3936 עזה וחבל שומרון ביהודה,
5 .3 טז/ו, ייעוד
14 .108 טז/31, למגורים
יב/43 מובטלים
7 .6 י/1. מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי
12 י/וו, מדד בחקלאות. תשומה מחירי
10 כ/6, הממשלה מימון
טז/8 י בנייה משך
טז/7 בנייה סוג
14 .12 וו. ,8 טז/3, פרטית
15 .118 .6 טז/3, ציבורית
4 טז/3. יישוב צורת
119 .53 טז/1, שטח
5 טז/ו. למגורים שלא
14/1 תפוקה תשומה

בינוי גם; ראה

לוח
11 כג/10. ;43 כב/42, תואר
41 .39 יב/3735. תעסוקה

א/62 אקלים
הדר פרי ראה: אשכוליות

אשפת
22 .21 כד/10. אבחנות
כד/20 גיל
כד/4 אשפוז ליום הוצאות
כד/ו1 נפש חולי
כז/49 עזה וחבל שומרון ביהודה,
כד/4ו יולדות
10 כד/9. מיטה סוג

אשראי
ז/3 התשלומים במאזן
ו/8 מוכוון
5 ,4 .2 יט/1, הבנקים נכסי
ט/64 וכספיים בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור
כ/8 סובסידיות

כ
בדוים

129 .7 ב/6. אוכלוסייה
ג/4ו ופטירות חי לידות
ג/10 מתגרשים
ג/3 נישאים

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

בודדים
יב/28 מועסקים בלתי
8 ,7 יא/4. ב/2925; בית משקי

שדה גידולי ראה: בוטנים,
ערך לניירות בורסה

ערך ניירות מניות; חוב; איגרות ראה;
ובחירות כנסת יאה: בחירות

בידור
ו/2 פרטית לצריכה הוצאה
כו/4 בילוי הרגלי מופעים.
י/4 מדד לצרכן, מחירים

ובידור חרבות גם: ראה

ותיעול ביוב
כז/44 עזה חבל בערי הוצאות
טז/20 צינורות הנחת

1 יט/6ו ביטוח
ו/11 שער ביטוח
יט/8 ורווח הוצאות הכנסות.
ט/7 חיסכון
4 י/3. מדד לצרכן. מחירים
י/13 מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
ט/ו הציבור בידי נכסים
יב/32 ושכר שכירים

וביטוח בנקים גם; ראה

כה/ו5 .. לאומי ביטוח
כ/9 הממשלה הוצאות
כ/8 לממשלה מלוות
11 ,10 ו/7. ותשלומים מסים

הממשלה משרדי ראה: המשרד ביטחון,

יח



לוח
כג/וו ;9 יז/8. יב/9; ושכירים מועסקים
4 י/3, מדד לצרכן. מחירים
כז/נו עזה וחבל שומרון ביהודה. מחירים
כו/4 אשפוז ליום שוטפת עלות
כד/15 מונעת רפואה
9 יל/8. יב/32: ושכר שכירים

הממשלה משרדי ראה: המשרד בריאות,

דגים בריכות
יג/0ו הון מלאי
יג/ן מעובד שטח

דגיס ג0: ראה

בשר
}/r לצריכה הוצאה
יא/ו ח/4: יבוא
ג/5ן יא/ן; ייצור
כו/29 עזה וחבל שומרון כיהודה, ייצור
יג/5ו יא/ו; ח/4; יצוא
יא/ו3 המזונות במאזן
י/4 מדד לצרכן. מחירים
י/לן מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
יד/ל עיבוד
בז/4ו עזה וחבל שומרון ביהודה.' צריכה

מוצרים חיים, בעלי גם: ראה
בד בתי

כז/32 ושומרון ביהודה

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

יז/3 הבראה בתי
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה

חולים בתי
119 כד/4. ושהות אשפוז
17 .8 כד/6, בעלות
2 כד//, לאומית הוצאה
כד/4 אשפת ליום שוטפת הוצאה
17 כד/6ו. הריון הפסקות
וו כד/6. שנתקבל! חולים
כד/4ו ופטירות לידות
49 כו/5, עזה וחבל שומרון ביהודה, לידות
כד/97 מיטות
כד/5 סוג

בריאות גם: ראה

מגורים בתי
8 ו/7. בעלות
ו/ל נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
טז/4ו ו/5; מקומית גולמית השקעה
טז/8 בנייה משך
טז/וו ודירות שטח קבלנים,
טז/9 קומות
ו/8 שכר

דיור בנייה: גם: ראה
ולגננות למורים מדרש בתי

כו/48 עוה וחבל שומרון ביהודה.
כב/ו3 הוראה ומשרות מורים עבודה. יחידות
32 .31 כב/10. תלמידים

מטבחיים בתי
יג/7ו חיים בעלי שחיטת

לוח

ציבור בנייני
5 טז/ו. בנייה
כ/9 הממשלה הוצאות
טז/4ו גולמית מקומית השקעה

פירוח ראה: בננות

ישראל בנק
כ/6 מניות הון
9 כ/8. הממשלה והוצאות הכנסות
יט/ו התחייבויות
ז/4 חוץ כמטבע חובות
יט/1 ז/5; נכסים
4 יט/2. בנקאיים מוסדות נכסי
5 ז/4. פיקדונות
יט/51 בנקים
ט/64 לציבור אשראי
יט/4 ט/5: להשקעות
ז/4 חוץ כמטבע חובות
כ/8 לממשל מלוות
כ/4ו המקומיות לרשויות מלוות
יט/ו וו: ט/6. מסחריים
וו;יט/5 ט/5. למשכנתאות
5 ,4 יט/ו, והתחייבויות נגסים
11 יט/0ו. ביטוח חברות פיקדונות
יט/ו ז/5: חוץ במטבע פיקדונות
ט/3 הציבור של עו"ש פיקדונות
ט/ו1 כבורסה הרשומות למניות תשואה

אשראי גם: ראה

יט/ו14 וביטוח בנקים
ט/8 בבורסה רשומות חוב איגרות
ט/9 בבורסה רשומות מניות

חיים בעלי
10 ח/4, יבוא
18 .15 ,14 .12 יג/1, ייצור
כז/29 עזה וחבל שומרון ביהודה. ייצור
יג/5ו ח/4; יצוא
יג/0ו הון מלאי
יג/7ו מטבחיים בבתי שחיטה
ו/4ו תפוקה תשומה

מוצרים חיים, בעלי
יא/2 י. ליום לנפש חלבון
ח/4 יבוא
18 ,17 .15 יג/4ו. ייצור
יג/15 ח/4: יצוא
י/4 מדד לצרכן, מחירים
12 י/ןן. מדד בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
יא/נ ליום לנפש שומן

ירקות ראה: בצל
ביוי

יג/5ו ייצור
ינ/7ו מטבחיים בבתי שחיטה

א/ב ברד

ברזל
ח/4 ויצוא יבוא
י/7 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
כד/ונ2 בריאות
118 בד/6, אשפוז
כד/ו4 כ/5: לאומית הוצאה
ו/2 פרטית לצריכה הוצאה
כז/49 עזה וחבל שומרון ביהודה.

יט



לוח
ילדים גני

כב/64 לאומית הוצאה
כז/48 עזה וחבל שומרון ביהודה.
19 .11 כב/10, תלמידים

גירושין ראה: גרושים/ות
6 .5 א/2. גשמים

דבש
יג/5ו יא/1; ייצור
יג/5ו יא/2; יצוא
יא/ן המזונות במאזן
י/2ו מדד תפוקה. מחירי

דגים
ן/3 פרטית לצריכה הוצאה
יא/1 ח/4; יביא
יג/15 יא/1: ייצור
כז/29 עזה בחבל ייצור
יג/6 יא/ו; ח/4: יצוא
יא/ו3 המזונות במאזן
י/12 מדד תפוקה. מחירי
כז/14 עזה וחבל שומרון ביהודה. צריכה
יג/5, לתעשייה

ומוצריהם דגנים
יג/5, לגרעינים
ו/3 לצריכה הוצאה
יא/ן ח/4: ייצוא יבוא
יג/5ו יא/1; ייצור
יא/ו3 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כז/5ו עזה וחכל שומרון ביהודה, צריכה

שדה גידולי גס: ראה

14 יח/13. שירותים דואר,
י/3 מדד לצרכן, מחירים

תקשורת גם; ראה

ודיג ייעור חקלאות. דגים: בריכות דגים; ל ראה דיג

יא/104 דייר
ו/3 פדטית לצריכה הוצאה
ן/5 מקומית גולמית השקעה
כז/1816 עזה וחבל שומרון ביהודה,
4 י/3, מדד לצרכן. מחירים
1 ה/ו 'גולים
9 יא/64. ה/ן1; צפיפות
כז/5ו עזה וחבל שומרון ביהודה, צפיפות

מועסקים  ודיג "עור חקלאות. ראה; דייגים
דיינים

כא/2 רבניים דין בבתי

12 כ/וו. המדינה עובדי דירוג

דירות
11 ,10 .8 .6 טז/4. וציבורית פרטית בנייה

שומרון ביהודה, ושירותים בעלות
כז/6ו עזה וחבל
כז/12 עזה וחכל שומרון ביהודה. מחירים מדד החזקה.
12 .6 טז/2. ;7 יא/6. חדרים
39 כז/38. עזה וחבל שומרון כיהודה,
י/5 מחירים
י/3 מדד לצרכן. מחירים
טז/8 בנייה משך

לוח
יז/3ל מלון בתי
כז/40 ושומרון ביהודה
יז/75 נבחרים בישובים
י/1 מדד תשומה, מחירי
יז/76 גולמי מקומי ותוצר תשומה תפוקה,

משפט בתי
כא/7 : טיפול משך
7 ,6 .3 כא/2, עניינים
כז/45 עזה וחבל שומרון ביהודה. עניינים
כא/2 ודיינים שופטים

ספר בתי
6 כב/5. לאומית הוצאה
כז/48 עזה וחבל שומרון כיהודה.
15 כב/9. t כיתות

שם ר' הוראה ומשרות מורים
כב/7 החינוך במערכת

שם ר' תלמידים

קולנוע בתי
כו/4 בילוי הרגלי
כו/7 סרטים יבוא

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

תעשייה ומוצריהם, ופלסטיק גומי
14 יד/7. ייצור
יב/9 חלקית ועבודה מועסקים
כג/11 במו"פ מועסקים
ו/4ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם; ראה
ירקות ראה: גזר
שדה גידולי

15 יג/4ו, "צור
כז/29 עזה וחבל שומרון ביהודה. ייצור
15 יג/1. יצוא
י/ו12.1 מדד והשומה. תפוקה מחירי
6 יג/ו4. מעובד שטח
ו/4ו תפוקה תשומה

ג/ו מתגרשים גרושים/ות, גירושין,
12 ג/11. הנישואין תקופת אורך
10 ג/3, מגורים יישוב גודל/צורת
ג/0ו גיל
ג/9ו לגרושות חי ולדות
9 ג/2, מגורים ונפת מחוז
ג/12 לזוג ילדים מספר
ג/8 הנישואין לפני משפחתי מצב
8 ג/6. נישאים
מוסלמים. דרוזים. לאיהודים. יהודים. לארווקים; גם: ראה

נוצרים

תקציביים גירעונות
כ/6 הממשלה של
כ/15 המקומיות הרשויות של

ח/ו מסחרי גירעון
כז/2ו עזה וחבל שומרון ביהודה,
כה/4 גמלאות
יב/27 עבודה הפסקת
כ/9 הממשלה הוצאות

קצבאות פנסיות. גם: ראה
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ה

שירותים הארחה,
טז/14 כבנ"ה מקומית השקעה
י/4 מדד לצרכן. מחירים

מלון בתי גם; ראה

\*\* ותיירות הגירה
ב/1715 פנימית הגירה
ב/2 הגירה מאזן

חומרים וחיטוי, הדברה
יד/7 הצומח להגגת
יג/9ו החקלאות ידי על קנויות תשומות

הדסה
7 כו/5. חולים בתי
בד/12 ובילד באם לטיפול תחנות

הדר פרי ראה: הדרים
הובלה

י/6 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי
8/7' י. ושכר שכירים מועסקים. עסקים,
יג/9ו החקלאות ידי על קנויות תשומות

יח/129.21 אוירית הובלה
יב/32 ושכר שכיר משרות

תעופה גם: ראה

ימית הובלה
יח/3 עבודה והוצאות שכירים פדיון,
יח/3 יב/32; שכר
8 יח/ו. ומטענים אוניות תנועת
8 יוו/ו, ד/2: נוסעים תנועת

אוניות גם: ראה

רגל הולכי
יח/27 דרכים בתאונות נפגעים

שומרון ביהודה. דרכים בתאונות נפגעים
כז/ו4 עזה וחבל

10 יג/1, בחקלאות הון
לאומית הוצאה

כד/41 לבריאות
כב/64 ב/5; לחינוך
2 כגאו, למו"פ
כ/5 ו/ו3; לצריכה

שומרון ביהודה. פרטית לצריכה
כז/86 עזה וחבל

עבודה הוצאות
5 יח/נ. באוטובוסים
טז/15 בבינוי
יח/3 ימית בהובלה
כג/9 ולפיתוח למחקר
יז/8 ובשירותים במסחר
7 יח/3. בנמלים
4 יח/3. ; ברכבת
13 יח/3. דואר בשירותי
10 יח/3. בתעופה
ית/3ו בתקשורת

מורים ראה: הוראה

עובדים הזמנות
יכ/39 העבודה לשכוח דרך

מעבודה היעדרות
24 יב/23. חופשות

טז/4 "שוב צורת
טז/3ו הייעוד שינוי
י/3 לצרכן מחירים מדד דירה. שגר

דיור גס: ראה

דשנים ראה: חומרים דישון,
דלק

טו/2 בסיסית אנרגיה
ח/4 יבוא מינרלי, דלק
בז/43 ושומרון יהודה ערי הכנסות
י/3ו מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
יז/ו : מאורגן קמעוני במסחר מכירות
גה/5.4 אבטלה דמי
יב/41 אישורים הוצאת
כה/3 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות
כה/4 מזונות דמי
כה/5 קיום להבטחת גמלאות

מפתח דמי
3/' מדד לצרכן. מחירים
י/5 מפתח דמי במחירי שינוי

תעשייה לאור, והוצאה דפוס
ח/12 יבוא
ח/7 יצוא
יב/9 חלקית ועוברים מועסקים
9 כג/8, ופיתוח מחקר
ו/4ו תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

כיתה דרגת
תלמידים ראה:

ררווים
2218 ב/2; אוכלוסייה
בא/5 דין בית
24 .18 .16 ג/6. ב/2118; גיל
ג/1 גירושין
ג/21 ילדים
17 .16 ג/ו. חי לידות
ג/1 מת לידות
ב/2 הגירה מאזן
ג/24 :19 ב/8ו. מין
ג/6 משפחתי מצב
ב/2 האוכלוסייה גידול מקורות
6 ג/1, נישואין
24 ג/ו, פטירות
ג/6ו פריון
ג',1 כ/2. טבעי דיכוי
ב/20 אוכלוסייה תחזית
ג/15 האוכלוסייה תחלופת
כב/14 תלמידים

2321 ,17 .16 יח/ו. דרכים
1 7 .16 יח/ו. אודך
44 בו/43. צוה וחבל שומרון יהודה. ערי הוצאות
8 י/ו. מדד בסלילה. תשומה מחירי

דשנים
יג/5ו ייצור אורגניים,
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור כימיים,
19 יג/ו. החקלאות ידי על קנויות תשומות
הממשלה משרדי יאה: דתות לענייני המשרד דתות,

יד משלח ראה: שירותים דת,

כא
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5 ו/1, מקומית גולמית השקעה
טד/15 בבינוי
9 כז/6. עזה וחבל שומרון ביהודה.
S/J כלכלי וענף נכס סוג

השקעות
כ/6 האוצר
יט/ו1 בישראל נוכריות ביטוח חברות
ט/9 להשקעות חברות
n/n נכסים יבוא

שומרון כיהודה. צעירים ובמטעים בייעור
19m עזה וחבל
2 ן/ן, התשלומים במאזן
כג/9 במופ
כ/6 הממשלה
2 כד/ו. בריאות בשירותי קבועים נכסים
5 כב/4, חינוך בשירותי קבועים נכסים
14 ו/13. תפוקה תשומה קבועים. בנכסים

מקצועית השתלמות
כב/45 בקורסים לומדים
ג/3230 התאבדויות

יא/3
ויטמינים

ליום לנפש

ז
דשנים ראה: אורגני, זבל

זיתים
15 יג/ו. ייצור
כז/29 ושומרון ביהודה "צור
יג/6 מעובד שטח
כז/32 ושומרון ביהודה לתעשייה

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

ח

יט/116 ביטוח חברות
ן/2 התשלומים מאזן

תעופה חברות
יח/9 אוירית פעילות
יח/0ו עבודה תשומת

כ/2 הכנסת חברי
לישראל החשמל חברת

טו/5 חשמל ואספקת ייצור
חדרים

טז/2 למגורים בבנייה
4 יז/3. מלון בבתי
כז/40 ושומרון ביהודה מלון בבתי
11;כז/5ו טז/6. ;9 יא/7. בדירות
כז/37 עזה וחבל שומרון ביהודה.
4 יו/3. מלון בבתי תפוסה
כ/6 ז/4; הממשלה חובות

חוטים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/4ו ייצור

לוח

30 ,9 יב/1, מועסקים
43 יב/42. והשבתות שביתות

הכנסה
5 כה/4. לאומי ביטוח ע"י הבטחה
ו/9 פנויה
10 כז/7. עזה וחבל שומרון ביהודה, פנויה

בית משקי גם: ראה

כב/42 מקצועית והשתלמות הכשרה
כו/3 ספרנים

מוצרים הלבשה,
12 .10 ח/4, יבוא
7 ח/4, יצוא
4 י/3, מדד לצו?ן, מחירים
9 בג/8. ופיתוח מחקר
ו/14 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 .3 ז/ו. התשלומים במאזן
ט/5 בנקאיים מוסדות
9 ב/6, הממשלה
ב/8 לממשלה חוץ ממקורות

מלוות גם; ראה

וטכנאים הנדסאים
45 כב/30. מקצועית והשתלמות הכשרה
כ/11 מדינה עובדי
ה/9 עולים
כג/8 במו"פ עוסקים

ואדריכלות הנדסה
כג/74 למו"פ הוצאה
כב/37 מועמדים
כג/1ו ;48 כב/46, מועסקים
כב/39 תארים מקבלי
כו/2 עת וכתבי עיתונים
כב/3634 תלמידים

מוצרים הנעלה,
10 ח/4. ויצוא יבוא
4 י/3. מדד לצרכן, מחירים
יז/1 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

תעשייה ומוצריו. עור גם: ראה

הפרתם עבודה, הסכמי
יב/נ4 והשבחות לשביתות סיבה

לעבודה הפנייה
יב/39 העבודה לשכות דרך

22,21 כד/17.16. הריון הפסקות
הרשעות

כא/108 פליליים במשפטים

יב/43.42 השבתות
כב/ו4946,3 השכלה
יב/25 מועסקים בלחי
כז/46 עזה וחבל שומרון ביהודה.
8 יב/7. האזרחי העבודה כוח
17 יב/5. מועסקים
ב/28 בית משק ראש

כב
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2 יא//, ליום לנפש חלבון
כז/4ו עזה וחבל שומרון ביהודה.

חילוף חלקי
11/n לייצור תשומות יבוא
י/13 מדד באוטובוסים. תשומה מהירי

חמאה
יד/14 יא/1; ייצור
יא/ו המזונות במאזן

שדה גידולי ראה: חמניות
והציבה כרייה ראה. חציבה

ירקות ראה: חצילים
יג/191 חקלאות
יג/1311 ייצור אמצעי
2 טו/ו. בחקלאות שימוש אנרגיה.
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
14 .5 טז/ו, לחקלאות מבנים בניית
74 .2 כג/ו. למו"פ הוצאה
19 יג/8ו. מחקלאות הכנסה
טז/15 במבנים מקומית גולמית השקעה
12 ח/וו, השקעה נכסי יבוא
וו ח/8. לייצור תשומות יבוא
כז/0נ2נ עזה וחבל שומרון ביהודה.
יג/15 הייצור ייעוד
1614 יג/9. ושיווק ייצור
16 7:יג/15. .6 .4 ח/3. יצוא
כו/1נ עזה וחבל שומרון מיהודה. יצוא
פג/11 כב/46; ;9 יג/ו. יב/9; מועסקים
יג/3 אזוריות מועצות

שומרון ביהודה, פרטית לצריכה הוצאה מוצרים.
כז/8 עזה וחבל
יג/2 טבעי ואזור מחוז
12 .11 י/1. מדד ותשומה. תפוקה מחירי
10 יג/ו. הון מלאי
ה/9 עובדים בכוח. ועולים עולים
כו/2 עת וכתבי עיתונים
טו/5 חשמל צריכת
טו/6 מים צריכת
יג/9ו מספוא צריכת
7 יג/1 מעובד שטח
יב/9 קואופרטיבים וחברי שכירים
יג/2ו יב/32; שכר
18 יג/1. נקי מקומי תוצר
י/4 לצרכן המחירים מדד תוצרת.
16 יג/15. שיווק תוצרת.
ו/4ו תפוקה תשומה
19 .18 יג/1. תשומות

ודיג ייעור חקלאות,
ו/7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
כ/6 הממשלה הוצאות
ו/5 מקומית גולמית השקעה
9 יג/ו. ;24 .21 .19 .13 .12 .10 יב/9. מועסקים
כו/2420 עזה וחבל שומרון ביהודה. מועסקים
כז/23 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה. מועסקים
יב/43 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
33 .32 .21 .11 יב/9. קואופרטיבים וחברי שכירים
27 כז/24. עזה וחבל שומרון ביהודה. שכירים
28 כז/26. בישראל עזה וחבל ושומרון מיהודה שכירים
כז/26 עזה ותבל שומרון ביהודה. שכר

שומרון מיהודה. למועסקים שכר
כז/26 בישראל עזה וחבל
יב/2ו ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

חולים
כו/49 עוה וחבל שומרון ביהודה. חולים בבתי
כד/וו נפש חולי
כד/10 אשפוז ימי
כד/6 חולים בבתי קבלות
כד/9 חולים בבתי שהייה

מחלות גם; ואה

חקלאייס גלם חומרי
יבוא

חקלאות גם: ראה

חופשות
24 יב/23. מהעבודה זמנית היעדרות

11 .8/n

.... בכנסת שנתקבלו חוקים

חיטה
יא/ו iii ח/4. יבוא
יא/| המזונות במאזן

שדה גידולי גם: ראה
גב/491 והשכלה חינוך
כב/64 כ/5; לאומית הוצאה
כב/ונ האוכלוסייה השכלת
כז/46 עזה וחבל שומרון ביהודה. האוכלוסייה השכלת
ט/7 חיסכון
48 כז/47, עזה וחבל שומרון ביהודה.
יב/9 מועסקים
31 כב/19. החינוך במערכת מוסדות

שם ר' הוראה ומשרות מורים
4 י/נ. מדד לצרכן. מחירים
כי/2 עת וכתבי עיתונים
יז/8 ;32 יב/9. שכיריס
9 יז/8, יב/32; שכר

תלמידים כיתות; ספר; בתי אוניברסיטאות; גם. ראה

בב/45,44 מבוגרים חינוך
כב/5 לאומית הוצאה

ערבי חינוך
כב/7 ספר בתי
15 כב/9. כיתות
י2 ." =ב/26' מורים
31 .26 כב/8. הוראה משרות
31 .30 .2523 .2119 ,1715 כב/9. תלמידים

ובידור תרבות חינוך,
י/2 פרטית לצריכה הוצאה
14 כ/נו. המקומיות הרשויות תקציב

הממשלה משרדי ראה: המשרד ותרבות, חינוך
כד/15 ילדים חיסון

חיסכון
ט/ך בתוכניות יתרה
2 ט/1. חיסכון בתוכניות הציבור פיקדונות
"0ו פרטי
יט/5 מאושרות תוכניות

ומוצריו חלב
יג/15 מקומית לתעשייה אספקה
ו/נ לצריבה הוצאה
יד/14 ;15 .14 ינ/ו. יא/|; י,צוו
כז/29 עזה וחבל שומרון ביהודה. ייצור
יא/1נ המזונות במאזן
4 י/נ. מדד לצרכן. מחירים
י/2' מדד בחקלאות. תפוקה מחירי
כז/14 עזה וחבל שומרון ביהודה. צריכה

החלב רפת גם; ראה

כג
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טרקטורים

נ, יג/ן. בחקלאות
כז/ן4 עלה וחבל שומרון ביהודה,

יבוא
9 ח/5, קנייה ארץ
כז/2ו עזה וחבל שומרון ביהודה,
128 ח/3.
ח/1 חוץ סחר מאזן
יא/, מזון מיצרי
ח/1211,כ/8 ;14 ,13 ו/6. מסים
כז/6 עזה וחבל שומרון ביהודה. מסים
ח/0, ו/14. ומשלים מתחרה
3 ח/2, מדדים וערך. מחיר נפח,
ח/4 (סיט"ק) סחורות סוגי
2 ז/1 ;6 /j7 ושירותים סחורות
כז/6 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושירותים סחורות
גו/7 קולנוע סרטי
ן/2 מקומית צריכה
14 .13 ו/0ו, ליבוא תמיכות
/4 //J7 תפוקה תשומה
ח/ןן יבוא לדולר בשקלים תשלום

כז/491 עזה וחבל שומרון יהודה,
j/r בניקיימא מוצרים אספקת
15 ,12 ,8 .6 ב/5. אוכלוסייה ישראלים,
ג/9 גירושין ישראלים.
12 ב/6 יישובים ישראלים.
ג/13 תינוקות ופטירות פטירות חי, לידות ישראלים.
ג/2 נישואין ישראלים,
ה/8 ראשונה הפנייה עולים.

יהודים
2 כב/1. ;2414 ,128 .6 .5 ב/31. אוכלוסייה
ב/6 טבעי אזור
ב/24 לידה איץ
21 כד/20, אשפת
ג/3 ;30 .15 .119 ב/7. יישוב גודל/צורת
.12 .5 ג/4, ;27 ,24 ,23 .2118 ,9 ב/8, גיל

כב/1 :33 ,29 .28 .2422 .20 .18 .16
|2.8 ג/11 גירושים
ב/2 מאזן הגירה.
1715/3 פנימית הגירה
כא/8 פליליים במשפטים הרשעות
"""'"כב/ונ ".י השכלה
.20 ,19 .15 ג/7. ;30 .2826 ב/2422, ומוצא לידה יבשת

25 .23
15 ,12 .8 ,6 ב/5, עזה וחבל שומרון ביהודה,
כד/14 ;2217 ,14 .13 ג/1, לידית
ג/13 ;17 .15 .12 .8 .6 ב/5. טבעי ואזור נפה מחוז,
כב/1 ;31 ג/2924, ;23 ב/2018, מי!
ב/13 מוניציפאלי מעמד
8 ג/6, ב/23; משפחתי מצב
ב/2 האוכלוסייה גידול מקורות
10 .9 יא/74, ב/25ו3: בית משקי
11 ג/81. נישואין
ב/נ ובישראל בעולם
3230 .2624 .14 .13 ג/ו. תינוקות ופטירות פטירות
19 ג/6ו. 'ייין

לעיל גודל ר' יישוב צורת
כד/23 קשישים
ג/ו ב/2; טבעי ריבוי
2 כב/1. לימוד שנות

לוח
שומרון ביהודה, לשכיר בשבוע עבודה שעות

28 כז/27, עזה יחבל
כז/0ו עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי מקומי תוצר
ו/2ן נקי מקומי תוצר
14 ו/3ן, תפוקה תשומה

לימודים חקלאות,
25 .10 ,9 כב/7. ספר בבתי
42 כב/37, מועמדים
39 כב/3633. אקדמיים תארים
ככ/3733 תלמידים

הממשלה משרדי ראה: משרד חקלאות,
תעשייה ראה: חרושת

ו/141 לאומיים חשבונות
כז/106 עזה וחבל שומרון ביהודה,

חשמל
כז/44,43 עזה וחבל שומרון ביהודה, הערים והוצאות הכנסות
ו/4 מקומית גולמית השקעה
2 טו/1. ייצור
5 טו/4, יד/15; צריכה
14 ו/3ו, תפוקה תשומה

ומים חשמל
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
טז/15 בבינוי גולמית מקומית השקעה
כ/6 הממשלה והלוואות השקעות
23 .2119 ,13 ,12 .10 יב/9, מועסקים
י/4 מדד לצרכן. מחירים
י/13 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יב/43 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
33 ,32 ,21 וו. יב/9, קואופרטיבים וחברי שכירים
33 יב/32, שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/3ו תפוקה תשומה

וני ואלקטו חשמלי ציוד ראה: ציוד חשמל,
נישאים ראה: וכלות חתנים

ט
שדה גידולי ראה; גידול טבק,

מוצרים טבק,
כ/8 בלו
10 ח/4. ויצוא יבוא
14 יד/7, ושכירים פדיון ייצור,

וטבק משקאות מזון. גס; ראה
12 יח/9. טיסות

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: טלויזיה
טלפון

יח/13 עבודה ותשומת פדיון
16 .14 יח/ו, שירותים

בניקיימא צריבה מוצרי גס: ראה

^ א/2, טמפרטורה
מוצרים טקסטיל,

12 ח/4. יבוא
7 ח/4. יצוא

תעשייה טקסטיל,
9 בג/8. ופיתוח מחקר
ו/14 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: יאה

כד



לוה
יצוא

6 .5/n יעד ארץ
30 .12 כז/6. עזה וחבל שומרון מיהודה.
1/n ■\n חוץ סוור מאזן
יא/1 ;4/n מזון מוצרי
3 ח/2. מדדים וערך. מחיר נפח,
6 ח/4. (סיט"ק) סחורות סוגי
2 ז/ו. :6 .3 ו/ו. ושירותים סחורות

שומרון מיהודה. ושירותים סחורות
30 .29 כז/6. עוה ותבל
7 .6 ח/3. ענף
30 כז/29. ;15 יג/ו. ח/ך חקלאית תוצרת
כ/9 ;14 .13 ו/10. ליצוא תמיכות
14 ר/13. תפוקה תשומה

ירקות
31 כז/30. עזה וחבל שומרון כיהודה. אספקה
16 יג/15. המקומית לתעשייה אספקה
ו/3 לצריכה הוצאה
יג/15 יא/ן: ויצוא ייצור
יא/1נ המזונות במאזן
כז/4ו עוה וחבל שומרון ביהודה, צריכה
6 יג/5. מעובד שטח
16 יג/5ו. יא/1; למזון שלא שימוש

ומקשה אדמה תפוחי ירקות,
15 יג/4ו, ייצור
יג/4ו ;12 י/11. מדד תפוקה, מחירי
יג/31 מעובד שטח

ישיבות
כב/5 לחינוך לאומית הוצאה

 כ
טז/1816 סלילה כבישים,

דרכים גם: ראה

30 יב/81. אזרחי עבודה כוח
יב/82 גיל
יב/8 דת
7 יב/3. עלייה ותקופת לידה יבשת
כז/2018 עזה וחבל שומרון ביהודה.
30 יב/81, מין
7 יב/6. נשים של משפחתי מצב
8 יב/2. מגורים יישוב צורת/גודל
26 .8 .7 יב/5, לימוד שנות
יב/3 עלייה תקופת

שכירים נשים; מועסקים; מובטלים: גם; ראה

כוספה
יד/4ו ייצור
יג/ו כחקלאות תשומה

כותנה
ח/4 יבוא
15 יג/ו. ח/4; יצוא
יג/3ו כותנה קטפות

שדה גידולי גם: ראה

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

תעשייה כימיקלים,
יד/4ו ייצור
ו/14 תפוקה  תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם; ראה

לוח
ג/2927 חיים תוחלת
2 ד/ו. ויוצאים נכנסים תושבים
ב/20 אוכלוסייה תחזית
כד/8ו תחלואה
21 .20 .15/1 ,.. האוכלוסייה תחלופת
36 .31 .30 .2320 .1815 כב/0ו3ו. תלמידים

יהלומים
128 ח/3. יבוא
7 .6 ח/3. יצוא
יב/9 חלקית ועובדים. מועסקים

ייצור יהלומים,
יד/15 חשמל צריכת
ו/4ו תפוקה תשומה

הארץ את יוצאים
וו יח/ו. ד/2; יציאה דרך
2 ד/1. אשרה 0וג
ד/6 בחו"ל שהות
2 ד/ו. תושבים
2 ד/1. תיירים

ודיג ייעור חקלאות, ראה: ייעור

יישובים
14 .11 ב/0ו, אוכלוסייה
יז/75 ותיירים מלון כתי
14 ,129 ב/7, יישוב גודל/צורת
ב/ו1 ארגונית השתייכות
6 ב/5. עזה וחבל שומרון ביהודה, ישראליים
13 .12 .6 ב/5. טבעי ואזור נפה מחוז.
ב/13 מוניציפאלי מעמד
1210 ב/6. אוכלוסייה קבוצת
ב/10וו מוסדיים "שובים
ב/129 אוכלוסייה
ב/6ו פנימית הגירה
ג/3ו ופטירות חי לידות
ב/12 ונפה מחה;
ג/3 ומתגרשים נישאים

קהילתיים יישובים
ב/119 אוכלוסייה

ילדים
כא/6 המשפט כבתי עניינים אימוץ.
כב/וו יום ובמעונות ילדים בגני
31 ב/30. בית במשקי
ג/12 מתגרשים של
כז/42 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות נפגעי
יב/7 ילדים עם נשים
כו/3 ציבוריות בספריות 0פרים
כו/2 .' עת וכתבי עיתונים
4 כה/3, קצבאות שולמו שבגינם
13 כד/12, ובילד באם לטיפול תחנות

ילודה
19 ג/16. פריון

לידות גם; ראה

עבודה ימי
טז/5ו בבנייה שכירים
כז/32 ושומרון ביהודה בד בבתי שכירים
יד/11 בתעשייה

43 יב/42. שאבדו עבודה ימי
מהעבודה היעדרות גם: ראה

יער
8 יג/ן. שטח
ינ/15. תפוקה

כה



לוח

לאיהודים
2220 ,12 ,108 .5 ,2 ב/ו, אוכלוסייה
כב/36 באוניברסיטאות
ב/6 טבעי אזור
כא/14 אסירים
21 כד/20, אשפוז
25 יב/8. מועסקים בלתי
כא/5 דתיים דין בתי
יב/8 יא/6; ;14 ,10 ג/כ. ;29 .12 ,10 ב/9, יישוב גודל/צורת
9 יא/5, ב/3026; בית משק גודל
19 כב/3. יב/8; ;25 ג/6. ;2118 ב/8, גיל
ב/2 מאזן הגירה,
כא/8 פליליים במשפטים הרשעות
כב/ונ השכלה
יב/9ו העבודה יישוב
יא/9 ב/30; ילדים
יב/8 האזרחי העבודה בכוח
כב/11 כיתות
כד/4ו ;18 ,16 ,14 ג/3ו, לידות
19 יב/8, מועסקים
יב/8 ;13 ג/2. ;12 .5 ב/5, ונפה מחוז
כב/1 יב/9ו; ;31 ג/2926, ;21 ,20 ב/8ו, מין
ג/6 ב/21; משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
9 יא/75, ב/3025; בית משקי
ג/23 יילודים משקל
כב/0ו הוראה משרות
ב/2926 בית במשק נפשות
12 כא/וו, עבריינים
יב/9ו יד ומשלח כלכלי ענף
כד/14 ;24 ,14 ,13 ג/1ו, פטירות
14 ,13 ג/1, תינוקות פטירות
ג/6ו פריון
יא/75 דיור צפיפות
כד/23 קשישים
ג/1 ב/2; טבעי ריבוי
2 כ/ו. מיעוטים רשימות
כב/1 יב/8; ג/23; ב/28; לימוד שנוח
ג/2927 י. חיים תוחלת
ב/20 אוכלוסייה תחזית
לעיל אשפוז גם ור' כד/9ו תחלואה
ג/5ו האוכלוסייה תחלופת
36 ,30 ,26 ,25 ,2219 ,1715 כב/10. תלמידים

נוצרים מוסלמים; דרוזים; בדוים; גס: ראה

16 .10 ,9 ,7 יג/6, חקלאות לאיהודים,
לארוולןים/ות

ב/21 גיל
גירושין אלמנים/ות; גם: ראה

לוידס
יט/86 בישראל ביטוח עסקי

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

עופות בשר; ביצים; גם: ואה

4 א/2. לחות
לידות

ג/22 רווקות לאימהות
כד/12 חולים בבתי
49 כז/5. עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בבתי
כה/4 לידה ומענקי לידה דמי
31 ג/30. מוות סיבות

לוח

23 .15 כב/9, לימוד וחדרי כיתות
כב/44 לעברית באולפנים
כז/47 עזה וחבל שומרון כיהודה.
16 כב/15, בכיתה תלמידים

נישאים ראה: כלות
תעשייה הובלה, כלי

יב/9 חלקית ועובדים מועסקים
ו/4ו תפוקה  תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

רכב כלי
12 .11 ח/10, יבוא
כ/8 מאגרות הממשלה הכנסות
ט/7 חיסכון
ח/4 ויצוא יבוא
כז/41 עזה וחבל שומרון ביהודה.
9 יז/8. ותפוקה תוצר שכר, שכירים. מוסכים.
י/13 מדד כאוטובוסים, תשומה מחירי
יט/7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

מכוניות גם: ראה
יח/2422.2018.1 תחבורה רכב, כלי
28 ,26 יח/25, דרכים בתאונות מעורבים
כז/42 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות מעורבים
יח/2018 משאיות

תחבורה כלי
ו/2 אישיים תחבורה כלי על לצריכה הוצאה
ו/5 מקומית גולמית השקעה
11 .10 ח/8, יבוא

הממשלה משרדי ראה: המשרד ותכנון, כלכלה
כ/41 ובחירות הכנסת
כ/9 הממשלה הוצאות
כ/3 והוועדות המליאה ישיבות
2 כ/1, הבחירות תוצאות

ט/131 כספים
עסקיים ושירותים פיננסים ראה: כלכלי ענף כספים,

כפריים יישובים כפרים,
ב/129 אוכלוסייה
4 טז/3. בנייה
40 כז/38, עזה וחבל שומרון ביהודה, בנייה
ב/16 יהודים פנימית. הגירה
ג/4ו תינוקות ופטירות פטירות חי לידות
ב/12 ונפה מחוז
יא/6 ב/29; בית משקי

ביהודה. בניקיימא מוצרים שברשותם בית משקי
17 כז/6ו, עזה וחבל שומרון
ג/10 מתגרשים
ג/3 נישאים

ירקות ראה: כרוב
מוצרים והציבה, כרייה

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

תעשייה והציבה, כרייה
יד/4ו ייצור
יב/9 מועסקים
33 יב/32. שכירים
יב/32 שכר
ו/4ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

כו



לוח

כו/ו בישראל לאור שיצאו ספרים
כו/2 עת וכתבי עיתונים
כב/3634 באוניברסיטאות תלמידים

הרוח מדעי
כג/וו :48 כב/46. עלתיכונית השכלה בעלי
34 כב/נ3. הרשמה מועמדים.
40 כב/9נ. תארים מקבלי
כו/ו בישראל לאור שיצאו ספרים
ה/9 אקדמאים עובדים עולים,
כו/2 עת וכתבי עיתונים
כב/3634 באוניברסיטאות תלמידים

יד משלח ראה: ואדריכלים מהנדסים
מובטלים

יב/5נ37 העבודה בלשכות רשומים

ג/3330 סיבות מוות,
יח/2725 ג/3130: דרכים תאונות

יח/24,22.18 תחבורה מוניות,
24 יח/20, גיל
כו/41 עזה וחבל שומרון ביהודה,
יח/29 לנהוג מורשים
22/rr קילומטראז
יח/29 דרכים תאונות
כו/42 עוה וחבל שומרון ביהודה. דרכים תאונות

לוח

ג/ו חי לידות
ג/4ו יישוב גודל/צורת
23 ,2018 ג/6ו. האם גיל
23 .20 ג/9ו. האם לידת יבשת
כז/5 עןה וחבל שומרון ביהודה.
ג/3ו עזה וחבל שומרון, ביהודה. ישראלים
ג/3ו ונפה מחוז
23 .18 ג/17. האם בחיי חי לידות מספר
ג/23 היילוד משקל
19 ג/6ו. פריון
ג/23 ההורים עליית תקופת

נוצרים מוסלמים: דרוזים; לאיהודים: יהודים; גם: ראה
ג/1 מת לידות
כד/2ו חולים כבתי

הדר פרי ראה: : לימונים
לינות

יז/53 מלון בבתי
כז/40 ושומרון ביהודה מלון בבתי

לפועל להוצאה הלשכה
כא/15 פעולות
יב/35ו4 עבודה לשכות

מ
הגבוה החינוך מוסדות אוניברסיטאות; ראה אקדמיים מוסדות יא/ו3 המזונות מאזן

ח/1 חוץ סחר מאזן
כז/2! עזה וחבל שומרון ביהודה.

פיננסיים או בנקאיים מוסדות
32 יב/9. ושכר שכירים מועסקים,
ז/ן במט"ח נכסים

בנקים גם: ראה

מוסדיים יישובים ראה: וחוות מוסדות
הגבוה החינוך מוסדות

כב/64 לחינוך לאומית הוצאה
ה/9 עולים מורים,

אוניברסיטאות גם: ראה

הלאומיים המוסדות
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
4 ו/2. וציבורית פרטית לצריכה הוצאה
כ/6 הממשלה הלוואות

רווח כוונת ללא מוסדות
17 כד/7, אשפוז
3 כד/2, לבריאות לאומית הוצאה
כב/64 לחינוך לאומית הוצאה
כג/ו למו"פ לאומית הוצאה
ו/2 פרטית לצריכה הוצאה
ו/4 ציבורית לצריכה הוצאה
כר/4 אשפת ליום שוטפת הוצאה
ח/12 ייעוד יבוא.
14 ו/13. תפוקה תשומה
כו/6 מוסיאונים
כו/4 בילוי הרגלי

מוסלמים
2218 ,5 ב/2. אוכלוסייה
כא/5 דץ בתי
14 .10 ג/3. ב/9; יישוב גודל/צורת
27 .23 .18 .16 .8 .6 ג/5. ב/2118; גיל
10 .9 ג/1. גירושין
20 יב/8. העבודה בכוח
23 .17 .16 .14 .13 ג/ו. לידות
ב/2 הגירה מאזן

ז/51 התשלומים מאזן
כז/ו1 עזה וחבל שומרון ביהודה.

מבנים
י/3ו באוטובוסים תשומה מחירי מדד אחזקה.
יג/0ו הון מלאי חקלאיים.
כז/38 עזה וחבל שומרון ביהודה.
כו/3 ספריות
5 טז/1. בנייה ציבור. מבני
טז/15 מקומית גולמית השקעה ציבור. מבני

בנייה בינוי; גם: ראה
שירותים מברקה

יח/14 מברקים
יח/13 עבודה ותשומת פדיון

נושא לפי ראה מדדים
136 י/ו4, מחירים מדדי
14 יג/1. בחקלאות
כז/3ו עזה וחבל שומרון ביהודה. לצרכן

הממשלה משרדי ראה: משרד ופיתוח, מדע
החברה מדעי

כג/11 ;48 כב/46, מועסקים עלתיכונית. השכלה בעלי
כג/74 למו"פ הוצאה
כב/7נ הרשמה מועמדים.
40 כב/39. תארים מקבלי
כו/1 בישראל לאור שיצאו ספרים
ה/9 אקדמאים עובדים עולים.
כו/2 עח וכתבי עיתונים
כב/3634 באוניברסיטאות תלמידים

ומתימטיקה הטבע מדעי
כג/ו1 ;48 כב/46. מועסקים עלתיכונית. השכלה בעלי
כג/74 למו"פ הוצאות
40 כב/39. תארים מקבלי

כז
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31 כב/2926.8, הוראה ומשרות מורים
כב/48 עלתיכונית השכלה בעלי
ה/9 בכוח ועולים עולים

שיתופיים ומושבים מושבים
ב/29ו אוכלוסייה
ב/16 יהודים פנימית. הגירה
יב/2 אזרחי עבודה כוח
ג/14 תינוקות ופטירות פטירות חי, לידות
יב/2ו הכלכלה בענפי מועסקים
ב/12 ונפה מחוז
יא/6 ב/29; בית משקי
ג/10 מתגרשים
ג/3 נישאים
7 יג/6, מעובד שטח

מזומנים
ט/2 הציבור כידי
וו יט/10, ישראליות ביטוח חברות

מזון
ו/3 לצריכה הוצאה
יא/1 ;12 ,10 ח/4, יבוא
יד/4ו יא/1; ייצור
יא/ו ח/4; יצוא
יא/31 המזונות מאזן
כז/3! מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה, מחירים
4 י/3. מדד לצרכן, מחירים
10 יז/ו, קמעוני מסחר
כז/14 עזה ובחבל שומרון ביהודה. צריכה

וטבק משקאות מזון, גם: ראה

חיים לבעלי מזון
10 ח/4, ויצוא יבוא
16 יג/15. ייצור
יג/11 מספוא תערובת מכירות
יג/4 מעובד שטח
יג/19 החקלאות ע"י קנויות תשומות

מוצרים וטבק, משקאות מזון,
ו/2 פרטית לצריכה הוצאה
11 ח/8. יבוא
ח/6 יצוא
י/4 מדד לצרכן. מחירים

1 1/n יבוא מסי

תעשייה וטבק, משקאות מזון,
יב/9 חלקית ועובדים מועסקים
9 כג/8. ופיתוח מחקר
7 ,6 יד/3, יב/32; ושכר שכירים
ו/4ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה
י/131 ...
י/5
כ/9

מחירים
דירות

מחירים לייצוב הממשלה הענקות
מחירים מדדי גם: ראה

י/ו4 מדד לצרכן, מחירים
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה.

מחלות
כד/19 זיהומיות
ג/3330 ממחלות כתוצאה מוות
24 יב/23. מהעבודה מועסקים של זמנית היעדרות
כד/3ו ובילד באם לטיפול תחנות

חולים אשפוז; גם: ראה
והציבה כרייה ראה; מחצבות

לוח

ג/13 כ/8; ונפה מחוז
ג/24 ;22 ,21 ,19 ב/18, מין
ג/6 ב/21; משפחתי מצב
ב/2 האוכלוסייה גידול מקורות
יא/6 ב/26; בית משקי
ג/23 יילודים משקל
8 ,6 ,5 ג/31. נישואין
31 ,24 .13 ג/ו, פטירות
26 ,13 ג/ו, תינוקות פטירות
ג/16 סגוליים שיעורים פריון,
יא/6 דיור צפיפות
ג/1 כ/2; טבעי ריבוי
ב/20 אוכלוסייה תחזית
ג/15 אוכלוסייה תחלופת
כב/14 תלמידים

לאיהודים גם: ראה

כב/38,34,33 לאוניברסיטאות מועמדים
מועסקים

יח/5 באוטובוסים
2824 ,8 יב/ו, מועסקים בלתי
כז/18 עזה וחבל שומרון ביהודה. מועסקים בלתי
4 יז/3, מלון בבתי
יב/12 מגורים יישוב גודל/צורת
יב/83 גיל
28 ,23 יב/20, סיבות  מהעבודה היעדרות
יח/10 אויר ובנמלי תעופה בחברות
יב/19 עלייה ותקופת מוצא לידה, יבשת
3432 ,2520 כז/18. עזה וחבל שומרון ביהודה.
23 כז/22, בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה,
יב/12 מגורים יישוב
יב/19 עבודה יישוב
יב/22 ועבודה לימודים
יב/13 ונפה מחול
27 ,26 ,23 ,21 .15 יב/10, מין
יז/8 ובשירותים במסחר
כב/43 ;21 ,19 יב/14, בעבודה מעמד
23 יב/2116. יד משלח
יח/7 בנמלים
9 יב/1, חלקית בעבודה
23 ,21 .19 ,14 ,12 יב/9, כלכלי ענף

שמם לפי הבודדים, כלכלה בענפי גם ראה
יב/16 אוכלוסייה קבוצת
יח/4 ברכבת
26 יב/7ו. לימוד שנות
19 יב/14, עבודה שעות
יח/13 בתעופה

ומקומיות אזוריות מועצות
ב/13 אוכלוסייה
15 כ/14, הוצאות
15 .13/3 הכנסות
כ/15 מלוות ויתרות גירעון או עודף

צריכה מוצרי
118 ח/3. יבוא
יז/1 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

בניקיימא צריכה מוצרי
יז/2 ... עזה ולחבל ושומרון ליהודה המקומי. לשוק אספקה
ו/2 פרטית לצריכה הוצאה
118 ח/3, יבוא
יז/ו מאורגן קמעוני במסחר מכירות

שומרון ביהודה. בית משקי ברשות
כז/16 עזה וחבל
ה/2ו עולים ברשות

כח
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והייצור העבודה לפריון המכון
9 כ/8. הממשלה והוצאות הכנסות

כלים להדחת מכונות
בניקיימא צריכה מוצרי ראה:

וציוד מכונות
ו/5 מקומית גולמית השקעה
12 ח/4. ויצוא יבוא
יג/נו בחקלאות
יג/0ו בהקלאות הון מלאי
ו/4ו תפוקה  תשומה
יג/13 חקלאיות מכונות
יד/7 מדד ושכירים, פדיון ייצור.

תעשייה מכונות,
יב/9 חלקית ועובדים מועסקים
כג/9 ופיתוח מחקר
ו/14 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, נם. ראה
23 ,22,18 ידו/ו, (פרטיות) נוסעימ מכוניות
24 ,19 יח/ו, גיל
כז/ו4 עזה וחבל שומרון ביהודה,

שומרון ביהודה. בית משקי ברשות
כז/17 עזה וחבל

בניק"מא צריכה מוצרי גם: ראה
ו/9 מכס
כ/8 הממשלה הכנסות
11/n היבוא על

וחציבה כרייה : ראה מכרות

מלב"ן
7 כד/5. חולים בתי

1 ו/ו מלוות
המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות

44 כז/43. עזה וחבל ושומרון ביהודה
כ/8 הממשלה הכנסות
כ/6 המקומיות והרשויות הממשלה התחייבויות
כ/3ו המקומיות הרשויות תקציב

מלון בתי ראה: מלונאות
מקשה ראה: מלוניס

ומוצריו מלט
כ/8 בלו
יד/7 ייצור
י/7 מדד למגורים. בבנייה תשומה מחירי

ירקות ראה: מלפפונים
1 כ/5ו הממשלה
17 .7 כד/5. תולים בתי
כז/48 עזה וחבל שומרון ביהודה, חולים בתי
כ/6 שוטף במאזן גירעון
8 כ/7. תקציבי גירעון
כד/42 כ/5; לבריאות לאומית הוצאה
6 כב/5. כ/5; לחינוך לאומית הוצאה
2 כג/1. למו"פ לאומית הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
ו/3 לצריכה הוצאה
9 .7 כ/5. ו/10: הוצאות
יח/6ו דרכים החזקת
8 כ/7. :10 ו/9. הכנסות
כ/6 והשקעות הלוואות
כ/6 ;1/1 והתחייבויות זכויות

לוח

מחקר
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
כ/9 ציבורית הוצאה
כג/9 במחקר העוסקים מפעלים
כ/וו מדינה עובדי
כג/וו במו"פ עוסקים
כג/ו2ו ופיתוח מחקר

חוץ מטבע
ט/וו חוב איגרות
כ/8 הממשלה הכנסות היטל.
4 ז/3. המדינה חובות
ט/4 אשראי יתרות
ז/5 נכסים
2 יט/ו. ט/2; :5 ,3 ז/ו. פיקדונות
13 ט/2ו. חליפין שערי

תעופה ראה: מטוסים

מטעים
יב/9 מועסקים
יג/0ו הון מלאי
7 .6 .3 .2 יג/1. מעובד שטח
32 יב/9. שכירים
יב/32 שכר

פירות גם: ראה

מטענים
יח/7 ימית בהובלה פדיון
יח/4 ישראל ברכבת פדיו;
8 יח/1, בנמלים תנועה
יח/9וו אוירית ובהובלה בתעופה

מיטות
8 כד/7. חולים בבתי
כז/49 עזה וחבל שומרון ביהודה. חולים בבתי
5 יז/4. מלון בבתי
כז/40 ושומרון ביהודה מלון בבתי
טו/6 מים
2 טו/ו. ולקידוחים לשאיבה אנרגיה

שומרון ביהודה. הערים והוצאות הכנסות
44 כז/43. עזה וחבל
20 טז/7ו. צינורות הנדות
ו/5 מקומית גולמית השקעה
טו/6 צריכה
ו/4ו תפוקה תשומה
19 יג/ו. החקלאות ידי על קנויות תשומות

ומים אנרגיה גם: ראה
ישראל מקרקעי מינהל

הממשלה הכנסות
הממשלה משרדי גם: ראה

תעשייה אלמתכתיים, מינרלים
יד/14 ייצור
7 ח/4. יצוא
יכ/9 מועסקים
יב/30 ושכר שכירים

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ואה

במזון מינרלים
ליום לנפש

כ/8 ....

יא/3

מיסיונים
7 כר/5. חולים כתי

נוצרים מוסלמים: דרוזים; לאיהודיס: ראה: מיעוטים

כט
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וו י/9. מסים
כ/8 הממשלה הכנסות
44 כז/43. עזה וחבל שומרון יהודה, ערי הכנסות
12 ח/1ו, :14 ,13 וו, .10 .6 ו/1. היבוא על
10 ,9 ו/7. המקומי הייצור על
ו/4 השכר על
כ/13 עירוניים

חיימ לבעלי מזון ראה: מספוא
מעבידים

כה/1 ו/11; לאומי ביטוח ידי על גבייה
יב/15 מועסקים
יט/7 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

ממשלתיים חסות מעונות
כא/5ו שפוטים צעירים

כה/7 למפגריס מעונות
מענקים

5 כה/4. הלאומי הביטוח
ו/11' למשקיעים הון
כ/8 הממשלה הכנסות
44 כז/נ4, עזה וחבל שומרון יהודה, ערי תקציב

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: מזון מערבלי
מפלגות

כ/2 כנסת חברי
כ/9 הממשלה הוצאות  מימון
כ/ו לכנסת הבחירות תוצאות

מפעלים
יד/8 בעלות
9 כ/8, הממשלה והוצאות הכנסות

שומרון יהודה. ערי והוצאות הכנסות
44 כז/43. עזה וחבל
כז/5נ עזה וחבל שומרון ביהודה,
14 כ/13. המקומיות הרשויות תקציב

11 ,10 ,8,3 יד/2, תעשייה מפעלי
9 כג/8, ופיתוח מחקר

ה/210ו 1983 והדיור האוכלוסין מפקד
מקצועות

כב/45 והשתלמות הכשרה
3028 ,23 .10 ,9 כב/7, ספר בבתי לימוד

יד משלחי גם: ראה

מקשה
15 יג/14. ...י ייצור
כז/29ו3 עזה וחבל שומרון ביהודה, ייצור
יג/5 מעובד שטח

מרגרינה
יד/4ו יא/1: "צור
יא/1 המזונות במאזן

כפריים מרכזים
1 ב/9ו אוכלוסייה

מרפאות
כד/1 לבריאות לאומית הוצאה

24 .22 .20 .18 .2 יח/ו. תחבורה משאיות,
24 .20 יח/9ו, גיל
יח/20 מותר מטען
9 יז/8. ושכר שכירים מועסקים, עסקים,
יח/22 קילומטראז'
יח/28 דרכים תאונות
כז/42 עזה וחבל שומרון ביהודה. דרכים תאונות

כ/6 ;4 ז/3. חובות
כג/2 .., מו"פ מימון
כ/210ו עובדים
יט/5 בבנקים פיקדונות
13 כד/2ו. ובילד באם לטיפול תחנות

מנהלים
1 ו/ו מסים

יד משלחי גם: ראה

מניות
ט/119 בבורסה
כ/7 הון ישראל, בנק
כ/6 האוצר השקעות
יט/ו1 נוכריות ביטוח חברות השקעות
ט/1 , הציבור בידי
יט/0ו ישראליות ביטוח חברות נכסי

וו ו/9, הכנסה מס
כ/8 הממשלה הכנסות
כא/6 משפט בבתי ערעורים

11/1. מוסף ערך מס
כ/8 הממשלה הכנסות
ו/1413 תפוקה תשומה
י/11 קנייה מס
כ/8 הממשלה הכנסות
ח/ו1 היבוא על

י/11 רכוש מס
כ/8 הממשלה הכנסות
כז/43 ושומרון יהודה ערי הכנסות

יז/2 מסחר
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
ח/2ו יבוא
ו/14 תפוקה תשומה

והארחה אוכל שירותי מסחר, גם: ראה

סיטוני מסחר
יז/10 יב/9; מועסקים
יז/10 ותוצר פדיון עסקים.
יז/0ו ;32 יב/9. שכירים
יז/10 יב/32; שכר

יז/ו קמעוני מסחר
יז/10 יב/9: מועסקים
יז/10 ותוצר פדיון עסקים,
32 יב/9, שכירים
יז/0ו יב/32; שכר

והארחה אוכל שירותי מסחר,
ו/5 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יז/8 :29 .24 ,23 .21 ,19 ,13 .12 .10 יב/9. מועסקים
24 כז/21, עזה וחבל שומרון ביהודה. מועסקים
יז/8 עסקים
יכ/43 והשבתות שביתות
יז/8 :33 .32 ,21 וו. יב/9. ... קואופרטיבים וחברי שכירים
כז/24 עזה וחבל שומרון ביהודה. ושכר שכירים
33;יז/8 ו/12;יב/32, שכר
יב/14 ולשכיר למועסק לשבוע עבודה שעות
כז/27 עזה וחבל שזמדון ביהודה. לשכיר לשבוע עבודה שעות
יז/9 ותוצר תפוקה

71/r הארחה ושירותי מסחר
ו/5 מקומית גולמית השקעה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
ט/1ו בבורסה הרשומות למניות תשואה
ו/13 תפוקה תשומה



לוח לוח
גירושין ראה: : מתגרשים

תעשייה מתכת, ומוצרי בסיסית מתכת
כב/45 מקצועית והשתלמות הכשרה
ר ח/4. יצוא
יב/9 חלקית ועובדים מועסקים
9 כג/8, ופיתוח מחקר
יב/32 .י ושכר שכירים
ו/4ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

12 ,11 ,10 ח/4,
י/7

מוצרים מתכת,
ויצוא יבוא

מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

3 יח/1. נהגים
כז/ו4 עזה וחבל שומרון ביהודה.
יח/27 דרכים בתאונות נפגעים

שומרו; ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים
כז/42 עזה וחבל
יח/9ו במשאיות שכירים
י/3ו מדד באוטובוסים. עבודה שכר
יח/ו3 ; רשיון הוצאת שנת

ציבוריים נוטריונים
כא/18 פעולות

נוסעים
9 יח/ו, בנמלים ומפליגים מגיעים
12 ,10 יח/1. במטוסים
יח/27 דרכים בתאונות נפגעים

שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים
כז/42 עזה וחבל
יח/7 לנוסעים משירותים פדיון
4 יח/ו. ברבבות

נוצרים
22 .2018 .5 ב/2. אוכלוסייה
24 ,18 ,16 ג/6. ב/2118; גיל
ג/1 גירושין
יב/8 העבודה בכוח
18 .17 ג/1. חי לידות
ג/1 מת לידות
ב/2 הגירה מאזן
ב/5 ונפה מחוז
ג/26 ב/2018: מין
ג/6 משפחתי מצב
יא/6 דיור צפיפות  בית משקי
ב/2 האוכלוסייה גידול מקורות
6 ג/ו. נישואין
24 ג/ו. פטירות
ג/ו תינוקות פטירות
ג/6ו פריון
ג/ו ב/2. טבעי ריבוי
ב/20 אוכלוסייה תחזית
ג/5ו אוכלוסייה תחלופת
כב/4ו תלמידים

ומוצריו נייר
12 .11 ח/4. ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
יב/9 ושכירים מועסקים

נייר ומוצרי נייר
יד/14 ל ייצור
9 כג/8. ופיתוח מחקר

ו/3
10 ח/4,
יד/14 ....
י/3

ישראל משטרת
כ/5 הוצאה
ו כ/ו העובדים מצבה

שכר ראה: משכורת

יד משלח
1 כג/ו כב/4947: ;2321 יב/6ו19. מועסקים

שומרון ביהודה, ושכירים מועסקים
כז/25 עזה וחבל
ה/9 בכוח ועולים עולים
21 יב/5ו, שיירים

מקצועות גב: ראה
פירות ראה: משמש

בית מ'4קי ראה: משפחות
ילדים מריבות משפחות

4 כה/3, לאומי לביטוח מהמוסד קצבאות

לימודים משפטים,
כב/39 אקדמיים תארים בעל'
כב/37 הרשמה מועמדים,
כב/3634 ■ תלמידים

הממשלה משרדי ראה: המשרד משפטים,
משקאות

לצריכה הוצאה
ויצוא יבוא

ייצור
מדד לצרכן. מחירים

וטבק משקאזת מזון. גם: ראה

תעשייה משקאות,
7 ח/4. יצוא

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

ב/25ו3 בית משקי
יג/9 יב/19; שכר ללא מועסקים משפחה בני

קיימא בני צריכה מוצרי שברשותם
כז/6ו עזה וחבל שומרון ביהודה,
יא/6 ב/29; יישוב גודל/צורת
ב/27 הבית משק ראש גיל
יא/04ו דיןו
כב/5 כתיבה וצורכי לימוד לספרי הוצאה
ו/2 פרטית לצריכה הוצאה
2 מ/ו, לתרופות הוצאה
יא/10 בית עתרת העסקת
יא/0ו ;30 ב/2826, הבית משק ראש של לידה יבשת
כז/6ו8ו עזה וחבל שומרון כיהודה.
28 יב/7. ב/3130; ילדים
ב/31 הבית משק ראש מין
ב/ו3 משפחתי מצב
9 .8 יא/6. ב/2925; בית במשק נפשות
9 .* יא/4. דיור צפיפות
כד/23 בית במשקי קשישים
ב/27 הבית משק ראש של לימוד שנות
10 יא/6. ב/27; הבית משק ראש של עלייה תקופת

א/ני65 משקעים
הממשלה משרדי

ב/9 הממשלה הוצאות
נ/וו העובדים מצבה
כא/9ו הציבור תלונות לנציב תלונות

מורים ראה: הוראה משרות

שכירים ראה: שכיר משרות

לא



לוח

המדינה נשיא
כ/9 הממשלה הוצאות

נשים
כד/7ו גיל
23 .20 ג/7ו. בלידה גיל
12 .8 ג/54. בנישואין גיל
כב/ו יב/7; לימוד ושנות השכלה
30 .22 ,1815 וו. ,10 יב/71, האזרחי העבודה בכוח
ג/6ו22 לידות
כב/8 הוראה משרות
ג/ו2ו וגירושין נישואין
כב/37 לאוניברסיטאות מועמדות
כד/15 ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח

שם די פריון,
כב/34 באוניברסיטאות תלמידות

ס
כא/19.1 ציבורי סדר
כא/ו כ/5; ציבורי לסדר הוצאה

סובסידיות
כ/9 לאשראי
ו/10 נקי מקומי תוצר

הלאומיים המוסדות ראה: היהודית הסוכנות
והתעסוקה הסעד סוכנות

כז/47 עזה וחבל שומרון ביהודה. חינוך
ומוצריו סוכר

ו/3 לצריכה הוצאה
יא/2 ח/4; ויצוא יבוא
יא/ו המזונות במאזן
י/3 מדד לצדכן. מחירים

סולר
יח/24 מוניות בשימוש
24 יח/20. משאיות בשימוש

א/2 . חול סופות
121/n חוץ סחר
כז/12 עזה וחבל שומרון ביהודה.

סיגריות
יד/14 ייצור
י/3 מדד לצרכן. מחירים

ירקות ראה: סלק

שדה גידולי ראה: סוכר סלק
ירקות ראה: סלרי

מסוכנים סמים
כא/3ו עבירות

כה/75 סעד
כ/5 ציבורית הוצאה
כ/11 מדינה עובדי סוציאלים. עובדים
14 כ/13. המקומיות הרשויות תקציב

א/2 סערות
ספורט

כו/5 ועיסוק בתחרויות ביקור
ימית הובלה ראה: ספנות

כו/3 ציבוריות ספריות

לוח

ו/14 תפוקה תשומה
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

i8/l? ערך ניירות
יט/3 הבנקאיים המוסדות הכנסות
יט/ו1 ביטוח חברות השקעות
ז/1 התשלומים במאזן
5 .2 יט/1, הבנקים נכםי
יט/0ו ישראליות ביטוח חברות נכסי

נשואים נישואין, נישאים,
21 .20 .12 ג/ו1, נישואין תקופת אורך
כא/4 משפט בבתי בירורים
ג/3 יישוב גודל/צורת
8 .5 ג/4. גיל
ג/7 ומוצא לידה יבשת
ג/2 מגורים ונפת מחוז
8 ג/6. משפחתי מצב
ג/9 מתגרשים
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.

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

שם ר עולים
9 ,2 ד/ו, ארעיים תושבים
108 .2 ד/ו, תיירים

ניידי דלא נכסי
5 יט/4, בנקים

השקעה נכסי
128 ח/3. יבוא
יג/8ו בחקלאות השקעה נכסי תפוקת
ט/41 כספיים נכסים
ז/5 חוץ במטבע

קבועים נכסים
2 כד//, לבריאות לאומית הוצאה
ו/5 מקומית גולמית השקעה
כ/6 הממשלה של

וים אויר נמלי
9 כ/8. הממשלה והוצאות הכנסות
10 ,7 יח/3. ופדיון עבודה והוצאות שכר מועסקים.
וו .9 ,8 יד///. ודואר מטענים נוסעים. תנועת

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

נפגעים
28 .27 .25 יד///. דרכים בתאונות
כז/42 עזה וחבל שומרון ביהודה. דרכים בתאונות

נפט ומוצרי נפט
12.11 ח/4. יבוא
2 טו/ו. יד/14: ייצור
טו/4 צריכה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

הציבור תלונות נציב
כא/9ו תלונות

לב



לוח

12 וו. .5 ה/2. לידה יבשת
7 ה/1. מגורים יבשת
ה/3ו ד/ו, הארץ את יוצאים
ה/8 ראשונה הפנייה מחוז
16 .9 ה/6. מין
ה/נ1 משפחתי מצב
10 ה/9. יד משלח
2 ד/ו. לארץ נכנסים
ה/2ו בית ציוד
יב/35 עבודה בלשכות רשומים
ה/10 דיבור שפות
1310 .6 ,4 ה/1. ;2 ד/ו. עלייה תקופת

עלייה קליטת גם: ראה

עופות
15 יג/1. ייצור
י/וו מדד בחקלאות. תפוקה מחירי

בשר גם: ראה

ומוצריו עור
12 ,7 ח/4. ויצוא יבוא
9 כג/8. ופיתוח מחקר
ו/4ו תפוקה  תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה. גם: ראה

דין עורכי
כא/2 רשיונות כעלי

בבית עזרה
י/3 מדד לצרכן. מחירים
יב/7 יא/10; עוזרות המעסיקים בית משקי

יב/42 עיצומים
עיריות

ב/13 אוכלוסייה
15 כ/14, , הוצאות
יח/6ו דרכים החזקת
14 כ/13. הכנסות
44 כז/43. .... עזה וחבל שומרון ביהודה. והוצאות הכנסות
כ/5ו מלוות ויתרות גירעון או עודף
13 כד/12. ובילד באם לטיפול תחנות

ערים גם: ראה

כו/2 עת וכתבי עיתונים
כו/4 קריאה הרגלי
כו/3 ציבוריות בספריות
ה/131 וקליטה עלייה

פירות ראה: ענבים

ורהיטים ומוצריו עץ
12 ח/4. ויצוא יבוא
יד/4ו ייצור
7/' מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

תעשייה ומוצריו. עץ
כב/45 מקצועית והשתלמות הכשרה
יד/4ו ייצור
7 ח/4. יצוא
יב/9 מועסקים
יב/32 ושכר שכירים
ו/4ו תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

עצמאיים
כה/ו לאומי בביטוח מבוטחים
כב/47 יב/5ו: מועסקים
ו ו/ו מסים

לוח

ספרים
כו/4 קריאה הרגלי
כו/ו בישראל לאור שיצאו
כו/3 בספריות

הסתדרותי סקטור
14 יט/3ו, גמל קופות
יד/2 בתעשייה

עסקי סקטור
ו/2ו נקי מקומי ותוצר גולמי לאומי תוצר

פרטי סקטור
כז/9 ... עזה וחבל שומרון ביהודה. מקומית גולמית השקעה
3 ז/ו, התשלומים מאזן
14 יט/3ו, גמל קיפוח
יד/2 בתעשייה

ציבורי סקטור
6 ככ/5. לחינוך הוצאה
יד/2 בתעשייה

קולנוע סוטי
כו/7 יבוא

שאחות ראה: סרטן

ע

ענודה
38 .36 יב/35. עבודה דורשי
ו/4 ציבורית לצריכה הוצאה
יב/27 עבודה הפסקת
יב/25 עבודה חיפוש
30 יב/22, ולימודים עבודה
ו/2ו שכירה לעבודה תמורה

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

יב/441 ושכר ענודה
כז/2818 עזה וחבל שומרון ביהודה,

טז/6ו20 צבוריות ענודות
כז/44 עזה כחבל הערים הכנסות
יכ/32 ושכר שכיר משרות

בינוי גם: ראה

138 כא/3. ענירות

עבריינים
כא/3 רציניות בעבירות שהורשעו
12 כא/1ו, בדין שחויבו

ענרית
כו/3 ציבוריות בספריות ספרים
כו/2 עת וכתבי עיתונים
ה/10 דיבור שפת עולים,
כב/44 למבוגרים ציבוריים שיעורים

ירקות ראה: עגבניות
כ/0ו2ו מדינה עובדי

ה/131 .2 ד/1. ב/2: י. בכוח ועולים עולים
ד/1 י. ישראל אורחי
ה/5 מגורים ארץ
ה/2 ;2 ד/ו. אשרה
ב/2 האוכלוסייה גידול
13 ה/86. גיל
ה/וו דיור
ה/0ו השכלה

לג
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כספים ראד,. פיננסים

עסקיים ושירותים פיננסיים
ו/2 פרטית לצריכה הוצאה
ו/7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
כ/6 הממשלה והלוואות השקעות
;24 .23 ,21 ,19 נו, ,12 .10 יב/9, מועסקים

בג/ו1 יז/8; כב/4947;
יב/נ4 והשבתות שביתות
יז/8 :32 .31 .21 ,11 יב/9, ... קואופרטיבים וחברי שכירים
9 יז/8. ;33 יב/30. ו/8; שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
יז/9 ותפוקה תוצר

פיצויים
ז/1 מגרמניה אישיים
כ/9 הממשלה הוצאות

פיקדונות
יט/5 למשכנתאות הבנקים
יט/10 ביטוח חברות
5 ,3 ז/ן. התשלומים במאזן
4 ,2 יט/1. בנקאיים מוסדות
יט/ו ;2 ט/1. ;5 .3/7 חוץ במטבע
ט/4 לציבור אשראי הממשלה.
ט/2 עו"ש

פירות
ו/3 לצריכה הוצאה
יא/ו :4/n יבוא
15 .14 יא/1:יג/1. ייצור
כז/3129 עזה וחבל שומרון ביהודה. ייצור
15 יג/ו. יא/1: ח/4; יצוא
יא/31 המזונות במאזן
12 י/ן1. מדד תפוקה. מחירי
כז/4ו עזה וחבל שומרון ביהודה. לצריכה
יג/7 מעובד שטח
יא/1 למזון שלא שימוש
16 יג/15. לתעשייה

מטעים גם: ראה

וגרעינייס גלעיניים פירות
יג/5ו "צור
יג/ו יצוא
יג/5 מעובד שטח
16 יג/15, לתעשייה

פליטים
כז/8ו עזה בחבל העבודה בכוח
כז/21 עזה בחבל מועסקים

בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
כז/16 עזה בחבל

ומוצריו פלסטיק
ופלסטיק גומי ראה:

פנסיות
יב/30 חלקית לעבודה סיבה
יט/2ו4ו גמל בקופות קרנות

קצבאות גמלאות. גם: ראה

עובדים פקידות,
יב/38 עבודה דורשי
יב/39 לעבודה והפניות הזמנות
כב/45 מקצועית והשתלמות הכשרה
כז/24 עזה וחבל שומרון כיהודה,
יב/34 מובטלים

יד משלחי גם: ראה

פירות ראה: פקנים

לוח

עירוניים יישובים ערים,
יח/32 ב/149; אוכלוסייה
4 טז/3, בנייה
יז/5 לתיירות מלון בתי
כז/40 ושומרון ביהודה מלון בתי
וו ב/10, יישוב גודל
ב/16 יהודים פנימית. הגירה

שומרון כיהודה. והוצאות הכנסות
כז/4443 עזה וחבל
יב/4 אזרחי עבודה כוח

שומרון ביהודה, אזרחי עבודה כוח
כז/ו2 עזה וחבל
ג/14 תינוקות ופטירות פטירות חי. לידות
יב/12 הכלכלה בענפי מועסקים
21 כז/18, עזה וחבל שומרון ביהודה. מועסקים
ב/12 ונפה מחוז
יא/6 ב/29; בית משקי
כז/15 עזה וחבל שומרון ביהודה, בית משקי

בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
כז/6ו עזה וחבל שומרון ביהודה.
ג/10 מתגרשים
ג/3 נישאים

עיריות גם: ראה

א/2 ערפל

פ
פדיון

יז/4 מלון בבתי
כז/40 ושומרון ביהודה מלון בבתי
יט/8 פוליסות
יח/3 דואר בשירותי
13 .10 ,7 יח/53. ובתקשורת בתחבורה
5 יד/1, בתעשייה
כז/3533 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעשייה

מכירות גם: ראה

מקצועיים בלתי פועלים
יב/38 עבודה דורשי
יב/39 לעבודה והפניות הזמנות
יב/37 מובטלים

יד משלחי גם: ראה

ג/1 פטירות
כד/11 חולים בבתי
כז/49 עזה וחבל שומרון ביהודה. חולים בבתי
ג/14 יישוב גודל
33 .31 .25 ג/24. ומין גיל
ג/25 לידה יבשת
ג/13 ונפה מחוו
33 ,31 ג/30, סיבה
ג/14 יישוב צורת

נוצרים מוסלמים; דרוזים: לאיהודים; יהודים; גם: ראה
ג/ו תינוקות פטירות
כד/ו1 חולים בבתי
ג/4ו יישוב גודל/צורת
33 ג/26, ומין דת גיל.
ג/33 סיבה
ג/3ו ונפה מחוז
נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; גס ראה

פטנטים
כג/12 פטנטים לרישום שהוגשו בקשות

עובדים פיטורי
יב/43 והשבתות לשביתות סיבח

לד



לוח
כו/6 עזה וחבל שומרון ביהודה. הוצאה
u/n ייעוד יבוא.
14 .13/1 תפוקה תשומה

י|
טז//ו בניין קבלני

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

חוליס קופות
17 .7 מ/5. חולים בתי
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
י/נ מדד לצרנן, מחירים
13 כד/2ו. ובילד באם לטיפול תחנות

קורסים
כב/45 , מקצועית ולהשתלמות להכשרה

קטנועים
תחבורה וקטנועים. אופנועים ראה:

קטניות
יא// המזונות במאזן

שרה גידולי גם; ראה

קיבוצים
ב/29ו אוכלוסייה
כ/15 יהודים פנימית, הגירה
יב/2 אורחי עבורה כוח
ג/4ו תינוקות ופטירות פטירות חי. לידות
יג/9 בחקלאות מועסקים
יב/12 הכלכלה בענפי מועסקים
ב/12 ונפה מחוז
ג/0ו מחגרשיס
ג/נ נישאים
7 יג/6. מעובד שטח

ירקות ראה: קישואים
2 יא//. ליום לנפש קלוריות
כז/4ו עזה וחבל שומרון ביהודה.

ה/9נ1 עולים קליטת
עולים גם: ראה

הממשלה משרדי ראה: המשרד עלייה, קליטת
ומוצריו קמח

ו/3 לצריכה הוצאה
יד/14 .. ייצור

קצבאות
כה/4 תלויים קצבאות מקבלי

גמלאות גס; ראה
הבינלאומית המטבע קרן

יט/1 לקרן ישראל בנק התחייבויות
ו/5 התשלומים במאזן

קשישים
כה/4 נמלאות
כד/23 בית במשקי
יח/27 דרכים בתאונות נפגעים

דרכים בתאונות נפגעים
כ1/נ4 עזר, וחבל שומרון ביהודה.

ושאירים זקנה גם: ראה

לוח

פרחים
יג/5ו ייצור
15 ע/1. יצוא
6 יג/1. מעובד שטח

הדר פרי
יא/! ;4/n יבוא
15 ,14 יג/ו, יא/1; ייצור
30 בז/29, עוה וחבל שומרון ביהודה. והכנסה ייצור
16 ,15 יג/1, ל; .6 ,4 ו!/.נ. >צזא
יא/1 המזונות במאזן
יב/9 מועסקים
12 י/11. מדד ותשומה, תפוקה מחירי
7 יג/ונ, מעובד שטח
יא/! למזון שלא שימוש
32 יב/9. שכירים
יב/32 שכר
16 יג/15. לתעשייה
ו/14 תפוקה תשומה
19 ג/6ו. פריון

צאן
יג/15 ייצור
יג/2ו במשקים
יג/17 מטבתייס בבתי שחיטה

בשר גם: ראה

צבעים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/4ו ייצור

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: בית ציוד
מוצרים ואלקטרוני, חשמלי ציוד

12 ח/4. יבוא
יד/14 ייצור
ח/4 יצוא
י/נ מדד לצרכן. מחירים

תעשייה ואלקטרוני, חשמלי ציוד
יד/4ו ייצור
יב/9 חלקית ועובדים מועסקים
וו ,9 כג/8, ופיתוח מחקר
ו/14 תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, .. גם ראה

ואבובים צמיגים
יד/4ו "צור
י/13 מדד באוטובוסים. תשומה מחירי

ומוצריו מלט ראה: ומוצריו צמנט
צמר

ח/4 ויצוא יבוא
יג/5ו ייצור

ירקות ראה: וצנונית צנון
פרטית צריכה

9 ו/ו3, הוצאה
כו/86 עוה וחבל שומרון כיהודה, הוצאה
ח/2ו ייעוד יבוא.
14 ו/נ1. תפוקה תשומה

ציבורית צריכה
4 ו/ו. הוצאה

לה
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רשיונות
כ/8 רשיונות מדמי הממשלה הכנסות

שומרון ביהודה, הערים הכנסות
44 כז/נ4. עזה וחבל
י/נ1 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי

ש
שאירים

כה/4 גמלאות
ושאירים זקנה גם: ראה

כד/14 (סרטן) שאתות
31 ג/30, מהמחלה כתוצאה מוות

בדוים ראה: בדוים שבטי

43 יב/42, ומושבתים שובתים שביתות,
בניקיימא צריכה מוצרי ראה: אבק שואבי

שווקים
שומרון ביהודה. הערים הוצאות

44 כז/43, :... עזה וחבל
כ/9 לפיתוח הענקות

שוטרים
כ/0ו מדינה עובדי

2 יא/ן. ליום לנפש שומן
כז/4ו עזה וחבל שומרון ביהודה,

ושומניס שמנים ראה: שומנים
כא/2 שופטים

פירות ראה: שזיפים
כד/8ו שחפת
31 ג/30, מהמחלה כתוצאה מוות

שדה גידולי : ראה שחת
שטרות

יט/1 ישראל בנק התחייבות
שיכון

9 כ/5, הממשלה הוצאות
ציבוריים שיעורים

כב/44 למבוגרים לעברית

הסוהר בתי שירות
כ/10 העובדים מצבת

יב/35ו4 התעסוקה שירות
שירותים

יב/38 עבודה דורשי
ו/3 פרטית לצריכה הוצאה
כז/8 עזה וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריכה הוצאה
יב/44 לעבודה והפניות הזמנות
כ/8 ח/12; ו/6; ומסים יצוא יבוא,
כז/6 עזה וחבל שומרון מיהודה. ויצוא יבוא
41 יב/37. מובטלים
יז/8 יב/9ו; מועסקים
י/4 מדד לצרכן, מחירים
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה, מדד לצרכן, מחירים
י/3ו מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יז/8 ושכר שכירים
14 כ/3ו. המקומיות הרשויות תקציב
ו/4ו תפוקה תשומה

לוח

רהיטים
ו/2 לצריכה הוצאה
10 ח/4. ויצוא יבוא
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים

ורהיטים ומוצריו עץ גם: ראה

כה/ו7 רווחה
יב/9 מועסקים
32 יב/9. שכירים
יב/32 שכר

רווקים/ות
12 ,11 ,6 ג/4, ב/ו2; גיל
ג/22 רווקות לאימהות לידות
ב/ו3 17 גיל עד ילדים עם בית במשקי
ג/8 מתגרשים של קודם משפחתי מצב
8 .6 ג/4, נישאים

כד/5 רופאים
2 כד/ו. לבריאות לאומית הוצאה
48 כב/46. מועסקים
כ/10 מדינה עובדי
ב/2:ג/ו טבעי ריבוי
בז/1 עזה וחבל שומרון ביהודה,

4 יח/ו, רכבת
9 כ/8, הממשלה והוצאות הכנסות
כ/10 העובדים מצבת
4 יח/3, ושכר עבודה הוצאות שכירים. פדיון,
יא/ו0ו חיים רמת

א/2 רעמים
בריאות ראה: רפואה

לימודים רפואה,
כג/74 למו"פ הוצאות
כב/37 הרשמה מועמדים.
ככ/39 תארים מקבלי
כו/2 עת וכתבי עיתונים
כב/3634 תלמידים

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

החלב רפת
17 .15 יג/4ו. ייצור
כז/29 עזה וחבל שומרון ביהודה, ייצור
11/' מדד תפוקה, מחירי

ומוצריו חלב גם: ראה

כ/513ו מקומיות רשויות
6/0 בנקאיים במוסדות אשראי
7 כד/5. חולים בחי
3 כד/2. לבריאות לאומית הוצאה
5 כב/4, לחינוך לאומית הוצאה
4 ו/2, לצריכה וציבורית פרטית הוצאה
15 כ/4ו. ו/0ו; הוצאות
9 כ/5. הממשלה הוצאות
15 כ/3ו, ך/0ו: הכנסות
9 כ/6. הממשלה הלוואות
44 כז/43. עזה וחבל שומרון ביהודה.
יב/9 מינהל בשירותי ושכירים מועסקים
כא/19 הציבור תלונות לנציב תלונות

לו
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2/rr אוירית בהובלה
יח/3 ימית בהובלה
כ/4ו המקומיות הרשויות הוצאות
יג/8ו בחקלאות
ז/2 ושירותים סחורות חשבון
25 כז/24, עזה וחבל שומרון ביהודה. למועסקים
כו/26 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה. למועסקים
י/נו מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
י/7 מדד למגורים. בבניה תשומה מחירי
12 י/11, מדד בחקלאות. תשומה מחירי
9 ו/4. מסים
יז/8 ובשירותים במסתר
יח/2 במשאיות
7 יח/3. בנמלים
,33 יב/32. ו/8; כלכלי ענף

שמם לפי הבודדים. הכלכלה בענפי גם וראה
4 יח/3. ברכבת
13 יח/3, דואר בשירותי
יב/ן333 לשכירים
12/1 י. עבודה לשעת
יח/2 בתחבורה
10 יח/נ. בתעופה
14 ר/3ו. חשומהתפוקה
א/2 שלג

מאכל שמן
4 ו/3, לצריכה הוצאה
יד/4ו ייצור
י/3 מדד לצרכן. מחירים

ושומנים שמנים
יא/ו ח/4; ויצוא יבוא
יא/ו3 המזונות במאזן
י/3ו מדד באוטובוסים. תשומה מחירי
כז/4ו עזה וחבל שומרון ביהודה. צריכה

השכלה ראה: לימוד שנות
ירקות ראה: שעועית

שדה גידולי ראה: שעורה
עבודה שעות

19 יב/14. למועסק
ו/12 שכירים ושל מועסקים של
28 כז/27. עזה וחבל שומרון ביהודה, לשכיר

חליפין שערי
13 ט/2ו. הישראלי השקל

פירות ראה; שקדים
א/2 שרב

ת
3025 יח/ו. דרכים תאונות
כא/6 משפט בבתי בירורים
כז/42 עזה ותבל שומרון ביהודה.
31 נ/0נ. מוות סיבות

אקדמיים תארים
כג/וו ;47 כב/46. אקדמאים
כב/37 ראשון תואר ללימודי מועמדים
כב/4038 תארים מקבלי
כב/633נ באוניברסיטאות תלמידים

תברואה
44 כז/43. עזה וחבל שומרון ביהודה. הערים הוצאות
14 כ/3ו. המקומיות הרשויות תקציב

לוח

ואחרים אישיים שירותים
ו/7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יז/8 ;24 .23 .21 .19 .13 .12 .10 יב/9. מועסקים
יב/23 זמנית נעדרים מועסקים
י/3 מדד לצרכן. מחירים
יב/43 שאבדו עבודה וימי והשבתות שביתות
יז/8 ;33 .32 .21 וו. יב/9, ... קואופרטיבים וחברי שכירים
9 יז/8, ;33 יב/2נ. ו/8; שכר
יב/4ו ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

בבתים שירותים
יב/9 מועסקים
32 יב/9, ושכר שכירים

עסקיים שירותים
כ/5 ציבורית הוןאה

עסקיים ושירותים פיננסיים ואה:
וקהילתיים ציבוריים שירותים

ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
ו/7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
כב/4543; ;24 .23 ,21 .19 ,13 .12 .10 יב/9. ... מועסקים

כג/וו
שומרון ביהודה. מועסקים

24 כז/21. עזה וחבל
יב/43 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
33 .32 .21 יב/9, קואופרטיבים וחברי שכירים

שומרון ביהודה. ושכר שכירים
כז/24 עזה וחבל
33 יב/32. ו/9; שכר
יב/14 ולשכיר למועסק לשבוע עבודה שערת
כז/27 עזה וחבל שומרון ביהודה. לשכיר לשבוע עבודה שעות
כז/10 עזה וחבל שומרון ביהודה. גולמי מקומי תוצר

קואופרטיבים וחברי שכירים
טז/5ו בבינוי
כז/32 ושומרון ביהודה בד בבתי
יז/4 מלון בבתי
כז/40 ושומרון ביהודה מלון בבתי
יב/ו2 גיל
טז/16 יד/12; עבודה הוצאות
יג/9 בחקלאות
25 כז/24. עזה וחבל שומרון ביהודה.
כז/26 יג/9; בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה.
טז/16 בבנייה למעשה עבודה ימי
יד/ו1 בתעשייה למעשה עבודה ימי
יב/9ו לאיהודים
כה/ו לאומי בביטוח מבוטחים
21 .16.1 יב/ו מין
יז/8 ובשירותים במסחר
21 יב/6ו. יד משלח
33 יב/32. משרות
33 .32 .21 .11 יב/9. כלכלי ענף
יב/16 אוכלוסייה קבוצת
5 יח/2. טז/16: :12 .6 .5 .3 יד/1. ;33 יב/32. ו/9; שכר
19 יב/4ו. ו/2ו; עבודה שעות
28 כז/27. עזה וחבל שומרון ביהודה. עבודה שעות
13 .10 .7 .5 .3 יח/2. בתחבורה
וו .7 .5 .3 יד//. בתעשייה
כז/3533 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעשייה

ומשכורת שכר
5 יח/3, באוטובוסים
יח/2 באחסנה
יט/3 בבנקים
4/7' ■■■■. מלון בבתי
כז/40 ושומרק ביהודה מלון בבתי
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12 ,11 .2 ד/ו, יוצאים
119 .2 ד/1. נכנסים
12 ד/11, שהות

תינוקות
תינוקות פטירות ראה: פטירות

כד/12 ובילד באם לטיפול תחנות

תיעול
טז/20 צינורות הנחת
כא/נו חקירה תיקי

תירס
ח/4 ויצוא יבוא

שדה גידולי גם: ראה

תלמידים
40 ,3633 ,14 כב/0ו. באוניברסיטאות

בגרות תעודת ראה: בגרות בחינות
32 ,25 ככ/10, ולגננות למורים מדרש בבתי
2516 .1412 כב/0ו. ספר בבתי
40 .35 ,32 כב/511ו, גיל
19 .11 כב/0ו. ילדים בגני
23 ,20 כב/17, כיתה דרגת
כב/4ו דת
30 .19 כב/10. עלתיכון בחינוך
40 .35 ,32 ,22 ,14 כב/13. ומוצא לידה יבשת
48 כז/47. עזה וחבל שומרון ביהודה.
2523 .21 .16 כב/5ו. בכיתות
42 כב/37. באוניברסיטאות ללימוד מועמדים
40 .35 .34 .32 .30 .2523 .21 .16 .14 כב/13. מין
כב/4038 תארים מקבלי
40 כב/35. אוכלוסייה קבוצות

תינוקות פטירות פטירות: ל יאה תמותה
תמיכות

14 .13 ו/10, ליבוא
14 ,13 ,10 .9 ו/ל. מקומי לייצור
כ/9 :14 .13 .10 .9 ו/1, ליצוא
14 ו/13. מקומית תפוקה על

פירות ראה: תמרים

חליפין תנאי
ח/2 חוץ סחר

ג/331 טבעית תנועה
כז/5 עזה וחבל שומרון ביהודה.

יח/ו232 לאעירוניים בכבישים תנועה
ולאפייה לבישול וחשמל גז תנורי

בניק"מא צריכה מוצרי ראד,:

בגרות תעודת
כב/31 בגרות תעודות בעלי מורים
25 .24 כב/2220. לקראת תלמידים

יח/129 תעופה
ד/2 ;... ויוצאים נכנסים נוסעים
יח/9 בינלאומיים בקוים
יח/3 עבודה ותשומת תפוקה

15 יד/1 תעשייה
2 טו/ו. , בתעשייה שימוש . אנרגיה
יג/15 חקלאית תוצרת אספקת
ט/6 בנקאיים במוסדות אשראי
14 .5 טז/ו. תעשייה מבני בניית
יב/38 עבודה דורשי

ג/2927 חיים תוחלת
יב/44 יוקר תוספת
ל ו/ו. גולמי לאומי תוצר
כז/ל עזה וחבל שומרון ביהודה,

טו/4.3 ו/2: גולמי מקומי תוצר
10 .7 כז/6. עזה וחבל שומרון ביהודה,
ל יז/6. תיירות מלונות
יז/8 ושירותים מסחר

12 ו/ל. נקי מקומי תוצר
יג/18 בחקלאות

תושבים
ד/ל לידה ארץ
ל ד/51, הארץ את יוצאים
6 ד/31, לארץ נכנסים
כז/ו עזה וחבל שומרון ביהודה, תנועה מאזן
ד/64 בחו"ל שהות

ירקות ראה: שדה תות
יח/ו3316,12 תחבורה
2 טו/ו. בתחבורה אנרגיה
כ/9 הממשלה הוצאות
יח/2 עבודה הוצאות
11 ח/0ו, השקעה נכסי יבוא
י/3 מדד לצרכן. מחירים
יח/3 מדדים עבודה. ותשומת תפוקה
ו/4ו תשומהתפוקה

ותקשורת אחסנה תחבורה,
יב/8נ עבודה דורשי
ו/2 פרטית לצריכה הוצאה
יב/39 לעבודה והפניות הזמנות
ו/ל נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
ו/5 מקומית גולמית השקעה
כ/6 הממשלה והלוואות השקעות
24 .23 .21 .19 .13 .12 .10 יב/9. מועסקים
24 כז/ו2. עזה וחבל שומרון ביהודה. מועסקים
יב/43 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות.
33 ,32 ,21 .11 יב/9. קואופרטיבים וחברי שכירים
כז/24 עזה וחבל שומרון ביהודה. ושכר שכירים
יח/3 ;33 יב/32, ו/8; שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

הממשלה משרדי ראה; המשרד תחבורה,
ידו/301 ותקשורת תחבורה
יב/38 עבודה דורשי
כ/5 ציבורית הוצאה
טז/5ו במכנים מקומית גולמית השקעה
יב/ל3 מובטלים
כז/13 מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה. לצרכן מחירים
כו/2 עת וכתבי עיתונים
יח/2 שכירים
14 ו/13. תשומהתפוקה

כד/2215 תחלואה
22 ג/15. האוכלוסייה תחלופת
כד/12 ובילד באם לטיפול תחנות

הממשלה משרדי ראה: משרד תיירות,
תיירים

12 ד/108, מגורים ארץ
יז/3ל לתיירות מלון בתי

לח



לוח

וו .6 יד/3. למעשה עבודה ימי
ח/7 יצוא
כג/9 ;11 יד/3. יב/9; מועסקים
11 .9 כג/8. מו"פ
10 י/9. מדד התעשייה. תפוקת של סיטוניים סחירים
כג/9 ;11 יד/3. מפעלים
יד/9 מפקדי מוסף ערך
יד/4 פדיון
יד/2ו חומרים צריכת
יד/15 חשמל צריכת
11 .7 33;יד/3. .32 יכ/9. שכירים
וו ,6 יד/3. ;33 יב/32. שכר
יד/12 גולמית תפוקה
ו/4ו תשומהתפוקה

משנה ענפי תעשייה,
יד/7 מדדים ושכירים. פדיון "צור,
ו/4ו תפוקה תשומה

אימה תפוחי
15 יג/4ו, ייצור
15 יג/ו, יצוא
יג/6 מעובד שטדו
יג/6ו לתעשייה

ועמילניס אדמה תפוחי
יא/ו3 המזונות במאזן

הדר פרי ראה: זהב תפוחי

פירות ראה; תפוחים
כ/97 הממשלה תקציכ
14,13 יח/ו. תקשורת
9 כ/8. הממשלה והוצאות הכנסות
יב/40 שכר
מברקים דואר: טלפון; ותקשורת; אחסנה תחבורה. גם: ראה

הממשלה משרדי ראה: המשרד תקשורת,
כו/ו7 ובידור תרבות
כ/6 ציבורית הלצאה
י/3 מדד לצרכן. מחירים
יב/32 ושכר שכירים

תרופות
2 כד//. בית משקי של הוצאה
12 ח/1ו, יבוא

תשומה
19 ,18 יג/ו. בחקלאות
בז/29 עזה ותבל שומרון ביהודה. בחקלאות
128 ח/3. לייצור תשומות יבוא
13 .10 ,7 יח/3. בתחבורה עבודה
7 יז/6. מלון בבתי קנויה

מחירים מדדי גם. ראה

י/3ו14 תפוקה תשומה

לוח

כ/9 הממשלה הוצאות
יב/39 לעבודה והפניות הזמנות
ו/2 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
כ/6 הממשלה והלוואות השקעות
יד/3ו כלכלי חשנק
ח/210ו לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
כז/3533 עזה וחבל שומרון ביהודה.
14 יד/5. "צור
וו יד/5. למעשה עבודה ימי
ר .6 ח/3. יצוא
75 יד/3. מדדים
כו/34 עזה בחבל מדדים
כז/33 ושומרון ביהודה' מדדים
יב/37 מובטלים
;11 .10 .8 יד/31, ;24 .23 ,19 ,13 ,12 .10 יב/9. מועסקים

כג/11 כב/4947;
34 .33 כז/ו252. עזה וחבל שומרון ביהודה. מועסקים
כו/23 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, מועסקים
וו ,9 ,8 כג/1, 0ו"פ
10 ,9 י/ו. מדד תפוקה, של סיטוניים מחירים
וו .10 .8 ,3 יד/2. מפעלים
יד/8 בעלו^ מפעליס,
13 יד/9. מפקדי מוסף ערך
4 יד/1, פדיון
יד/2ו חומרים צריכת
יד/15 חשמל צריכת
יב/43 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
;33 ,32 .21 .11 יב/9. קואופרטיבים וחברי שכירים

1210 .8 .3 יד/1.
כז/24 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושכר שכירים

שומרון מיהודה. לעובדים ושכר שכירים
28 כז/26, בישראל עזה וחבל
1311 .6 .5 יד/ו, ,33 יב/32. י/9. שכר
יב/4ו ולשכיר למועסק לשבוע עבודה שעות

שומרון ביהודה. לשכיר לשבוע עבודה שעות
28 כז/27. עזה וחבל
כו/10 עוה וחבל שומרון ביהודה. גולמי מקומי תוצר
13 יד/12. גולמית תפוקה
ט/1ו בבורסה רשומות למניות תשואה
14 ו/13. תשומהתפוקה

מוצרים תעשייה,
ח/4 ויצוא יבוא
כז/8 עזה וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריבה הוצאה
יד/4ו ייצור
י/4 מדד לצרכן. סחירים

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

ו/10 מקומית גולמית השקעה
יד/3ו כלכלי חשבון
כז/3533 עוה וחכל שומרון ביהודה,
יד/6 ייצור

לט



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

טבעינפהמתח NATURALאזור REGIONUB^DISTRICTDISTRICT

השרון Sharon2441שרון4124 Sharon

mpn nor 42
23

26

השרון דרו0
תקוה run אזור

Southern Sharon

Pctah Tiqwa Region

25

26
42 Pclah Tiqwa

Centralהמרכז
ר0לה לוד4327 Lodותור Region2743 Ramla

רחובות 44
28

29

רחוכות אזור
ל1וין psrio אזור

Rehovot Region

Rishon LcZiyyon Region

28

29
44 Rchovot

אביב אביבתל תל אביב1$30 תל Telאזור Aviv Region3051 Tel AvivTel Aviv

מלאכי31 Mal'akhiאזור Region31

אשקלון 61
32

33

לכיש אזור

אשדוד אזור

Lakhish Region

Ashdod Region

32

33
61 Ashqclon

אשקלון Ashqclonאזור Region34

גרר35הדרים Gcrarאזור Region35Southern

בשור36 Bcsorאזור Region36

שבע37 באר Bc'crאזור Shcva Region37

שבע באר מונית6238 Northernערבה Arava3862 Bc'cr Shcva
דרומית39 Southernערבה Arava39

הנגבמס40 Negevהר Mountains North40

הנגבדרוס41 Negevהר Mountains South41

ג'נץ 7171 Jcnin

שכם 7272 Nablus

כרםיהודה סול 7373 TulkarmJudca

רמאללהושוסרץ 7474 Ramallahand

ירון 7575 JordanSamaira

לחס בית 7676 Bethlehem

חברון 7777 Hebron

ר5יח 8080 Rafah

עזה עזהתבל 8181 GazaGaza

יונם חאן 8282 Khan YunisArea

מב



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

טבעינפהמחוז NATURALאזור REGIONSUB DISTRICTDISTRICT

ירושלי0ירושלים 11
1

2

יהודה הרי

יהודה שפלת

| Judcan Mountains

2 Judcan Foothills
11 JerusalemJerusalem

חולה3 3עמק Hula Basin
צפת מזרחי214 עליון 4גליל Eastern Upper Galilee21 Zcfat

חגור5 5אזור Hazor Region

כנרת 22
6

7

כנרות

מזרחי תחתון גליל
(, Kincrot

7 Eastern Lower Galilee
22 Kinncrct

שאן8 נית 8עמק Bet Shc'an Basin

חרוד9 9עמק Harod Valley

יזרעאלהצפת 23
10

11

כוכב רמת
יזרעאל עמק

10 Kokhav Plateau

|| Yizrc'cl Basin
23 YizrcclNotrhern

מנשה12 2|רמת Mcnashc Plateau

נצרתתירען13 13הרי NazarcthTir'an Mountains

מערבי14 תחתון 14גליל Western Lower Galilee

ISיחיעם 15אזור Ychiam Region

עכו אילון2416 16אזור Elon Region24 Akko

נהריה17 17אזור Nahariyya Region

עכו18 18אזור Akko Region

42חרמון42 HaHcrmon

גולן 29
43

44

צפוני גולן
תיכון גולן

43 Notrhern Golan

44 Middle Golan
29 Golan

4Sדרומי 45גולן Southern Golan

חיפה חיפה3119 19אזור Haifa Region31 Haifa

הכרמל20 20חוף Karmcl Coast

חיפה
חדרה 32

21

22

יעקב זכרון אזור

אלכסנדר הר

21 Zikhron Ya'aqov Region
22 Alexander Mountain

32 Hadcra
Haifa

חדרה23 23אזור Hadcra Region

מא
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לוחות
TABLES

השנתון של השני בצירו הודפסו האנגליים לפרקים המבואות
All English introductions to the chapters are pirnted at the other end of this volume



הסבר הערות

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

המנדט. ממשלת של בשלטונה
הנשק שכיתת קוי ולפי מצרים עם הכיךמדיני 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.
מתייחסים שהנתונים במועד צה"ל בידי שהיו לשטחים מתייחסים עזה וחבל שומרון. יהודה, הנתונים'על

אליו.
הכלכלה: ענפי סיווג ב.

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

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.

ל100 המחולק ישנים, שקלים 1,000 = (ש"ח) החדש השקל הוא הישראלי המטבע ,1.1.1986 מיום .1

חדשות. אגורות
אמריקה. של הברית ארצות של הדולר; .2

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

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

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

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

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

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

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

בדצמבר 31 עד בינואר 1  לוח שנת
באוגוסט 31 עד בספטמבר 1  גשם שנת

בספטמבר 30 עד באוקטובר 1  חקלאית שנה
אוקטוברספטמכר  אקדמית שנה באוגוסט; 31 עד בספטמבר 1  לימודים שנת

במרס 31 עד באפריל 1  תקציב שנת
העברי. הלוח שנת את בערך תואמות הלימודים ושנת החקלאית השנה

.(1966/67 (כגון: הספרות בין לוכסן ידי על מסומנות לוח, לשנת פרט השנים, סוגי כל
רומיות. בספרות הלוח בגוף מסומנים החודשים

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



סיכום לוח
SUMMARY TABLE

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

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

Deifnitions 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
Unit19501960197019801986

POPULATIONאוכלוסייה

הכל סך 10J1,370.12,150.43,921.7אוכלוסייה 3,022.14,331.3Population total
94יהודים 87.888.983.7 85.482.2Jews

8.57.712.7מוסלמים 10.913.8Moslems
2.62.32.3.■נוצרים 2.52.3Christians

ואחרים 1.11.11.3דרוזים 1.21.7Druze and other

. הכל 1,203.01.911.23,282.7'10יהודיםסך 2.582.03.561.4Jews  total
ישראל 0/026.337.455.9ילידי 45.861.4Israel born

22.227.619.5אסיהאפריקה 26.317.2Born in AsiaAfirca
51.535.024.6ייאירופהאמריקה 27.921.4EuropeAmerica

כאחוז בישראל 25.0יהודים 20.027.0Jews in Israel as 96 of
בעולם worldמהיהודים Jewry

נבחרות גיל Selectedקבוצות age groups
140 הכל: הכלסך מסך 0/036.033.2 32.932.3Total: 1 014
65 +96 of total5.08.6 6.88.865+

140 30.635.130.4.יהודים: 30.129.9Jews 014
65+3.75.29.7 ' 7.210.165+

140 45.647.4לאיהודים: 49.743.4NonJews 014
65 +4.53.1 3.93.165+

האוכלוסייה 67.7106.2191.8לקמ"רצפיפות 147.7199.0Population density

 מחוזות לפי אוכלוסייה
per km2

96100.0'100.0 100.0'100.0Population by district 
הכל totalסך

ירושלים 8.711.4מחוז 10.812.0Jerusalem District
הצפון 15.715.6מחוז 15.3J16.6Northern District
חיפה 17.114.4"מחוז 15.413.7Haifa District
המרכז 18.920.1מחוז 17.921.0Central District

אביב תל 31.825.6מחת 29.423.5Tel Aviv District
הדרום 7.812.1מחוז 11.112.0Southern District

V 19611972 224 VI 1983 20 V31 XII 1986

ביישובים 1,837.63,616.0נ10אוכלוסייה 2,789.13,876.1Population in urban
הכל סך localitiesעירוניים total

167.4428.7'10ירושלים 313.9468.9Jerusalem
098.473.471.471.7Jews/"יהודים

1.626.628.628.3NonJewsלאיהודים

1 Including Israelis in Judea and Samaria, Gaza Area and the
Golan. 2 lncl. Golan subdistrict.

עזה בחבל ושומרון. ביהודה הגרים ישראלים כולל 1

הגולן. נפת כולל 2 ובגולן.



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

יחידה
Unit

V 19612220 V 19724 VI 19831 XII 1986

(המשך) POPULATIONאוכלוסייה (cont.)
אביב3 תל ערים 939.61,273.21,555.41,624.1Tel'10אגר Aviv conurbation?
אביביפו תל :386.1363.8327.3320.3Thereofמזה: Tel AvivYafo

ברק 47.075.796.1164.7Beneבני Beraq
ים 31.7100.1128.7132.0Bat"בת Yam
49.098.8133.5140.7Holon"חולו;

תל,וה 54.093.0123.9130.7Petah"פתח Tiqwa
לציון 27.953.0102.2J16.5Rishonראשון LeZiyyon

גן רמת
חיפה3 עדיס אגד

"90.8118.0117.1115.5Ramat Gan
263.4339.8387.5393.0Haifa conurbation5

חיפה :183.0219.6225.8223.4Thereof"מזה: Haifa
41.371.1102.3112.0Netanya"נתניה

שבע 43.585:3110.8115.0Beer"באר Sheva

ביישובים 341.9358.5421.6455.3Populationאונלוס"ה in rural
הכל סך localitiesכפריים total

:Thereofמזה:
ומושבים 124.6130.6149.9157.3Moshavimמושבים and collective

moshavimשיתופיים
77.189.7115.5126.7Qibbuzimקיבוצים

19501970 196019801986

בית 745.8".משקי 549.01,025.81,130HOUSEHOLDS
בית למשק נפשות .noממוצע 3.8מסי 3.93.663.63Average persons per household

טבעית VITALתנועה STATISTICS
Jewsיהודים

חי .noלידות 36,35961,209מסי 44,98171,37275,036Live births
ל000.ו Rateלידות 33.024.2שיעור 23.922.021.2Births per 1 ,000

populationתושבים
כולל 3.903.41פריון 3.492.762.83Total fertility

ילידת: Womanהאישה born in:
3.943.12ישראל 2.762.762.86Israel

5.694.07אסיהאפריקה 5.103.043.30AsiaAfrica
3.282.84"אירופהאמריקה 2.382.762.65EuropeAmerica

.noפטירות 7,14818,425מסי 10,40423,47226,610Deaths
ל1,000 Rateפטירות 6.57.3שיעור 5.57.27.5Mortality per 1,000

populationתושבים
תינוקות 46.218.9"פטירות 27.212.49.6Infant mortality

חי לידות perל000,ו 1,000 live births

Moslemsמוסלמים
חי .noלידות 16,130מסי 8,13019,03119,794Live births

ל1.000 Rateלידות 50.2שיעור 55.238.933.8Births per 1,000 population
חושבים
כולל 8.95פריון 9.315.984.63Total fertility

.noפטירות 2,094מס' 1,0982,0751,996Deaths
ל1,000 Rateפטירות 6.3שיעור 6.64.23.4Mortality per 1,000

populationחושבים
תינוקות 42.5פטירות 49.726.018.0Infant mortality per

חי לידות 1,000ל1,000 live births

בלידה חיים Lifeתוחלת expectation at birth
Jewsיהודים

Yearsזכרים 66.369.9שנים 70.772.5'73.9Males
69.573.3נקבות 73.576.2.77.3Females
NonJewsלאיהודים
72.0Males'68.870.0!זכרים
75.8Females'72.273.4>נקבות

3 According to the boundaries on the date of the 1983 census.M9711974 41985 .1983 מפקד גבולות לפי 3



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

יחידה
Unit195019601970198019S6

הגירה MIGRATIONתנועות

ככוח ועולים 170.224.536.820.49.5Immigrants'10עולים and potential
immiornnt c

לחו"ל6 שיצאו 30:063.3153.7513.5700.3תושבים
iiiiiillglctilLa

Residents going abroad'
מחו"ל' שחזרו 20.051.3146.5481.6674.1Residentsתושבים returning'

נכנסים' 33.1117.7441.31,175.81,195.9Tourists"תיירים arriving'

המשק
הלאומי"

NATIONAL
ECONOMY8

קבועים IndexAtבמחירים constant prices
גולמי מקומי תוצר

הכל סך 
1950=100100.0275.7641.11,081.51,236.6Gross damestic product

 total
100.0165.1273.2353.5361.7יילנפש per capita

פרטית לצריכה 100.0247.3651.1988.4Privateהוצאה and general government
consumptionוציבורית expenditure

פרטית לצריכה 100100.0136.6Private=1980הוצאה consumption expenditure
ןייביייית לצריכה 100.091.2Generalהוצאה government consumption

expenditure
Gross domestic capital formation מקומית גולמית 100100.0159.3365.0426.9443.8=1950השקעה

התשלומים
BALANCE
OF PAYMENTS

סחורות בחשבון הגירעון
הכל סן  ושירותים

106$2853461,257§3,7203,966Deficit in goods and services
account  total

ישיר ביטחוני יבוא .2,0652,852Excl§298633ללא direct defence imports
לארץ לחוץ ישראל 22,09131,498Obligations§8133,323חובות Of Israel to abroad

חוץ במטבע 10,11912,572Israel's§2701,100נכסים foreign assets

חוץ FOREIGNסחר TRADE

נטו סחורות 300.3495.77,845.7יבוא 1,433.59,275.4Net imports of goods
נטו סחורות 35.1211.3733.65,291.96,914.2Netיצוא exports of goods

היצוא על היבוא 265.2284.4699.92,553.82,361.2Excessעודף of imports over exports
מהיבוא כאחוז 11.742.65L267.474.5Exportsהיצוא as percent of imports

היבוא נפדו 100100148.3Index=1980מדו df import volume
היצוא נפח 100145.7Indexמדד of export volume
חקלאי 106$1io63.1129.6555.7560.3Agriculturalיצוא exports

ליהלו (פרט תעשייתי 9.392.640453,366.74,695.9Industrialיצוא exports (excl.
(ברוטו) (diamondsמים) (gross)

(ברוטו) 8.860.9244.61,615.11,879.4Diamonds.ייהלומים (gross)
(3רוטו תצרוכת נכסי 76.744.1142.6544.31,022.7Importsofיבוא consumer goods (gross)

לייצור 169.1353.69.72.46,481.07,008.4productionתשומות inputs
(gross)(ברוטו)

(ברוטו השקעה 56.2105.0347.0969.41,604.1investmentנכסי goods
)gross)

FINANCEכספים

(8וף הי;שלו6 א8צעי Nisסך 106 fru<0.10.372,181Total money supply (end
of year) שנהן

של פיקדונותעו"ש .xm
נננקיפ רציבוו

0.10.251,207Thereof: current deposits of
the public in banks

של החליפין Exchangeשער rate of the
.U.Sהיולד Dollar

שנה isסוף 0.040.180.357.551ש ,486.4 end of year
שנחי 80.040.180.355.131,487.8נ*וצע annual average

6 Of permanent population.
7 lncl. cruise visitori.
8 New classiifcation  see introduction to Chapter VI.

הקבועה. מהאוכלוסייה 6
בשיוט. נוסעינ! גולל 7

וי. לפרק מבוא חדשראה סיווג 8



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

Unit19501960197019801986

PRICESמחירים
שנתי Annualממוצע average

לצרכן המחירים 100.061.7106.13,433.11,143,997.7Consumer=1969מדד price index
תשומה מחירי 1968מדד = 100.0113.43,992.71,167,490.5Price index of inputs in
למגורים residentialבבנייה building

סיטוניים מחירים 108.83,946.91,248,350.4Wholesaleמדד price index of
התעשייה תפוקת industrialשל output (excl.
והוצאה דפוס printing(ללא and publishing)

, לאור)
שנה כל Decemberדצמבר each year

לצרכן המחירים 100.0112.14,997.31,259,865.1Consumer=1969מדד price index
תשומה מחירי 100.0115.85,666.11,282,536.3Price=1968מדד index of inputs
למגורים inבבנייה residental building

סיטוניים מחירים "מדד
116.05,774.71,318,680.0Wholesale price index of

התעשייה תפוקת industrialשל output (excl.
והוצאה דפוס (ללא

לאור)
printing and publishing)

חיים LIVINGרמת CONDITIONS
פרטיו! לצריכה Indexהוצאה 100.0153.2231.98100.0122.3Privateמדד consumption expend!

tureלנפש per capita
הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0Total/"סך

וטבק משקאות ,37.233.229.028.929.0Foodמזון, beverages and tobacco
וחפצים הלבשה ,13.08.78.66.25.8Clothingהנעלה, footwear and

!personaאישיים effects
בניקיימא 7.66.99.610.113.6Durableמוצרים goods

דלק אחרים, 6.56.97.69.29.8Otherמוצרים products, fuel and
lightומאור

דיור (כולל 35.744.345.245.641.8Servicesשירותים (incl. housing and
nonproiftומלב"רן institutions)
מזון Dailyצריכת food consumption

ליום9 perלנפש capita'
.Vnקלירילת 2,6102,7722,9882,9793,064Caloriesיחי
.grחלבון 83.985.191.592.295.1Proteinsגרי
73.986.7104.3111.5121.3Fatשומן
:Productsמוצרים;

חיטה ומוצרי 322.5313.7285.5282.2259.5Wheatחיטה and its products
נקי 12.115.618.115.918.9Riceאורז

ומוצריו 47.179.795.982.794.5Sugarסוכר and its products
295.9314.0331.2311.2305.7Vegetablesירקות

הדר 134.2161.9116.295.6101.1Citrusפרי fruit
51.888.2154.3170.4185.6Meatבשר
40.050.461.653.755.3Eggsביצים

ומוצריו 264.0275.9267.7272.0295.9Milkחלב and dairy products

(יהודים) דיור Housingצפיפות density (Jews) ,

לחדר מנפש הכלפחות מסך 966.618.231.339.0Less than 1 person per room
0/o of total

ויותר לחדר נפשות 3


20.87.81.81.03 + persons per room

19551960197019801986MANPOWER10 אדם10 כוח
ושכר EMPLOYMENTתעסוקה AND

WAGESו
האזרחי העבודה 10J631.2735.81,001.41,318.11,471.9Civilianכוח labour force

האזרח העבודה כוח V653.652.949.349.550.6Percentאחוז civilian labour force
14 בני ofמאוכלוסיית population aged14+

ומעלה
מכוח מועסקים הבלתי 7.24.63.84.87.1Percentאחת unemployed of

האזרחי civilianהעבודה labour force

8 New classification  see introduction to chapter 6.
9 Agricultural years.
10 As of 1986, data refer to aged 15 and over.

וי. לפרק מבוא ראיה חדש סיווג 8
חקלאיות. שנים 9

ומעלה. 15 לבני מתייחסים הנתונים כ1986, החל 10



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

יחידה
Unit19551960197019801986

אדם"1. ,MANPOWER10כוח
ושכר EMPLOYMENTתעסוקה AND

WAGES
הכל סך 10J585.7701.81,254.5סנעסקים 963.21,367.9employed persons total

17.617.36.4/'חקלאות 8.85.2Agriculture
21.523.223.7תעשייה 24.323.7Industry

ומים 2.02.21.0חשמל 1.2(0.9)Electricity and water
9.39.36.4בינוי 8.34.5Construction

13.512.311.7מסחר 13.013.1Commerce
6.66.26.9תחבורה 7.56.4Transport
8.2פיננסים 5.29.8Finance

ציבוריים 21.222.029.6שירותים 24.029.9Public services
אישיים 8.37.56.2שירותים 7.76.5Private services
מסך היהודים 92.693.189.9אחת 90.888.9Percent Jews of total

employedהמועסקים persons
מסך השכירים 63.267.477.5אחוז 73.679.3Percent employees of total

employedהמועסקים persons
מסך הנשים 24.425.636.0אחוז 29.438.3Percent women of total

employedהמועסקים persons
עבודה שעות .noממוצע 40.236.5מסי 40.135.9Average weekly work hours

הכל סך למועסק perבשבוע employed  total
40.240.1Malesגברים
30.029.1Femalesנשים

ממוצע חודשי 100105.7=1978שכר 83.2120.6Average monthly wage per
(במחירים שכיר employee'sלמשרת post (at constant
הכל סך (pricesקבועים)  total

108.7132.4Inבתעשייה industry
ציבוריים 105.3109.71Inכשירותים public services

1950I9601980 19701986

"AGRICULTUREחקלאות11

מעובד דונםשטח 10'2,4804,0754,386 4,1054,358Cultivated area
103 dunam

בהשקייה 3751.3052,003מוה: 1,7202,335Thereof: irrigated
נקי מקומי NISתוצר 10' 74.84,100.7ש"ח 93.6■;I, 434,577Net domestic product

121.187.7'10מועסקים 89.887.0Employed persons
נטו ההון NISמלאי י10 210.7§149.1§53.1§ש"ח §185.4214.8Net capital stock (at 1967/68

(1967/68 (prices(במחירי
חיטה '10ייצור. tons 27.041.3253.2טי 125.0168.5Production: Wheat
125.5296.2607.0ירקות 472.3751.4Vegetables

אדמה 35.381.8171.7תפוחי 137.1206.8Potatoes
270.0609.61,542.8הדרים 1 .261.91,308.7Citrus
0.232.0אבוקדו 4.168.0Avocadoes
עוף 7.445.7200.0בשר 101.7227.5Poultry meat
בקר 1.925.155.0בשר 35.660.9Beef
בקר .1חלב 10" 92.2277.3670.3לי 440.5845.0Cows milk

מאכל 106330.01.114.011.451.0ביצי §1.193.21.638.2Table eggs
tonsדגים 10' 6.613.924.7ט' 21.826.8Fish
2.67.426.8י10טרקטורים 16.325.4Tractors

11 Agricultural years.
12 At average prices of each year.

חקלאיות. שנים
שנה. כל של ממוצעים במחירים



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

יחידה
Unit19501960197019801986

INDUSTRYתעשייה
100 המעסיקים .noמפעלים 'DO198375427477Establishments engaging 100

ויותר ,שכיריס employees and over
הייצור 100.0185490112ndustrial=1983מדד production

indexהתעשייתיס"ה" total"
והציבה 2679101120Miningכרייה and quarrying

וטבק משקאות ,284582116Foodמזון. beverages and tobacco
ועור הלבשה ,206298106Textilesטקסטיל. clothing and leather

ומוצריו 207889108Woodעץ and its products
דפוס ומוצריו, 205692124Paperנייר and its products,
לאור printingוהוצאה and publishing

מוצרים פלסטיק, ,124885114Rubberגומי. plastic, chemical
נפט ומוצרי andכימיים oil products
אל מינרלים 448310593Nonmetallicמוצרים mineral

productsמתכתיים
ומוצרי בסיסית 236192106Basicמתכת melal and metal

productsמתכת
חשמלי ציור ,124390112Machineryמכונות, electrical Sl elec
וכלי tronicואלקטרוני equipment and

vehiclesו;ובלה
235685143Miscellaneousשונות

ELECTRICITYחשמל
/pifix) ייצור mwtכושר 1004101,2262,7374,062Installedמגו"ט generating capacity

קוט"שייצור 16'15432,2056,61012,08915,503Production
106צריכה KWHConsumption

446ביתית )
! >96!

1,4482,9003,610Household
2067821,9923,378Commerceמסחר

195453672Agriculturalחקלאות
1416691,8783,7734,572Industrialתעשייה

מים 1175461,3941,6781,717Waterשאיבת pumping

"WATERמים14
3יתי ת!שינ!וש י 106 197254367450Householdמ' consumption

5486100103Industrialתעשייתי
1,0871,3191.2121,434Agriculturalחקלאי

CONSTRUCTIONבינרי
הכל סך  5נייה m2גמר 10' 3,4854,4785,1403,900Buildingמ2 completed total

הכל סן" בנייה 3,4335,9104,9303,370Buildingהתחלת begun total
בנייה 'no10.דירותגמר 0031.031.430.821.0Dwellings building completed

בנייה התחלת 26.946.732.717.6 building begun
חדשים כבישים Roadסלילת construction and

גמר .kmוהרחבות "מ 405.0348.4390.8170.1wideiriirgק completed
התחלה 501.4413.2236.224L0 begun

COMMERCEמסחר
במסחר הפדיון 100.042.375.0114.0Index=1985מדד tif sales value in large

המאורגן. scaleהקמעוני retail trade, at
קבועים ifxedמחירים prices

13 E*cl. diamonds. 14 Budget years. תקציב. שנות 14 יד;לומי5. כולל לא 13



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

יחידה
Unit19501960197019801986

תיירות" TOURISTמלונות HOTELS15

מלון vjjno. 'DO"190291302305Hotels
6,50115.00025,01431.345Rooms"חדרים
.2.05.19.611"1'10לינות" 1Personnights"

TRANSPORTתחבורה
פרטיות 1024148410649Private"'10מכוניות cars

מסחרי ורכב 14226689121Trucks<""משאיות and other
commercial vehicles

2.44.67.38.2Buses"אוטובוסים
האוטובוסים של .kmקילומטת' 10* n"p169372419567Bus kilometrage

נוסעים 1,5574.3864.1'10וכבת: 173,3002,547Railways: passengers
שהובל :7791,9493,4195,3266.244Railwaysטונז' tonnage transported

הסוחר צי .noאוניות 205011010073Shipsמסי of the merchant fleet
כוללת טונותתפוסה 752881,4382,4631,571Grossי10 tonnage

10' tons
שנחתו .noמטוסים 2,2722,9269,07910,9339,957Aircraftמסי landing

נ1סעים אויויית: 1172231,0512,8473,098Air'10הובלה transport: passengers
tonsמטענים 2.1873,51630,710105,802162,335freightטונות

נפגעים עם דרכים .noתאונות 3,1328.35613,35512,71614,568Roadמסי accidents with casualties
3,87510,54219,52617,88121.206Injuredנפגעים

הרוגים :228176529434415Thereofמזה: killed

POSTSדואף AND
"COMMUNICATIONותקשורת19
שנשלחו 1K11 106165360425417Mailוברי dispatched and

receivedונתקבלו
וגתקבלו שנשלחו 10J7301,4612,4452,0291,530Parcelsחבילות dispatched and

received
ונוזקנלו שנשלחו 1,5702,2081,112740Telegramsמברקים dispatched and

received
טל6ון 311235261,2501,935Telephones'10מכשיר4

להתקנת ממתינות 132070208145Applicationsנקשוו! Outstanding
טלפון

ציבוריים .noטלפונים 5403,7407,54013,360Publicמסי telephones

BANKSבנקיפ
הבנקאים במוסדות Balanceמאזני sheets of banking

שנהן institutions(6וף (end of year)
Nisנכסי5 /06 rrv229987,877Assets

8912,900i ncome
8612,575Expenditureהוצאות

ת9עולי 3326Operationalת1ה profit

15 End of year. 17 Annual cumulative.
19 Budget years.

"1961 '1951 לשנה. מצטבר 17 שנה. סוף 15

תקציב. שנות 19



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

יחידה
Unit19501960197019801986

INSURANCEחברות
COMPANIESביטוח

בישראל שנתקבלו Premiumsפרמיות received in Israel
חיים .ביטוח . NIS 103 2047O.5O3ש"ח 882 12Life insurance
כללי 1ביטוח 2520I, 109,954 2,42General insurance
השגה Claimsתביעות for the year
חיים 20178,601ביטוח 306 4Life insurance
כללי 20643.714ביטוח 2,132 14General insurance

194919601986 1980 1970

EDUCATIONחינוך
לימוד) school)(שנות years)

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

שנים 0 :2112.69.36.44.9Jews'6.3יהודים: 0 years
שנים 13+ 219.913.020.825.513י + years

שנים 0 יהודים: :2149.536.118.915.8NonJewsלא 0 years
שנים 13+"211.52.17.78.413+ years

הכל סך  1,203.71,385.3PUPILS§140.8578.0824.3נ10תלמידים  TOTAL
הכל סך עברי 129.7531.9713.8S"חינוך 1,026.41,169.7Hebrew education  total

■ ילדים 25.475.7107.7246.6256.7Kindergartensגני
יסודי 91.1375.1394.4436.4482.5Primaryחינוך

הכל סך  יסודי 10.255.1137.3216.6294.8Postpirmary"על  lotal
ביניים 7.972.8108.3Intermediateחטיבות

הכל סך  10.255.1129.4143.8186.5Secondaryתיכון  total
(כולל 8.240.072.268.092.1Generalעיוני (incl.

המשך) continuationכיתות classes)
וחקלאי 2.015.257.275.894.4Vocational"מקצועי and agricultural

ולגננות למוריס מדרש 0.73.15.011.311.1Teacherבתי training colleges
עלתיכונים 0.62.76.914.120.5Postמוסדות secondary and

אחרים otherוגבוהים higher institutions
1.69.336.2557.566.2Universitiesאוניברסיטאות
אחרים 11.026.344.037.9Otherמוסדות institutions

הבל סך  ערבי 11.146.1110.5177.2215.6Arab"חינוך education  total
בלבד) (חובה ילדים 1.17.314.217.320.5Kindergartens"גני (compulsory)

יסודי 10.036.985.4122.0139.2Primary"חינוך
הכל עליסודיסך 2.010.637.355.3Postprimaryחינוך  total

ביניים "חטיכות
2.514.822.3Intermediate

הכל סך  "תיכון
2.08.122.533.0Secondary  total

1.96.219.026.9Generalעיוני
וחקלאי 0.11.93.56.1Vocationalמקצועי and agricultural

ולגננות למוריס מדרש 0.10.40.50.4Teacherבתי training colleges
תיכוניים על 0.10.2Otherמוסדות postsecondary and

אחרים higherוגבוהים institutions

20 1985; at ifxed values see introduction to chapter ,#./}ג
21 1961 census.

י"ט. לפרק מבוא קבועיםראה בערבים ■, 1985 20
.1961 מפקד 21
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(המשך). עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

יחידה
Unit19491960197019801986

(המשך) EDUCATIONחינוך (com.)

של לימוד 100.0100.0100.0100.0100.0Fieldתחום of study of
אוניבר universityתלמידי students 

הכל סך totalסיטאות
הרוח לךמדעי cAA A

32.330.129.8Humanities
החברה 25.829.026.4Socialמדעי sciences

6.65.33.84.0La.wמשפטים

3.26.93.95.77.3Medicineרפואה
ומתמטיקה הטבע 16.018.414.713.715.8Sciencesמדעי and mathematics

4.63.61.52.71.9Agricultureחקלאות
43.719.916.515.014.8Engineering"הנדסה

GRADUATESמסיימים

בגרות 'I030.8בבחינות 3.611.014.0222.2Matriculation
הכל סך  .noבאוניברסיטאות .DD1931,2375,5669,37112,050Universities  total

ראשון 1357794,0646,7408,919Firstתואר degree
שני 483778071,6522,200Secondתואר degree

שלישי 1081238378371Thirdתואר degree
457601560Diplomaתעודה

19501960197019801986

HEALTHבריאות

חולים בבתי 8.415.623.727.027.4Beds!10מיטות in hospitals
תושבים ל:000.ו Rateמיטות 6.76.3Beds§6.67.37.9שיעור per 1,000 population

אישפו; 2,2715,4708,3068,9268,746Hospitalizationי0\ינץ days
ל1.000 אישפוז Rateימי 1,792.72,583.8,878.22,301.9שיעור :2,034Hospitalization days per

1,000תושבים population
חולים בבתי חי מהלידותלידות 0/oLive births in hospitals

Vb of births
94.899.4100.0100.0100.0Jewsיהודיות

54.591.298.899.5NonJewsלאיהודיות

19551960197019801986

NATIONALביטוח

"INSURANCEלאומיי2

10J5356601,0601,6361,845Insuredמבוטחים persons
וגמלאות קצבאות Recipientsמקבלי of benefits and

pensions
ושאירים24 343.4401.8Old§62.2176.7זקנה age and survivors"
לירה25 43.349.978.097.399.8Maternityמענקי grant"
לידה25 8.713.124.839.841.7Maternityדמי allowance"

שבגינם הילדים 83.1862.31,512.91.208.4Childrenמספר for whom allo
ילדים24 קצבת ivancesמשלמים were paid24

23 Budget years. 24 Monthly average.
25 Annual cumulative.

22 1985. לחודש. ממוצע 24 תקציב. שנות 23
לשנה. מצטבר 25
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הממונע השנתי השינוי אחוז ב.
B. AVERAGE ANNUAL PERCENTAGE OF CHANGE

גיאומטרי Geometricממוצע mean

19601970198019861986
1950I960197019801985

הכל סך  4.63.52.61.71.5Populationאוכלו&ייה total
4.73.12.41.41.3Jewsיהודים

3.83.22.8NdnJews§3.66.3לאיהודים

טבעי ריבוי 12.9שיעור L5§1.41.23.6Natural increase rate

האוכלוסייה כל total population
3.60.8^יהודים 1.31.34.9Jews

0.92.32.23.2Moslemsמוסלמים

תינוקות 5טירת 4.35.14.2Infant§2.93.2'שיעור mortality rates

האוכלוסייה כל  total population

4.14.22.0Jews§5.23.6יהודים

מוסלמים 1.54.85.66.6Moslems

בכוח ועולים עולים 17.64.15.712.0 10.7Immigrants and potential

immigrants

13.514.110.30.3תיירים 16.7Tourists

לנפש2 גולמי, מקומי 5.24.92.60.40.6Grossתוצר domestic product per
(1980 capita2ובמחירי1 (at 1980 prices)

ציבורית לצריכה 3.111.10.63.313.3Generalהוצאה government consumption

(1980 (3מחירי perלנפש5 capita2 (at 1980 prices)

מקומית גולמית 0.55.01.1השקעה 1.26.4Gross capital formation per

(1980 ובמחירי capita2לנפש' (at 1980 prices)

סחורות של בחשבון 2.013.411.51.00.6Deifcitהגירעון in goods and services

התשלומים במאזן accountושירותים in balance of

payments
לחו"ל ישראל M2.114.220.96.13.8Israel'sחובות obligations to foreign

countries
תוץ בגוטבע 15.124.83.713.5Israel'sנכסיט foreign assets

(נטו) סחורות 19.713.221.86.415.1Exportsיצוא of goods (net)
>נטו< סתורות 5.111.218.53.416.5Importsיכוא of goods (net)

של היצוא על היבוא 0.79.413.85.122.2Excessעודף of imports over exports

ofסחורות goods
השקל של החליפין Exchangeשער rate of the

שנה סוף .16.26.935.9141.20.9U.Sלדולר $ end of year
שנתי ממוצע 16.26.930.8157.326.2 annual average

2 Up to 1980^old series;
see introduction to chapter VI.

1I960
1951

< 1960

1955
ישנה, סדרה ~ 1980 ער 2

וי. לפרק מבוא ראה
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(המשך) הממוצע השנתי השינוי אחוז ב,
B. AVERAGE ANNUAL PERCENTAGE OF CHANGE (cont.)

גיאומטרי Geometricממוצע mean

19601970!98019861986
1950I960197019801985

שנתי Annualממוצע average
לצרכן המחירים 5.946.2163.348.1Consumerמדר price index
תשומה מחירי 42.8157.646.6Pricesמדד of input in
למגורים residentialבבנייה building

סיטוניים מחירים 43.2161.044.4Wholesaleמדד price index
התעשייה תפוקת ofשל industrial output

שנה כל Decemberדצמבר each year
לצרכן המחירים 12.85.641.6151.319.7Consumerמדד price index

תשומה מחירי 47.6146.724.0Pricesמדד of input in
למגורים residentialבבנייה building

0יטוניים מחירים 47.8147.214.3Wholesaleמדד price index
התעשייה תפוקת ofשל industrial output

 לנפש פרטית לצריכה 4.44.12.72.89.0Privateהוצאה consumption expenditure
(1980 (במחירי הכל4 perסך capita4 total (at

1980 prices)
משקאות מורן, ,1.12.85.2Food§4.43.1מזה: beverages and

tobaccoוטבק
הלבשה ,2.41.817.0Clothing§3.75.3הנעלה, footwear and

אישיים personalוחפצים effects
בני'קיימא 5.88.244.1Durable§5.89.3מוצרי9 goods

אחרים 6.16.42.23.89.5Otherמוצרים commodities
*4.63.43.41.32.3Servicesשירותים1

ליום5 לנפש 0.60.700.51.8Caloriesקלוריות per capita per day5
ליום5 לנפש 0.10.70.10.51.7Proteinחלבון per capita per day5
ליום5 לנפש 1.61.90.71.42.7Fatשומן per capita per day5

האזרחי העבודה 2.21.8Civilian'3.13.12.8'כוח labour force
1.81.4Employed'3.73.22.7'מועסקים persons

מועסקים 9.17.4Unemployed'5.71.25.2'בלתי

חודשי שכר 2.42.27.8Indexמדד of average monthly
שכיר למשרת wageממוצע per employee post
קבועים) at)(במחירים constant prices)

בתעשייה :3.37.0Thereofמזה: in industry
ציבוריים 0.74.1inבשירותים public services
(במחירים החקלאי5 6.55.53.8Agricultural§6.3התוצר product5 (at

fixedקבועים) prices)
בחקלאות' 2.90.20.12.7Employmentהתעסוקה in agriculture5
כחקלאות5 ההון 1.30.32.3Capital§2.2§10.9§מלאי stock in agriculture5
קבועים) at)(במחירים fixed prices)
חיטה (כמות): 4.311.77.36.631.9Production5"צור5 (quantity): Wheat
13.08.2כותנה 1.929.5Cotton

לבשר חיים 4.8Livestock^23.66.55.52.9בעלי for meat
בקר 11.74.44.33.97.2Cow'sחלב milk

למאכל 12.90.72.02.0ביצים 12.8Table eggs
הדר 8.57.52.04.18.6Citrusפרי fruit

אחרים 17.59.88.49.85.4Otherפירות fruit

4 See note 2 above.
5 Agircultural years.

'I960
1955

'1985
1980

לעיל. 1 הערה ראה 4

חקלאיות. שנים 5
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(המשך) הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. AVERAGE ANNUAL PERCENTAGEOF CHANGE (cont.)

גיאומטרי Geometricממוצע mean

19601970198019861986

19501960197019801985

התעשייתי הייצור 11.65.23.73.7Industrialמדד production index
הכל .סך  total

מזון :4.96.26.013.7Thereofמזה: Food
ועור הלבשה ,12.04.71.37.1Textilesטקסטיל. clothing and

footwear
כימיקלים פלסטיק, ,14.95.95.02.7Rubberגומי, plastics,

chemicalsונפט and oil

מתכת ומוצרי 10.24.22.41.0Metalמתכת and metal products
חשמלי ציוד ,Machinery.13.67.73.70.9מכונות, electrical

הובלה equipmentוכלי and
transport vehicles

חשמל 15.011.66.24.23.3Electricityייצור  generation

(שטח) בנייה Buildingגמר completed (area)
הכל 10.22.51.44.5סך 12.8total

(יחידות) דירות 0.90.26.214.8 dwellings (units)

במסחר המכירות 11.65.97.214.0Index.מדד of sales in large scale
(במחירים המאורגן retailהקמעוני trade (at fixed prices)

קבועים)

חדרים תיירות 9.85.23.83.5Tourist'מלונות hotels rooms
לינות '11.16.52.52.8. personnights

מנועיים רכב 108.314.37.37.25.5Motorכלי vehicles
ארצי קילומטרד  8.21.25.25.4Busesאוטובוסים national kitometrage

נוסעים 10.90.62.24.2רכבת 11.4Railways passengers
בנמלים שנטענו 18.711.06.52.73.5Freightמטענים loaded■at ports
בנמלים שנפרקו 3.57.72.510.05.5Freightמטענים unloaded at ports

 בינלאומית אוירית 6.716.810.51.4הובלה 1.5International air passengers
נוסעים

דרכים בתאונות 10.56.40.92.913.3Injuredנפגעים in road accidents
הרוגים :2.611.62.00.77.2Thereofמהם: killed

הכל סך 13.73.33.92.42.3Pupilstotal"תלמידים
עברי 2.2Hebrew'3.72.2§13.62.6"חינוך education
ערבי 13.99.14.83.32.7Arabic"חינוך education

באוניברסיטאות 19.412.34.72.41.7Students"סטודנטים in universities
חולים בבתי 2.70.81.5מיטות 1.02.0Beds in hospitals
תושבים perל000,ו 1,000 population

'1970
1964

י 1970
1961

"1960
1951

"1960
1949
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ואקלים שטח א'. פרק

פרט ,1960 עד 1931 הנורמלית התקן לתקופת
אריתמטיים כממוצעים שחושבו אילת לנתוני
החודשית הגשם כמות בלבד. המדידות לתקופת

שלם. למספר מעוגלת
מתייח הגשומים הימים מספר של הממוצעים

.1947/48 עד 1938/39 לשנים סיס
ירושלים. למרכז מתייחסים לירושלים הנתונים

המטאורולוגי. מהשירות נתקבלו הנתונים

שטח
לקוי מתייחסים והנפות המחוזות שטח נתוני
והגולן ירושלים מזרח כולל ,1949 הנשק שכיחת
גם מוצגים זה כפרק מצרים. עם הביןמדיני ולגבול
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

וגובהה הגיאוגרפי מיקומה התחנה, שם
הים לפני ביחס

החוף אזור
מי 20 ;35o06'E :32O56'N מטעים: עכו.
מי 180 ;35o04'E :32O33'N יצחק; אבן

מי 4 ;34O47'E :32o06'N דב; שדה אביב. תל
מי 50 ;34O54'E :32o00'N גוריון: בן תעופה נמל

מי 30 ;34O49'E ;32o00'N מטאורולוגית: תחי דגן בית

הפנימיים והעמקים ההריס אזור
מי 934 ;35o30'E;32o58'N כנען: הר

מ' 50 ;35O1 rE :32o40'N קיבוץ: דוד. רמת
מ' 550 ;35"15'E ;32O13'N שכם:

מ' 757 ;35O13'E:31O52'N תעופה: נמל ירושלים,
מי 360 ;34O59'E ;31O43'N גימל: בית
מי 280 ;34O48'E:31O15'N שבע: באר

והערבה הירדן שקע
מי 75 ;35O36'E ;33"10'N בלום: כפר

מי 200 :35O34'E ;32O43'N אי: דגניה
מי 220 :35O32'E;32O25'N צבי: טירת

מי 12 ;34O57'E;29O33'N אילת:

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

וגשום.
כלל בדרך מתחילה בישראל הגשמים עונת
מובאים הגשם נתוני במאי. ומסתיימת באוקטובר
אוגוסט ער ספטמבר דהיינו, הגשם, שנת לפי
נתוני הקלנדרית. השנה לפי ולא שאחריו, שבשנה
שנה לפי מובאים הייחסית והלחות הטמפרטורה

קלנדרית.
ונתוני הגשם נתוני בין לקשור אפשר שיהיה כדי
ונתוני גשם נתוני א/2 ללוח הוספו הטמפרטורה,

גשם. שנת לפי ממוצעים טמפרטורה
ולחות טמפרטורה של הרבשנתיים הממוצעים
עד 1964 לשנים התחנות ברוב מתייחסים יתסית
שנות ברוב מדדו שלא בתחנות צוינו לא אך ,1979
הצבתן. בתנאי ניכרים שינויים שחלו או התקופה
(Reduced) הותקנו הגשם כמות ממוצעי

נבחרים פרסומים
.1948 ואוכלוסייה גיאוגרפיים ציונים היישובים, רשימת 6

1983 ,1972 .1961
החברתית הרמה לפי וסיווגן גיאוגרפיות יחידות אפיון 15

האוכלוסייה של כלכלית

טכניים פרסומים
ליום נתונים  וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת 54

31XII 1986

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
20 .14 .10 .6 .1 מכי

1972 והדיור האוכלוסין מפקד
8 .5 ,3 מסי

1983 והדיור האוכלוסין מפקד
העירוניים היישובים של סטטיסטית הגיאוגרפית החלוקה 2

בישראל.

"הירחון ," ו983ו 1972 והדיור האוכלוסין במפקדי סטטיסטיים ואזורים ביישובים אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסייה "שטח. גם ר" ו

.1986 .2 מס' מוסף".  לישראל הסטטיסטי

15 ואקלים שטח AREA AND CLIMATE



AREA שטח
הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, שטח1 א/1. לוח

TABLEI/I.AREA1 OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS

סמל
האזור
הטבעי

טבעי ואזור נפה מחוז.
(קמ"ר) שטח

Area
)sq. km.)

District, subdistrict
and natural region

Natural
region
code

הכל סך  היבשתי' 21,501LANDהשטח AREA1  TOTAL

ירושלים 627JERUSALEMמחוז DISTRICT

ירושלים 627Jerusalemנפת SubDistrict

יהודה01 300Judeanהרי Mountains01

יהודה02 327Judeanשפלת Foothills02

הצפון 4,501NORTHERNמחוז DISTRICT

צמת 671Zefatנמת SubDistirct
חולה03 240Hulaעמק Basin03
מורחי04 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04
חצור05 106Hazorאזור Region05

כנרת 521Kinneretנמת SubDistrict
163Kinerot06כנרות06
מזרחי07 תחתון 358Easternגליל Lower Galilee07

יזרעאל 1.197Yizreelנפת SubDistirct
שאן08 בית 219Betעמק Shcan Basin08
חרוד09 116Harodעמק Valley09
כוכב10 142Kokhavרמת Plateau10

יזרעאל11 367Yizreelעמק Basin11

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרתתירען13 246NazarethTir'anהרי Mountains13

עכו 936Akkoנפת SubDistirct
מערבי14 תחתון ^גליל 364Western Lower Galilee14

יחיעם15 246Yehiamאזור Region15

אילון16 128Elonאזור Region16

נהריה17 92Nahairyyaאזור Region17

עכו18 106Akkoאזור Region18

גולן 1,176Golanנפת SubDistrict
104Hermon42חרמון42
צפוני43 479Notrhernגולן Golan43
תיכון44 307Middleגולן Golan44

דרומי45 286Southernגולן Golan45

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 2S3Haifaנפת SubDistirct
חיפה19 283Haifaאזור Region19

AREA AND CLIMATE 16



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

סמל
האזור
הטבעי

טבעי ואזור /7nj ,nno
(קמ"ר) שטח

Area
)sq. km.)

District, subdistrict
and natural region

Natura
region
code

חדרה 571Haderaנפת SubDistrict
הכרמל20 76Karmelחוף Coast20

יעקב21 זכרון 139Zikhronאזור Yaaqov Region21

אלכסנדר22 126Alexanderהר Mountain22

חדרה23 230Haderaאזור Region23

המרכז 1,242CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 348Sharonנפת SubDistrict
348Sharon24שרון24

תקוה פתח 284Petahנפת Tiqwa SubDistrict
השרון25 118Southernדרום Sharon25

תקוה26 פתח 166Petahאזור Tiqwa Region26

רמלה 312Ramlaנפת SubDistrict
לוד27 312Lodאזור Region27

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

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב תל 170נפת Tel Aviv SubDisiricl
אביב30 תל 170Telאזור Aviv Region30

הדרום 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT
אשקלון 1.272Ashqelonנפת SubDisiricl

מלאכי31 321Malakhiאזור Region31

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

שבע באר I2.83SBeerנפת Sheva SubDistrict
גרר35 357Gerarאזור Region' 35

בשור36 1,066Besorאזור Region36
שבע37 באר 1,589Beerאזור Sheva Region37

צפונית38 1,650Northernערבה Arava38

דרומית39 284Southernערבה Arava39

צפון40  הנגב 5,015Negevהד 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 (0 1949
armistice lines including East Jerusalem and the Golan and
international border with Egypt. 2 Incl. also the southern
basin of the Dead Sea, an evaporation pond at present, which is
fed by the water of the northern basin.

קוי לפי  והימות היבשתי השטח  ישראל שטח 1

בין וגבול והגולן ירושלים מזרח כולל 1949 הנשק שביתת
ים של הדרומי האגן את גם כולל 2 מצרים. עם מדיני
האגן ממימי המוזנת אידוי, כבריכת משמש שכיום המלח.

הצפוני.

17 ואקלים שטח



אקלים
אקלימיים יסודות א/2. לוח

*1986
לוח Calendarשנת year

לחותCTemperature"טמפרטורה
ינ עםמס' D1יחסית

ממוצעתExtremeofNoקיצוני1Meanממוצעי
days with2יומית

(י)/0}תחנה
30o5OMean

ויותרתאריךמינימוםתאריךמקסימוםיומימינימוםמקסימום
300

ופחות
5"

daily
relative MaximumMinimumDailyMaximumDateMinimumDateandandhumidity

overless(>*)

החוף אזור

מטעים 23.311.617.535.224/91.021/1,282876.1עכו,

2/2,
6/12

יצחק 24.614.619.639.118/95.021/1,103066.2אבן

5/12

דב שדה אביב. 23.615.619.634.413/46.05/1210066.8תל

גוריון בן תעופה 24.414.319.336.924/93.65/1273469.1נמל

תחנה דגן. בית
25.013.119.036.423/92.45/12912067.2מטאורולוגית

והעמקים ההרים אזור
הפנימיים

כנען 20.211.816.036.718/90.223/1323861.4הר

קיבוץ דוד. 25.812.819.339.524/90.421/11204268.9רמת

23.112.918.037.817/91.524/1722461.9שכם

תעופה נמל 21.210.916.036.317/90.324/1245665.2ירושלים.

ג'מל 600'23.713.918.838.624/95.327/12בית

שבע 25.912.819.339.517/92.522/11262659.7באר

והערכה הירדן שקע

בלום 1658.8'28.013.420.741.718/91.021/1135כפר

אי 27.615.121.440.82/6,4.629/12154161.0דגניה
18/7

צבי 29.014.821.942.718/72.46/121841056.7טירת

31.018.124.544.217/96.06/12202036.6אילת

כולל לא 4 ואוגוסט. יולי כולל לא 3 א/4. בלוח כמפורט החודשים פי על 2 א/3. בלוח כמפורט החודשים פי על ו

ודצמבר. נובמבר
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CLIMATE

TABLE1/2.CLIMATIC ELEMENTS
IX1985 VIII 1986

גשם Rainשנת year

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

עם ימים Numberמספר of days withטמפרטורהTemperature OC

Station

"מ מ 1

משקעים
ויותר
1 .תזוח
precipi
tation
and
more

שלג
Snow

ברד
Hail

רעמים
Thunder

סערות
Gales

ערפל
Fog

סופות
חול
Sand
storms

Meanממוצע

מקסימום
Maximum

מינימום
Minimum

יומי
Daily

COASTAL REGION

5115223.311.117.2Akko, plantations

570 451226594
25.014.719.9Even Yirhaq

346 378323.916.520.2Tel Aviv, Sede Dov

360 3841435


24.814.419.6Ben Gurion Airport

367 36


12


6


25.413.619.5Bet Dagan, Met. Station

HILL REGION AND

INLAND VALLEYS

4431 5251513620.712.016.4Har Kenaan

381 431192826.312.719.5Ramat David, qibbuz

527 465162923.613.118.4Shekhem (Nablus(

3711 3425225221.611.116.4Jerusalem, Airport
306 351414124.414.319.4Bet Jimal

185 2136


26.413.019.7Beer Sheva

JORDAN RIFT

AND ARAVA

3604526.912.419.7Kefar Blum

306 45


21


28.015.321.6Deganya Alef

251 37I17I1829.414.822.1Tirat Zevi

30 7


3


731.118.324.7Elat

1 From months as speciifed in Table 1/3. 2 From months as specified in Table 1/4.
August. 4 Excl. November December.

3 Excl. July
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והמינימלית1 המקסימלית היומית הטמפרטורה של חודשי ממועע א/3. לוח
(C)

תרזוד*
Maximumמקסימום

t (Jl li 1

■
11IIIIVVVIVIIV11IIXXXIXII

החוף אזור

מטעים 198617.518.820.824.123.227.529.929.626.721.218.0עכו,

יצחק 198616.218.321,126.624.829.931.231.532.327.719.616.1אבן

1966198315.917.219.824.027.529.830.931.230.628.823.418.0

דב שדה אביב, 198618.418.520.023.322.927.328.729.529.626.420.917.7תל

1964197917.318.220.122.824.327.128.829.328.626.523.318.9

גוריון בן תעופה 198618.019.021.126.224.429.230.030.631.226.819.916.9נמל

1951  196018.519.121.024.228.030.131.632.431.029.224.620.4

תחנה דגן, 198618.919.621.526.124.829.630.431.231.427.620.918.0בית

1964197917.919.221.524.626.729.330.630.929.928.024.219.4מטאורולוגית

ההרים אזור

הפנימיים והעמקים

כנען 198610.412.316.122.021.227.429.829.529.222.412.79.4הר

196419799.211.214.218.724.328.029.429.127.223.417.010.8

קיבוץ דוד. 198617.919.722.327.326.330.732.332.933.228.620.917.6רמת

1964197916.618.320.824.528.431.332.332.531.429.124.418.2

198614.916.719.525.123.229.130.730.831.225.816.814.1שכם

1970197913.014.817.221.324.826.627.827.827.025.219.813.8(

תעופה נמל 198613.414.917.623.021.326.828.628.629.023.815.012.4ירושלים.

1968198311.713.216.220.925.427.928.928.828.025.318.813.5

גימל 198617.618.321.527.125.831.133.027.619.116.3בית

1964197915.817.620.124.228.030.631.531.73o.;<28.223.217.5

שבע 198618.319.422.327.526.732.033.433.433.428.319.717.0ביאר

1964197916.418.421.325.629.331.932.932.831.128.623.417.9

והערבה הירדן שקע

בלום 198617.419.723.428.326.932.533.834.134.929.5כפר

1964197916.418.521.225.129.632.333.333.432.630.024.518.0

אי 198618.119.524.029.129.034.736.136.536.029.821.017.5דגניה

1964197917.619.622.526.831.734.936.036.134.630.525.019.1

צבי 198619.421.025.530.830.236.037.437.637.431.922.218.8טירת

1964197918.220.323.328.033.136.137.337.435.732.326.419.9.

198621.924.327.131.232.138.440.539.538.732.624.821.2

1964197920.823.126.330.635.238.339.439.036.433.027.422.0אילת

ארעיים. הם ל986ו הנתונים 1
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TABLE1/3.MONTHLY MEAN OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE1

(OC(

Minimumנימוסמי
PeriodStation

111IIIIVVVIVllVIIIIXXXIXII

COASTAL REGION

8.25.97.710.811.316.518.318.314.59.47.01986Akko. plantations
9.09.310.914.114.218.720.121.021.217.311.88.71986Even Yizhaq
8.18.510.012.615.218.220.320.819.817.813.810.019661983
10.210.712.615.716.221.222.123.222.919.012.79.81986Tel Aviv. Sede Dov
9.09.511.313.816.419.922.022.421.117.714.010.619641979
8.18.210.413.813.919.120.321.321.317.010.78.01986Ben Gurion Airport
6.96.97.69.712.616.218.719.718.114.611.28.71951  1960

6.97.19.212.212.718.019.120.219.715.79.97.11986Bet Dagan. Met.
6.66.88.611.013.617.119.319.618.114.811.28.219641979

HILL REGION AND

INLAND VALLEYS

5.35.97.812.611.216.618.418.018.814.77.84.91986Har Kenaan
4.15.06.89.713.516.618.118.016.714.710.65.919641979
6.16.08.111.712.518.019.820.920.415.49.65.71986Ramat David. qibbuz
5.66.17.810.313.817.720.020.218.514.610.37.019641979
6.06.29.513.312.817.919.319.920.015.49.06.11986Shekhem (Nablus(
7.28.09.612.315.117.219.019.118.416.613.18.219701979
4.44.97.311.010.215.717.217.218.113.87.54.31986Jerusalem. Airport
4.04.86.79.612.615.417.217.216.313.99.55.719681983
999.911. 115.414.518.820.917.612.19.01986Bel Jimal■
8.59.210.712.915.418.419.820.219.317.414.310.119641979
6.27.59.013.512.517.718.919.319.615.29.05.61986Beer Sheva
6.06.98.911.513.916.718.518.617.114.711.07.319641979

JORDAN RIFT
AND ARAVA

6.96.28.413.412.617.218.019.118.314.41986Kefar Blum
5.76.38.110.613.216.118.018.216.713.29.66.919641979
9.48.410.914.815.020.021.622.322.117.611.88.31986Deganya Alef
8.46.810.413.016.319.822.022.320.617.513.79.919641979
7.57.910.714.614.919.821.522.322.417.911.27.31986Tirat Zevi
7.07.79.412.115.519.021.421.820.617.212.58.719641979
10.611.614.618.918.723.625.525.425.620.713.19.61986Elat
9.211.013.917521.123.825.225.423.720.415.610.719641979

1 Data for 1986 are provisional.
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ממועעת1 יחסית לחות א/4. לוח

אחתים

*****111111תקופהתחנה

החוף אזור

מטעים 1986727576837579עכו.

יצחק 1986677572556563אבן
19651983696867626064

דב שדה אביכ. 1986תל

19641979676766646872
גוריון בן חעופה 1986687168626766נמל

19511960737471666063
מטאורולוגית תחנה רגן. 1986697369616461בית

19641979747269666869

והעמקים ההרים אזור
הפנימייט

כנען 1986777163456050הר
19641979787266574745

קיבוץ דוד. 1986757974596460רמת
19641979747372666363

1986676862486055שכם
19701979636059524956

תעופה נמל 1986687166536154ירושלים.
19681983757269574849

ג'מל 1986616658בית

19641979666362565557

שבע 1986616461545352באר
19641979666459545356

והערבה הירדן שקע

בלום 1986717060465650כפר

19641979706864595354

א' 1986687362515650דגניה

19641979727270635756
צבי 1986667157465145טירת

19641979696865554848

3נ19864439373427אילת
19641979464235312624

ארעיים. הס ל1986 הנתונים ו
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TABLE1/4.MEAN RELATIVE HUMIDITY1

Percentages

VIIVIIIIXXXIXIIPeriodStation

COASTAL REGION

90717570721986Akko. Plantations

671986Even Yizhaq
68686563616819651983
6968676764661986Tel Aviv. Sede Dov
72716867636619641979
7067687177751986Ben Gurion Airport
6566646266701951  1960
6665646973731986Bet Dagan. Met. Station
71717070707419641979

HILL REGION AND INLAND
VALLEYS

4857536571771986Har Kenaan

49525554617419641979
6364647275781986Ramat David, qibbuz
66666565657419641979
5963606468691986Shekhem (Nablus(
61656757556519701979
6065637077751986Jerusalem, Airport
56616256617319681983

1986Bet Jimal
60626461606419641979
5560586271661986Beer Sheva
60626360616719641979

JORDAN RIFT AND ARAVA

5756641986Kefar Blum
59625958627119641979
5355546372751986Deganya Alef
58616263647219641979
4951505668711986Tiral Zevi
49525353556719641979

354043441986Elat

27303538424719641979

I Data for 1986 are provisional.
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משקעים1 א/5. לוח
TABLE1/5.PRECIPITATION'

גשס שנת ■,a"nmm; rain year

יתחנה תקופה
Period1

הכל סך
TotalIXXXIXIII11111IVVVIV1IIStation

החוף COASTALאזור
REGION

1985/86עכו. 51143 3116214174151629Akko,
1931מטעים  19603 54823861181409954187plantations
יצחק 1985/86אבן 57038 481311461153513440Even Yizhaq

1931  19601 654199015018411868186

אביב, 1985/861תל 346299823985392537Tel Aviv,
דב 1931שדה  19602 53918941521337547153Sede Dov
תעופה 1985/863נמל 360217591051001724270Ben Gurion
גוריון 1931בן  19601 51316791301328357123Airport

תחנה דגן. 1985/862בית 367251556104961829211Bet Dagan, Met.
1931מטאורולוגית  19602 53516841451358456103Station

ההרים HILLאזור REGION

ANDוהעמקים INLAND

. VALLEYSהפנימיים

כנען 1985/86הר 44345 1891120971613403Har Kenaan
1931  19601 7181786141194143893512

דוד. 1985/86רמת 38136 121068792156261Ramat David,
1931קיביץ'  19601 50214701151349155175qibbuz

1985/860שכם 527204743931634947650Shekhem (Nablus)
1931  19601 618157211816713087226

מרכז 1985/86ירושלים, 37117 125569155161730Jerusalem, Center
1931  19601 4868608112610584174

ג'מל 1985/860בית 306101339671271423130Bet Jimal
1931  19600 4931472941289174164

שבע, 1985/86באר 1851 36113252746Beer Sheva,
הנגב 193119600מכון 2044274447393283

Negev Inst.

הירדן JORDANשקע RIFT
ANDוהערבה ARAVA

בלום 1985/86כפר ,36036 146010411115118IKefar Blum
1931  19601 47912528812996622910

אי 1985/86דגניה 3067 165181811814380Degania Alef
193119601 38495080977251195

צבי 1985/860טירת 25115222552781919210Tirat Zevi
1931  19600 27093852695037114

1985/86אילת 300 014_0394Elat
19311960 250 2725531



Note: 0 = drops or amount less than 0.5 mm.
1 Data for 1985/86 are provisional.

מ"מ. מ0.5 קטנה כמות או טיפות = 0 הערה:
ארעיים. הס ל985/86ו הנתונים 1
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הגשומים1 הימים מספר .61 if, לוח
TABLE1/6.NUMBER OF RAINDAYS'

גשם rainשנת year

תקופה'תחנה
Period1

הכל סך
Total

IXXXIXll1IIIIIIVVVlVlllStation

החוף COASTALאזור
REGION

.1985/865255141274I4Akkoעכו.

1938/391947/4853.60.32.66.610.212.79.68.52.11.0plantationsמטעים
יצחק 1985/8645351196524Evenאבן Yizhaq

1938/391947/4857.60.22.76.410.612.79.610.33.51.6

אביב. 1985/863724886333Telתל Aviv,

דב 1938/391947/4846.40.12.46.210.19.37.68.01.80.9Sedeשוד, Dov
תעופה 7794נ1985/86382נמל ■34. Ben Gurion

גוריון 1938/391947/4845.40.21.95.88.59.47.78.72.40.8Airportבן
תחנה דגן. 1985/8636112868343Betבית Dagan. Mei.

1938/391947/4845.20.12.06.19.49.67.27.82.30.7מטאורולוגית
Station

ההרים HILLאזור REGION

ANDוהעמקים INLAND

VALLEYSהפנימיים

כנען 1985/865244111384251Harהר Kenaan

1938/391947/4860.60.12.16.116.413.310.711.24.22.5

דוד. 1985/86433391273231Ramatרמת David,

938/39קיבוץ 1947/48:52.50.12.35.79.612.09.49.22.71.5qibbuz

1985/864626899543Shekhemשכם (Nablus)

1938/391947/4846.80.11.75.47.710.48.68.93.01.0

מדכי ,1985/863422877332Jerusalemירושלים. Center
1938/391947/4843.51.74.87.98.38.18.82.71.2

ג'מל 1985/863523769332Betבית Jimal

1938/391947/4843.02.15.17.28.57.78.52.71.2

שבע. 1985/8621i744131Beerבאר Sheva,

1938/391947/4827.80.10.93.44.45.65.16.21.30.8

הירדן JORDANשקע RIFT

ANDוהערבה ARAVA

בלום 1985/864543912953Kefarכפר Blum
938/391947/48'59.70.31.86.110.311.812.510.15.01.8

א' 1985/86453410108325Deganiaדגניה Alef

938/391947/4841.50.11.15.26.89.47.47.63.00.9

צבי 198519863744875234Tiratטירת Zevi

938/391947/4842.51.04.88.29.47.38.52.60.7

1985/8672131Elatאילת
44.60.10.31.10.61.01.00.30.2

1 Days with at least 1 mm. rainfall. Data for 1985/86 are
provisional. 2 Refers lo Ginnegar. 3 Refers to
Dafna. 4 . Longtime averages for: 1940/41; 1942/43
1946/47: 1949/501957/58.

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

לגניגר. מתייחס 2 ארעיים. הם 1985/86
לשנים: רבשנתיים ממוצעים 4 לדפנה מתייחס נ

.19491957/58 ;1942/431936/47 ;1940/41

25 ואקלים שטח



אוכלוסייה ב. פרק
המפקד תוצאות היהודית, האוכלוסייה כעבור
השוטפים, לאומדנים מאד קרובות היו 1961 ב שנערך
1972 של אלה לאומדנים; כבסיס שימשו כן ועל
במספר חסר בגלל השוטפים, לאומדנים הותאמו
נמוכות התוצאות היו 1983 כמפקד במפקד. 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 כערך כ4,000 גבוהות 1961 מפקד
האוכלו כעבור בעיקר  תאריך לאותו השוטף
נמוכות היו 1972 מפקד ותוצאות המוסלמית, סייה
היו 1983 במפקד לנוצרים. בנוגע בעיקר בכ5,000,
האוכ בעבור נפשות בכ10,000 נמוכות התוצאות
נוספו התוצאות, הערכת אחרי המוסלמית. לוסייה
אירציפות יש לכן, זאת. לאוכלוסייה נפשות 5,000
,1961 תחילת של לאומדן 1960 לסוף האומדן בין
1982 סוף ובין ,1972 לתחילת 1971 סוף בין

.1983 לתחילת
תכונות עם בשילוב 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 ,1985 שנת סוף של האוכלוסייה
התחזיות שלוש .2010 שנת ועד זאת משנה הצפויה
רמת של בהנחות מזו זו שונות כאן המתפרסמות
מאזן ושל ג') לפרק מבוא (ר' הכולל הפריון

ההגירה.
הכולל בפריון ירידה מניחים ה"נמוכה" בתחזית
ושל ב20052010 2.1 עד מ2.8 היהודיות של
כן, כמו .2.5 עד מ5.5  והדרוזיות המוסלמיות
היהו אצל שלילי יהיה השנתי ההגירה שמאזן הונח
פחות עולים 10,000) לשנה נפש 5,000  דים
תקופה לשוהים נטו תוספת תושבים 15,000

כחו"ל). ממושכת
הכולל בפריון ירירה מניחים "בינונית" ה בתחזית
המו ושל כ20052010 ל2.4 מ2.8 היהודיות של
הונח כן, כמו ל3.0. מ3.5 והדרוזיות סלמיות
פחות עולים 10,000) אפס יהיה ההגירה שמאזן

בחו"ל). לשוהים נטו תוספת 10,000
של יציב כולל פריון מניחים ה"גבוהה" בתחזית
הכולל בפריון וירידה 2010 עד היהודיות אצל 2.8

האוכלוסייה אומדן
הגדרות

תושבים כוללת יורה) (דה קבועה אוכלוסייה
תושבים וכן בארץ, הנמצאים בכוח ועולים קבועים
האומדן. בעת משנה פחות מהארץ הנעדרים קבועים
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 בכוח,
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 ככוח עולים חודשים, מ12 למעלה

בירדן. מביקור חזרו שלא ותושבים
כוללים הלוחות ודת: אוכלוסייה קבוצות
מוסל יהודים, לפי האוכלוסייה פירוט כלל בדרך

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

מוסלמים''. מזה.  ו''לאיהודים דים",
לאדם שמלאו השלמות השנים מספר הוא הגיל

האומדן. תאריך עד
הלידה; ארץ  לארץ חוץ לילידי : מוצא ארץ

האב. לידת ארץ  ישראל לילידי

הישוב ושיטות מקורות הסברים,

האומדנים האוכלוסייה. אומדני בסיס
לאוכלוסייה מתייחסים 22 v 1961 מפקד עד
שנערך התושבים רישום על ומבוססים נוכחת
ואילך 1961 ממפקד האומדנים ואילו ,8 xi ב1948
ועד 1972 משנת קבועה. לאוכלוסייה מתייחסים
האוכלוסין מפקד .על מבוססים האומדנים ,1982
ואילך 1983 משנת ב20.5.1972. שנ&רך והדיור
שנערך המפקד תוצאות על מבוססים האומדנים

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

ברציפות. משנה
תושבי את האוכלוסייה כוללת ,1967 משנת
בכוח. העולים את 1969 ומשנת ירושלים, מזרח
והמוסל הדרוזית האוכלוסייה נוספה 1982 בשנת

הגולן. של מית
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חדש) (סיווג יישוב צורת

והלוחות ההגדרות. שונו ,1983 מפקד בעקבות
וההבדלים החדשות ההגדרות פי על הם 7ה בשנתון
פרסומי בסדרת 3 מסי בפרסום פורטו הסיווגים בין

להלן). רשימה ר'  1983 מפקד
.1983 מפקד מאן וקבועה. שוטפת יישוב צורת
 השתנתה השתייכותם שצורת רבים יישובים יש
לעירו מכפרית או לאחרת אחת עירונית מקטגוריה
עבר שבהם האוכלוסין שמספר משום וזאת,  נית
תכונות של שילוב בו שיש ב/9, בלוח נפש. 2,000
זאת דהיינו, הקבועה, היא היישוב צורת דמוגרפיות,
היישוב צורת הלוחות, יתר בכל במפקד. שנקבעה

השוטפת. היא
שאוכלוסייתם היישובים כל עירוניים. יישובים
פי על מסווגים והם ומעלה תושבים 2,000 מונה

גודלם.
שאוכלוסייתם היישובים כל כפריים: יישובים
חקלאיים). אינם אם (גם תושבים 2,000 עד מונה

כדלקמן: מתחלקים הכפריים היישובים
שיתופית, כאגודה המאורגן כפרי, יישוב : מושב
מבוצ התוצרת ושיווק החקלאי הציוד רכישת שבו
של המכריע והרוב הצריכה ואילו במשותף. עים

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

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

שיתופי. בסיס על רגנים
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
כאגודה המאוגד יישוב קהילתי: יישוב
ומידתה הקואופרציה תחומי שבו שיתופית,

התושבים. ע"י נקבעים
או שירותים המרכז יישוב כפרי: מרכז
כפריים יישובים למספר תעשייתיים מפעלים

בסביבתו.
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 ריס
של תכונות בעלי אינם זו אוכלוסייה גרה שבהם

לעיל). שמוגדר (כפי יישוב

כן, כמו ל3.5. מ5.5 והדרוויות המוסלמיות של
יהיה היהודים של השנתי ההגירה שמאזן הונח
10,000 פחות עולים 15.000) לשנה נפש 5.000

כחו"ל). לשוהים נטו תוספת תושבים
פריון של אחידה הנחה הונחה התחזיות בכל
לאשר, ילדים 2.2 של יציב פריון דהיינו. הנוצריות
באוכלו ההגירה שמאזן הונח כן, כמו הזמן. לאורך
תוספת ואין עולים (אין אפס יהיה הלאיהודית סייה

בחו"ל). לשוהים נטו
התחזית תקופת סוף שעד הונח לתמותה, אשר
ועבור 75.9 עד הזכרים עבור יגדל החיים אורך
אוכלוסייה קבוצות בין הבדל ללא ,79.4 עד הנקבות
גבוה יהודים של החיים שאורך פי על אף  שונות

הלאיהודים. של מזה
אוכלוסייה ''תחזית ראה נוספים פרטים בדבר
הסטטיסטי הירחון בתוך "2010 שנת עד בישראל

.1987 ,4 מס' מוסף",  לישראל

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
לאיהורים. של או יהודים של מכריע רוב יש בים
כ"מעור המוגדרים עירוניים יישובים שבעה יש
אבל יהודית, אוכלוסייה של מכריע רוב בעלי בים",
והם: לאיהודיים, 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
שלום. נוה הכפרי היישוב נוסף וב1985 עלית.
והן היהודיים ביישובים הן נכללים אלה יישובים
אלה יישובים הכל בסך הלאיהחיים; ביישובים

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

יישוב. וגורל
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יישובים"; בין כ"תנועה הדבר צוין המדוייקת,
"לא כמובן היה כאלה. במקרים היציאה, יישוב

ידוע".
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 ב982ו,

קודמות. שנים

בית משקי

הגדרות

מוגדר בקיבוץ) למשפחה (פרט בית משק
קבוע באופן בדירה יחד הגרים אנשים כקבוצת
במשותף. השבוע ימי רוב ארוחותיהם את ומכינים
יותר או אחד מאדם מורכב להיות יכול בית משק

משפחה. קרובי שאינם מאנשים וגם
הכלו הנפשות מספר לפי נקבע בית משק גודל

הנ"ל. ההגדרה לפי הבית במשק לות
האזרחי, העבודה לכוח השייך אדם : מפרנס
צבא אנשי וכן מועסק", "בלתי 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
מפרנס אין ואס הבית, משק ראש ביותר המבוגרת

ביותר. המבוגר הגבר/האשה 

על מבוססים וגודלם הבית משקי על האומדנים
י"ב<. פרק (ראה אדם כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות
פי על האוכלוסייה אומדני עודכנו כ1976, החל
הסד המשכיות לאפשר כדי .1972 מפקד תוצאות
מחדש. 1975 נתוני עובדו הנתונים. והשוואת רות
תוצ פי על האוכלוסייה אומדני עודכנו ב1985,
הסדרות המשכיות לאפשר כדי .1983 מפקד אות
מחדש. 1985 מנתוני חלק עובדו הנתונים, והשוואת
המשפחות בעיבודי הנכללת האוכלוסייה הגדרת גם
הכית משקי עיבודי ב1985 החל למפקד: הותאמה
והברוים המוסדות הקיבוצים, את כוללים אינם
הסקר, מבנה על קבע. ביישובי גרים שאינם בדרום
על וכן והשקלול הדגימה ושיטת וביצועו ארגונו
י"ב לפרק מבוא ראה האוכלוסייה, אומדני עדכון

ושכר. עבודה. 

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 כמסגרת 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.
מוניציפאלי. מעמד חסרי יישובים גם יש

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

באוכלוסייתה. נכללת

מקורות

ותכונותיה ביישובים האוכלוסייה אומדני
מפקד של התוצאות על מבוססים הדמוגרפיות

בהם. שחלו השינויים ועל 1983
שצוינו המרכיבים על :נוסף גידול מרכיבי
פנימית. בהגירה ותכונותיהם הניידים כלולים לעיל,

פנימית הגירה

מבוס יישובים כין הפנימית ההגירה על הנתונים
כפי השינויים קובץ מתוך שנעשו העיבודים על סים
המקרים הפנים. במשרד התושבים במרשם שנרשמו
בעיקרם נובעים ידוע, לא יציאה יישוב של הרכים
לא עלייתם בעת רבים עולים שעכור מהעובדה
כתובתם על להודיע באו וכאשר כתובת נרשמה
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נבחרים פרסומים

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. ואוורים יישובים 4

סטטיסטי. אזור לפי המלאה. מהפקידה דמוגרפיים נים
אוכ סטטיסטיים. ואזורים ויותר תושבים 2,000) יישובים 5

נבחרות כלכליות חברתיות תכונות בית. ומשקי לוסייה
המדגמית מהפקידה

.1948 ואוכלוסייה גיאוגרפיים ציונים היישובים. רשימת 6

.1983 .1972 .1961
כלל נתונים  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות 7

המלאה הפקידה מן ארציים
מהפקידה נתונים  משקיבית של דמוגרפיות תכונות 8

המדגמית
המפקד מתוצאות נתונים מבחר  בישראל הקשישים 11
הפקידה מן דמוגרפיות תכונות  ויישובים אוכלוסייה 12

גיאוגרפיות. חלוקות לפי המלאה.
החברתית הרמה לפי וסיווגן גיאוגרפיות יחידות אפיון 15

האוכלוסייה. של כלכלית
תקופת יישובים בין הגירה בי: חלק פנימית הגירה 17

לדירה וכניסה ביישוב השתקעות

טכניים פרסומים

31*11 1986  וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת 54

מיוחדים פרסומים

אי חלק  תש"טן בחשון ןו התושבים רישום 36

בי חלק  תש"טן בחשון (וי התושבים רישום נ5
19481964 בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 215

אי חלק 
19481964 בישראל היהודיה האוכלוסייה התפתחות 274

ב' חלק 
2000 עד בישראל הבית ומשקי האוכלוסייה תחוית 666

30.6.1977 ביישובים האוכלוסייה 673
19781980 בישראל יהודים של פנימית הגירה 721

;1983 בישראל האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות 791
1984

1985 בישראל המשפחות S07

1961  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
.42 .4038 .36 .33 .28 .25 .22 .20 .19 .17 .1410 ,84 ,1 מס

.43

1967  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
1 חלק ירושלים מזרח
וו חלק ירושלים מזרת

1972  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
.17 .11 א .62 מסי

29 אוכלוסייה



POPULATION ESTIMATES האוכלוסייה אומדני
דת לפי האוכלוסייה, ב/ו. לוח

TABLEII/l.THE POPULATION, BY RELIGION
Thousands

השנה בסוף אוכלוסייה
Population at end of year

ממוצעת אוכלוסייה
Average population

הכל סך
Total

יהודים
Jews

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים
ואחרים
Druze

and others

הכל סך
Total

יהודים
Jews

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים
ואחרים
Druze

and others

18 XI 1948872.7716.7
1948758.7671.9
19491,173.91,013.9111.534.014.51,059.0901.0
19501,370.11,203.0116.136.015.01,266.8,103.0113.835.014.8

19511,577.81,404.4118.939.015.51,494.3,324.0117.537.515.3
19521,629.51 ,450.2122.840.416.11,606.2,429.8120.939.715.8
19531,669.41,483.6127.641.4J6.81,650.3,467.7125.240.916.5
19541,717.81,526.0131.842.018.01,689.5,500.7129.741.717.4
19551,789.11,590.5136.343.319.01,750.4,555.3134.142.718.5
19561,872.41,667.5141.443.719.81,828.4,626.4138.943.519.4
19571,976.01,762.8146.845.820.51,930.5,721.2144.144.820.2
19582,031.71,810.2152.847.321.42,000.1,782.7149.846.621.0
19592,088.71,858.8159.248.322.32,062.1,836.2156.047.821.9
19602,150.41,911.3166.349.623.32,117.0,882.6162.849.022.8

'19612,234.21,981.7174.951.326.32,189.9171.2 1,942.050.725.8
19622,331.82,068.9183.052.627.32,288.2178.9 2,030.551.926.8
19632,430.12,155.6192.253.928.52,379.7187.7 2,111.353.127.9
19642,525.62,239.2202.355.528.62,477.5197.3 2,197.154.628.5
19652,598.42,299.1212.457.129.82,562.6207.3 2,269.856.329.2
19662,657.42,344.9223.058.531.02,629.2217.7 2,323.257.830.4
19672,776.32.383.6289.671.032.12,715.2256.2 2,362.664.8315
19682,841.12,434.8300.872.233.32,806.5294.6 2.407.671.832.6
19692,929.52,506.8314.573.534.62,884.2307.8 2,469.672.933.9
19703,022.12,582.0328.675.535.92,974.0321.3 2,543.174.535.2
19713.120.72.662.0344.077.337.33,069.3336.1 2,620.176.436.6

'19723,225.02,752.7360.773.837.83,172.6352.3 2,704.677.837.8
19733,338.22.845.0377.276.739.33,278.1368.7 2,795.675.238.5
19743,421.62.906.9395.278.740.83,377.4386.1 2,873.677.740.0
19753,493.22.959.4411.480.242.23,455.3403.1 2.931.279.441.5
19763,575.43.020.4429.182.043.93,533.0420.6 2,988.381.243.1
19773,653.23.077.3446.583.845.63,613.0438.1 3,047.283.044.8
19783,737.63.141.2463.685.547.33,692.6454.7 3,106.984.646.4
19793,836.23.218.4481.287.649.03,786.4472.2 3,179.586.648.1
19803,921.73,282.7498.389.950.73,877.7489.7 3,249.488.849.9
19813,977.93,320.3513.791.552.33,948.1505.9 3,300.090.751.5
19824,063.63,373.2530.894.065.64,026.7522.6 3.346.692.864.6

'19834,118.63.412.5542.295.968.04,076.2533.3 3381.094.867.0
19844,199.73.471.7559.798.270.04,159.1551.0 3.442.1.97.069.0
19854,266.23.517.2577.699.472.04,233.0568.7 3.494.598.871.0
19864,331jJ(3.561.4595.0100.974.04,298.8586.3 3,539.3100.273.0

1 Census year  see introduction. . מבוא. ראה  מפקד שנת 1
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האוכלוסייה1 גידול מקורות ב/2. לוח
TABLEII/2. SOURCES OF POPULATION GROWTH1

Thousands, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אלפים.

גידול אחוז
מאזןשנתיאוכלוסייה אחוז
מתוך(ממוצעמזה:מאזןריבויבתחילת הגירה
כלעוליםהגירהטבעיהתקופה הגידולגיאומטרי)אוכלוסייהסך כל סך

PopulationNaturalMigrationThereof:התקופההגידול Yearlyc/0בסוף of migra
at beginningincreasebalanceimmiTotalPopulation atpercenttion balance
of periodgrantsgrowthend of periodof growthout of total

(geometircgrowth
mean)

123452+36 1+57=5:183:5

האוכלוס populationTotalייהכל
'19481986805.62,072,41,407.81,783.43,480.24,331.34.440.5

19481960805.6475.4869.4971.11,344.82,150.47.864.6

1961  19712.150.4562.0339.8414.7901.83,120.73.237.7
19721982'3,115.6752.7183.3333.4936.04,063.62.419.6

19831986'4.033.7282.315.364.2297.64,331.31.85.1

Jewsיהודים

219481986649.61,535.91,399.11,753.12,935.03,561.44.447.7

19481960649.6392.3869.3968.71,261.61,911.28.668.9
1961  19711,911.2412.9337.9411.8750.82.662.03.045.0
197219822.662.0532.3178.5311.9710.83,373.22.125.1

1983198643.349.6198.413.460.7211.83,561.41.56.3

NonJewsלאיהודים

'19481986156.0536.48.630.3524.2769.94.21.6

19481960156.083.10.12.483.2239.23.60.1

1961  1971239.2149.11.92.9151.0458.74.10.3

197219824453.8220.34.821.5225.1690.43.72.1

19831986*684.183.91.83.585.9769.93.02.3

האוכלוס populationTotalייהכל
197219863,115.61,035.0198.8398.51,233.84,331.32.216.1

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

19813,921.767.6 11.414.656.23,977.91.4

19823.989.968.94.816.173.74,063.61.86.6

1983'4.033.770.514.419.184.94,118.62.117.0

19844.118.670.710.421.7§81.14,199.72.0§12.8

19854.199.771.24.712.166.54,266.21.6

19864.266.269.94.811.365.14,331.31.5
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(המשך) האוכלוסייה1 גידול מקורות ב/2. לוח
TABLEII/2.SOURCES OF POPULATION GROWTH1 (corn.)

Thousands אלפים

גידול אחוז
מאוןשנתיאוכלוסייה אתת
מתוך(ממוצעמזה:מאזןריבויבתחילת הגירה
כלעוליםהגירהטבעיהתקופה הגידולגיאומטרי)אוכלוסייהסך כל סך

PopulationNaturalMigrationThereof:התקופההגידול Yearly(/cבסוף of migra
at beginningincrease' balanceimmiTotalPopulation atpercentlion balance
of periodgrantsgrowthend of periodof growthout of total

(geometricgrowth
mean)

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

Jewsיהודים
197219862,662.0730.7191.9372.6922.63,561.41.920.8

19722,662.044.845.955.490.72.752.73.450.6
19732,752.744.248.054.292.22.845.03.452.1
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
19793,141.247.729.537.277.23.218.42.538.2
19803,218.447.816.520.564.33.282.72.025.6
19813,282.747.7 10.212.737.53,320.311
19823,320.347.94.914.152.93.373.21.69.1
1983'3,349.649.713.117.862.83,412.51.920.8
19843,412.549.69.620.359.23,471.71.716.2
19853,471.750.2~AJ11.745.53,517.21.3
19863,517.248.94.710.944.23,561.41.3

NonJewsלאיהודים
19721986453.6304.26.925.0311.0769.93.52.2

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
1977555.020.50.41.520.9575.93.81.9
1978575.920.40.11.920.5596.43.50.3
!979596.421.10.42.421.56)7.83.61.7
1980617.820.21.01.721.2639.03.44.6
1981639.019.9 1.21.918.7657.52.9
19824669.520.90.12.020.8'690.43.20.3
19834684.120.81.21.322.0706.13.25.6
1984706.121.10.71.421.8727.93.13.3
1985727.921.10.00.421.1749.02.90
1986749.020.90.10.420.9769.92.8

Moslemsמוסלמים
1985559.717.80.1017.9577.63.20.6
1986577.617.50.1017.4595.03.0

Christiansנוצרים
198598.21.30.10.31.299.41.2
198699.41.500.31.5100.91.50

ואחר D'othersDruzeדרוזים and
198570.02.0002.072.02.90
198672.02.0002.074.02.80

1 lncl. census adjustments and. additionofArab population of
East Jerusalem in 1967 and of the Golan Subdistrict in
1982. 2 As from 15 V 1948. 3 Population for 1948 was
estimated according to data for later periods. 4 Dis
continuity due to census results. See introduction.

ממזרח ערביים תושבים הוספת מפקד, התאמות כולל 1

15 v מ948ו 2 ב982ו. גולן ובנפת ב1967 ירושלים
של נתונים פי על בחלקה נאמדה ב1948 האוכלוסייה 3
הנובעת אירציפות 4 מאוחרים. יותר מועדים

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

Inבישראל Israel
(מיליונים)2שנה' Year1בעולם

In world (millions)'אחוזים3אלפים
ThousandsPercentages'

18828240.31882
190011500.51900
191414850.61914

41916 191956'1916 1919
'23 א 192284'23 X 1922

19251513611925
'18 1א 1931175'18 XI 1931

193916449i1939
15 V 194811650615 V 1948

1955121.590131955
1970132.582201970
1975132.959231975
1980133.283251980
1985133,517271985
1986133,561271986

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  כ1925 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
ונפה מחוז לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות ב/4. לוח

TABLE n/4._poPULATION DENSITY PER LAND SQ. KM.,
BY DISTRICT AND SUBDISTRICT

ונפה מחוז
8X1
1948

22 V
1961

20 V
1972

31 XII
1980

4 VI
1983

31 XII
1984

31 Xll
1985

31 XII
1986

District and subdistrict

כולל 154.81191.8186.72193.62196.3199.0GRAND'43.1107.6סך TOTAL
ירושלים 159.5344.5554.0714.8754.2789.5807.4826.5Jerusalemמחוז District
הצפון 44.2101.4142.3184.4145.7153.6157.0159.7Northernמחוז District
צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת
גולן נפת

16.4
38.2
50.3
59.6

67.9
83.1
100.4
136.8

84.4
95.2
145.1
206.6

97.1
116.9
188.4
279.3

96.6
120.2
194.2
295.2
16.8

101. 1

126.5
204.2
311.9
18.2

102.1
129.4
208.6
319.0
19.1

102.7
131.4
212.0
325.4
19.7

Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict
Golan SubDistrict

חיפה 209.2433.6566.5663.2673.7689.2694.0698.0Haifaמחוז District
חיפה נפת
חדרה נפת

452.4
88.6

976.0
164.8

1,260.5
222.6

1,433.1
281.6

1,447.2
290.3

1,466.6
303.8

1,470.0
309.5

1,472.7
314.1

Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

המרכז 100.4327.8466.7636.2668.8701.8715.9730.8Centralמחוז District
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

108.2
175.6
14.4
109.8

294.7
480.6
218.9
334.6

412.3
714.0
286.0
484.0

531.7
981.4
350.0
728.9

547.1
1,047.5
351.5
782.3

573.0
1,103.6
359.1
828.2

585.4
1,128.9
362.0
845.1

596.4
1,156.0
363.2
867.4

Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistricl
Rehovot SubDistrict

אביב תל 1,834.04.113.55,336.75.911.95.883.85.966.25.972.35,993.2Telמחוז Aviv District
הדרום 1.512.325.133.733.935.636.236.7Southernמחוז Disiircl

אשקלץ נפת
שבע באר נפת

5.8
1.1

60.3
7.6

120.3
15.7

157.4
21.5

160.2
21.4

166.1
22.6

168.2
23.1

169.9
23.5

AshqelonSubDistrict
Beer ShevaSubDistrict

1 Excl. Israelis in the Golan (see introduction), Judea, Samaria
and Gaza Area.
2 Excl. Israelis in Judea. Samaria and Gaza Area.

ושומרון ביהודה מבוא) (ראה בגולן, הישראלים ללא 1

שומרון ביהודה. ישראלים כולל לא 2 עזה. ובחבל
עדה. וחבל
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ודת אוכלוסייה קבוצת נפה, מחוז, לטי ואוכלוסייה, יישובים1  ב/5. לוח

ונפה מחת

ייהאוכלוסLocalitiesםיישובי

22 V
1961

20 V
1972

4 VI
1983

31 Xll
1984

31 Xll
1985

31 XII
1986

8 */
1948

22 *
1961

20 *
1972

4 **
1983

Absoluteמוחלטיכמספרים numbersאלפים

האוכלוסייה
4,037.6
472.9
656.0
64.8
62.6
232.5
276.3
19.7
575.3
409.6
165.7
830.7
190.4
297.5
109.7
233.1

1.000.2
478.8
203.7
275.0
23.8

22.9
0.9

3,147.7
347.4
g47J.if
56.7
49.6
173.7
193.4
0.6

483.8
356.7
127.1
579.7
143.5
202.8
89.2
144.2
907.2
354.2
153.0
201.2
1.5

0.8
0.7

2,179.5
191.9
337.1
45.6
43.3
120.1
128.1

370.3
276.2
94.1
407.0
102.5
136.5
68.3
99.7
699.3
173.9
76.7
97.2

872.7
87.1
144.0
10.8
19.5
59.0
54.7

175.1
125.5
49.6
122.3
36.9
48.9
4.4

32.1
305.7
21.4
7.2
14.2

1,148
70
397
63
51
126
123
34
97
25
72
232
86
53
48
45
18

212
99
113 
122

110
12

1,137
10

395
63
51

126
121

34

97
25
72

231

86

53
47

45

18
210
99

111

116

105

11

1,130
69

392
62
51

125
120
34
97
25
72
231
86
53
47
45
18

211
99
112

112

102

10

כל
,091
69

385
61

49
123
118
34
97
25
72

231
86
53
47
45
18

210
99
111

81

76
5

כולל 873906סך
ירושלים 6363מחוז
הצפון 293310מחוז
צפת 5858נפת
כנרת 4244נפת

יזרעאל 111114נפת

עכו 8285נפת
גולן1' 9נפת
חיפה 9796מחת
חיפה 2524נפת
חדרה 7272נפת

המרכז 231230מחוז
השרון 8587נפת

תקוה פתח 5351נפת

רמלה 4846נפת

רחובות 4546נפת
אגיב תל 2018מחוז
הדרום 169174מחת

אשקלון 9694נפת
שבע באר 7380נפת
שומרון 3;יהודה,
עזה4 וחבל

ושומרון 9יהודה
עוה 6חבל

םיהודי
כולל 2,686.73,350.0'716.71,932.3;7718029691,0081,0151,026סך
ירושלים 5415.7././7.7.215*/595915464656584.2מחוז

הצפון 229243305312$3131753.4194.3255.7327.0מחוז
צפת 5454585960608.942.652.559.5נפת
כנרת 39414547474714.435.438.446.9נפת

יזרעאל 89909395969624.166.692.3115.0נפת
עכו 4749808283856.049.772.598.7נפת
גולןי 9292929296.8נפת
חיפה 757374747474147.7322.3408.8465.1מחוז
חיפה 222120202020116.4257.6330.8373.0נפת
חדרה 53525454545431.364.778.092.1נפת
המרכז 219220221221221222106.2380.1535.3764.8מחוז
השדון 78807979797926.585.1115.9151.3נפת

תקוה פתח 49485050505045.9131.8194.6284.9נפת
רמלה 4746474747481.863.981.496.3נפת

רחובות 45464545454532.099.3143.4232.2נפת
אביב חל 201818181818302.1692.6899.9988.9מחוז
הדרום 169K42062072062086.0155.3323.8433.7מחוז

אשקלון 9694999999994.876.4152.4202.4נפת
שבע באר 73801071081071091.278.9171.4231.3נפת
שומרון 15811121161221.523.7_יהודה,
עזה4 וחבל

ושומרון 9761021051100.822.8יהודה
עזה 6101112חבל

0.70.9
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TABLEII/5.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT,
POPULATION GROUP AND RELIGION

Population

District and subdisirict
31 Xll
1984

31 Xll
1985

31 Xll
1986

8X1
1948

22 V
1961

20 V
1972

4 VI
1983

31 XII
1984

31 XII
1985

31 XII
1986

ThousandscrnnxPercentages

populationTotal
4,199.74,266.24,331.3100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
495.0506.2518.210.28.811.011.711.811.912.0Jerusalem District
691.6706.7718.916.815.515.016.216.516.616.6Northern District
67.968.568.91.22.11.81.61.71.71.6Zefat SubDistrict
65.967.468.52.32.01.61.51.61.61.6Kinneret SubDistrict

244.4249.7253.86.95.55.55.85.85.85.9Yizre'el SubDistrict
292.0298.6304.66.45.96.16.86.97.07.0Akko SubDistrict
21.422.423.20.50.50.50.5Golan SubDistrict1

588.6592.7596.120.517.015.414.214.013.913.7Haifa District
415.1416.0416.814.712.711.310.19.99.79.6Haifa SubDistrict
173.5176.7179.35.84.34.04.14.14.14.1Hadera SubDistrict
57/. 7889.1907.714.318.718.420.620.820.821.0Central District
199.4203.7207.64.34.74.64.74.74.84.8Sharon SubDistrict
313.4320.6328.35.76.36.47.47.57.57.6Petah Tiqwa SubDistrict
112.1112.9113.30.53.12.82.72.72.62.6Ramla SubDistrict
246.8251.8258.53.84.64.65.85.95.96.0Rehovot SubDistrict

1.014.21.015.31.018.835.732.028.824.824.123.823. 5Tel A viv District
501.7510.1518.12.58.011.311.811.912.012.0Southern District
211.3213.9216.10.83.54.95.05.05.05.0Ashqelon SubDistrict
290.4296.2302.01.74.56.46.86.96.97.0Be'er Sheva' SubDistrict
36.946.153.40.10.60.91.11.2Judea. Samaria and

Gaza Area'
35.344.251.3_00.60.91.01.2Judea and Samaria
1.61.92.100000Gaza Area

Jews
3,471.73,517.23,561.4100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
364A372.0381.012.09.19.710.4/0.510.510JJerusalem District
345.1351.5354.37.610.09.59.89.910.09.9Northern District
62.262.763.01.32.22.01.81.81.81.8Zefat SubDistrict
49.250.351.02.11.81.41.41.41.41.4Kinneret SubDistrict
121.0123.2123.83.43.43.43.43.53.53.5Yizre'el SubDistrict
105.3106.6107.40.82.62.72.93.03.03.0Akko SubDistrict

8.08.79.10.20.20.30.3Golan SubDistrict'
472.6473.4473.821.116.715.213.913.613.513.3Haifa District
377.0376.8376.716.613.312.3II. 110.910.710.6Haifa SubDistirct
95.696.697.24.53.42.92.72.72.72.7Hadera SubDistrict
801.8817.1833.715.219.719.922.823.123.223.4Central District
158.1161.2164.03.84.44.34.54.54.64.6Sharon SubDistrict
300.0306.8314.06.66.87.28.58.78.78.8Petah Tiqwa SubDistrict
97.998.398.20.2333.02.92.82.82.8Ramla SubDistrict
245.8250.9257.44.65.25.36.97.17.17.2Rehovot SubDistrict

1.002.21.003.01.006.343.235.933.529.528.928.528.3Tel A viv District
448.2454.2459.10.98.012.112.912.912.912.9Southern District
209.8212.5214.60.73.95.76.06.06.06.0Ashqelon SubDistrict
238.3241.7244.60.24.16.46.96.96.96.9Beer Sheva' SubDistrict
36.846.053.30.10.1I.I1.31.5Judea. Samaria and

Gaza Area'
35.244.151.100.71.01.31.4Judea and Samaria
1.61.92.1000.1O.I0.1Gaza Area
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ודת אוכלוסייה קבוצת נפה, ,nnn לפי ואוכלוסייה, יישובים1  ב/5. לוח
(המשך)

ונפה מחוז

ייהאוכלוסLocalitiesםיישובי

22 V

1961
20 V
1972

4 VI
1983

31 Xll
1984

31 Xll
1985

31 XII
1986

8 \\
1948

22 V
1961

20 V
1972

4 VI
1983

Absoluteמוחלטיםמספרים numbeniאלפים

הודיםלא'
הכל 109111130130131131156.0247.2461.0687.6סך

ירושלים 5566772.94.286.3126.1.מחוז

הצפון 8390.6142.8217.6329.0ן*66698383מחוז
צפת 4433331.93.04.15.3נפת
כנרת 3344445.17.911.215.7נפת

יזרעאל 22243131313134.953.581.4117.4נפת
עכו 37384040404048.778.4120.8177.6נפת
גולןי 5555נפת

12.9

חיפה 23242424242427.448.075.0110.2מחוז
חיפה 4466669.118.625.936.5נפת
חדרה 19201818181818.329.449.073.6נפת

המרכז 14121212121216.126.944.46.5.9מחוז
השרון 10.417.427.539.1רררררךנפת

תקוה פתח 4333333.04.78.212.5נפת
רמלה 32נפת .22222.64.47.813.3

'רחובות 0.10.40.80.9נפת

אביב תל 3.66.77.311.3ו1ו/מחוז

הדרום 444415.418.630.445.0מחוז
אשקלון 2.40.30.61.3נפת

שבע באר נפת


444413.018.329.843.7

מוסלמיםמזד :

הכל 170.8352.0526.6סך
ירושלים 2.474.4112.1מחת
הצפון 89.2145.0219.7מחת

יזרעאל נפת 37.261.693.1מזה:
עכו 47.376.5116.5נפת

חיפה 33.856.283.5מחת
המרכז 24.542.062.2מחוז

אביב תל 3.14.46.3מחוז
הדרום 17.830.042.7מחוז

נוצרים
הכל 50.572.194.2סך
ירושלים 1.611.813.9מחוז
הצפון 36.045.857.4מחוז

יזרעאל נפת 16.219.824.3מזה:
עכו 16.021.426.9נפת

חיפה 7.79.212.8מחוז
המרכז 2.02.33.5מחת

אביב תל 2.82.74.6מחת
הדרום 0.40.31.9מחוז

נפת אוכלוסיית כל כולל ב1983 היהודיים; היישובים ב1972כולל 3 ידוע. לא כולל 2 כרוים. שבטי 36 כולל לא ו

סיני גם כולל וב981ו ב1972 ישראלים; 4 גולן.
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TABLE I1/5.LOCALITIES' AND POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT,
POPULATION GROUP AND RELIGION (Cont.(

Population

District and subdistrict
31 XII
1984

31 Xll
19851985

8 *1
1948

22 V
1961

20 V
1972

4 VI
1983

31 Xll
1984

31 Xll
1985

31 XII
1986

ThousandsאחוזיםPercentages

TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict
Golan SubDistrict3

Haifa District
Haifa SubDistrict
HaderaSub District

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

Tel A viv District

Southern District
Ashqelon SubDisiricl
Bc'er Sheva' SubDistrict

NonJews
100.0 100.0

17.8

47.4
0.8
2.3
16.9
25.6

15.9
5.2
10.7

9.6
5.7
1.9
2.0
0.1

1.6

7.7
0.2
.7.5

17.9

47.5
0.8
2.3
16.9
25.6
1.8

15.9
5.2
10.7

9.6
5.7
1.8
2.0
0.1

1.6

7.5
0.2
7.3

100.0

17.9

47.6
0.8
2.3
17.0
25.7
1.8

15.9
5.2
10.7

9.6
5.7
1.8
1.9
0.1

1.7

7.3
0.2
7.1

100.0

18.3

47.8
0.8
2.3
17.1
25.8
1.9

16.0
5.3
10.7

9.6
5.7
1.8
1.9
0.1

1.6

6.5
0.2
6.3

100.0

18.7

47.2
0.9
2.4
17.7
26.2

16.3
5.6
10.6

9.6
6.0
1.8
1.7
0.2

1.6

6.6
0.1
6.5

100.0

1:7

57.7
1.2
3.2
21.6
31.7

19.4
7.5
11.9

10.9
7.0
1.9
1.8
0.2

2.8

7.5
0.1
7.4

100.0

1.8

58.1
1.2
3.3
22.4
31.2

17.6
5.9
11.7

10.3
6.6
1.9
1.7
0.1

2.3

9.9
1.6
8.3

769.9

137.2

364.7
5.9
17.5
130.0
197.1
14.1

122.3
40.1
82.2

74.0
43.6
14.3
15.1
1.1

12.6

59.0
1.5

57.5

749.0 727.9

134.2 130.6

355.2
5.8
17.1
126.5
192.0
13.7

119.3
39.2
80.1

72.0
42.5
13.8
14.7
1.0

12.3

56.0
1.4

54.5

345.9
5.6
16.7

123.4
186.7
13.4

116.0
38.1
77.9

69.9
41.3
13.4
14.1
1.0

12.0

53.5
1.5

52.0

Thereof: Moslems
100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
1.421.121.320.820.720.6Jerusalem District

52.241.341.745.541.441.3Vorthern 0\^(^(
21.817.517.717.617.517.5Thereof: Yizreel SubDistrict
27.721.722.122.022.021.9Akko SubDistrict
19.816.015.915.715.715.6Haifa Distirct
14.411.911.811.811.811.8Central District
1.81.21.2I.I1.11.2Tel Aviv District
10.48.58.19.19.39.5Southern District

Christians

595.0
122.6
245.8
104.1
130.3
93.1
70.0
7.0
56.4

577.6
119.6
239.0
101.1
126.9
90.7
67.9
6.8

53.3

559.7
116.2
232.1
98.3
123.1
88.0
65.8
6.6
51.0

98.299.5100.9100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
14.314.514.53.216.414.814.514.614.4Jerusalem District
59.260.061.071.363.560.960.460.360.6Northern District
25.125.425.832.127.525.825.625.225.6Thereof: Yizre'elSubDistrict
27.728.128.731.729.728.628.228.228.4Akko SubDistrict
13.513.713.915.212.713.613.713.813.8Haifa District
3.93.93.94.03.23.74.03.93.9Central District
5.05.15.15.53.74.95.15.15.0Tel Aviv Distirct
2.22.22.30.80.42.02.22.22.3Southern District

I Excl. 36 Bedouin tribes. 2 Incl. not known. 3 In 1972 inch Jewish localities in the GolanSubDistirct; in 1983 incl.
the whole populationof the Golan Subdistrict. 4 Israelis: in 1972 and 1981 incl. also Sinai.
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טבעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, יישובים1  ב/6. לוח

Localitiesיישובים

I 198631 XI
נפה

טבעי 22Vואזור
1961

20 V
1972

4 VI
1983

31 XII
1984

31 XII
הכל1985 סך

Total

מזה:
יהודיים
Thereof:
Jewish

כולל 905סך 8731,0911,1301,1371,1481,026

ירושלים 63נסת 636969707065
יהודה 31הרי 313636363632

יהודה 32שפלת 3233333434■ 33

צפת 58נפת 586162636360

חולה 23עמק 242323232323

מזרחי עליון 26גליל 252929292927

חצור 9אזור 9910111110

כנרת 44נסת 424951515;47

24כנרות 192728282827

מזרחי תחתון 20גליל 232223232320

יזרעאל 5//נסת ////2i12512612696

שאן בית 20עמק 192121212121

חרוד 10עמק 12101010109

כוכב 9רמת 999994

יזרעאל 45עמק 444444444441

מנשה 7רמת 777777

נצרתתירען 22הרי 203234353514

עכו 85נסח 82US12012112385

מערבי תחתון 21גליל 193939404123

יחיעם 19אזור (3233333423
ילון א 16אזור >1717171714

נהריה 18אזור (
30 )

11 t
2020202016

עכו 101111119אזור

גולן2 93434343429נסת

החרמון I.אזור ::
3331

צפוני 121111gגולן

תיכון 155666גולן

דרומי 41414141414גולן

. היסה 24נפת 2525252520

חיפה 24אזור 252525252520
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TABLEII/6.LOCALITIES' AND POPULATION, BY POPULATION GROUP, SUB
DISTRICT AND NATURAL REGION

Populationאוכלוסייה

22 V
1961

20 V
1972

4 VI
1983

31 Xll
1984

31 Xll
1985

198631 XII
Subdistrict

הכל סך
Total

מזה:
יהודים
Thereof:
Jews

and natural region

Thousandsאלפים
3,147.7 2,179.54,037.64,199.74,266.24,331.33,561.4GRAND TOTAL

347.4 191.9472.9495.0506.2518.2381.0Jerusalem SubDistricI

327.8 177.8449.7471.0482.0493.9356.9Judean Mountains
19.6 14.123.224.124.324.324.1Judean Foothills

56.7 45.664.867.968.568.963.0Zefat SubDistrict

24.0 20.125.926.726.826.926.7Hula Basin

23.3 18.026.928.428.528.525.4Eastern Upper Galilee

9.4 7.512.112.813.213.510.8Hazor Region

49.6 43.362.665.967.468.551.0Kinneret SubDistrict

34.5 29.941.143.244.144.643.4Kinerot
15.1 13.421.522.723.323.87.6Eastern Lower Galilee

173.7 120.1232.5244.4249.7253.8123.8Yizre'el SubDistrict

18.0 15.521.121.521.822.021.9Bet She'an Basin

6.2 5.86.97.27.27.26.2Harod Valley '

4.4 3.26.16.56.66.82.1Kokhav Plateau

40.1 33.248.751.452.653.149.7Yizre'el Basin

3.5 3.14.04.34.24.24.2Menashe Plateau
101.5 59.3145.7153.5157.4160.639.7NazarethTir'an Mts.

193.4 128.1276.3292.0298.6304.6107.4Akko SubDistrict

77.8 46.9129.3138.0142.0145.621.7Western Lower Galilee

26.1
77 ר

38.240.742.243.610.2Yehi'am Region

7.810.110.510.711.04.8Elon Region

39.949.651.452.152.537.4Nahairyya Region
j/ .j

41.949.251.351.551.833.4Akko Region

0.619.721.422.423.29.1 'Golan SubDistrict2

I:: ::
14.315.015.415.81.7

Hermon Region

Northern Golan

25I3.13.63.83.8Middle Golan

2.8 i3.33.53.73.6Southern Golan

356.7 276.2409.6415.1416.0416.8376.7Haifa SubDistrict

356.7 276.2409.6415.1416.0416.8376.7Haiaf Region
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טבעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, יישובים1  ב/6. לוח
(המשך)

Localitiesיישובים

198631 XI
mi

טבעי 22ואזור V20 V4 VI31 XII31 XII:מזה
הכל19611972198319841985 יהודייםסך

TolalThereof:
Jewish

חדרה 72727272727254נפת

הכרמל 15151414141413חוף

יעקב זכרון 101099999אזור

אלכסנדר 1618191919195הר

חדרה .3129303030אזור 3027

השרון 858686864158679נפת

85868686868679שרון

תקוה פתח 53515353535350נפת

השרון 25252727272726דרום

תקוה פתח 28262626262624אזור

רמלה 48464747474848נפת

לוד 48464747474848אזור

רחובות 45474545454545נפת

רחובות 34363434343434אזור

לציון ראשון 11111111111111אזור

אביב תל *;2018181818נפת
אביב תל 20181818181818אזור

אשקלון 96949999999999נפת

מלאכי 44414444444444אזור

לכיש 22222323232323אזור

אשדוד 111111(,אזור

אשקלון 303131313131אזור

שבע באר 7.580111112111113109נפת

גרר 31303030303030אזור

בשור 24273838383838אזור

שבע באר 671213131410אזור

צפונית ערבה

"I
31010999

דרומית 31010101010ערבה

הצפוני הנגב 101111111212הר

והדרומי

שומרון 1581102116122122יהודה,

עזה3 וחבל

הבדוים. שבטי 36 כולל לא 1

האוכלוסייה. כל כולל ב983ו היהודיים. ביישובים האוכלוסייה כולל ב972ו 2
ישראלים. 3
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TABLEII/6.LOCALITIES' AND POPULATION, BY POPULATION GROUP, SUB
DISTRICT AND NATURAL REGION (Com.(

Populationאוכלוס"

198631 XII
Subdistricl

22 V20 V4 VI31 XII31 XII;מזהand natural region
הבל19611972198319841985 יהודיםסך

TotalThereof:
Jews

Thousandsאלפים
94.1127.1165.7173.5176.7179.397.2Hadera SubDistrict

7.610.012.613513.713.97.8Carmel Coast

6.96.67.98.28.48.58.3Zikhron Ya'akov Region

18.731.646.949.651.052.31.1Alexander Mountain

60.978.998.3102.2103.7104.779.9Hadera Region

102.6143.5190.4199.4203.7207.6164.0Sharon SubDistrict

102.6143.5190.4199.4203.7207.6164.0Sharon

136.5202.8297.5313.4320.6328.3314.0Petah Tiqvia SubDistrict

47.364.6113.4122.9127.5132.2128.1Southern Sharon

89.2138.1184.1190.5193.2196.1185.9Petah Tiqwa Region

68.389.2109.7112.1112.9113.398.2Ramla SubDistrict

68.389.2109.7112.1112.9113.398.2Lod Region

99.7144.2233.1246.8251.8258.5257.4Rehovot SubDistrict

55.874.5J10.8116.8118.4120.2119.6Rehovot Region

44.069.7122.2130.0133.4138.3137.9Rishon LeZiyyon Region

1599.5907.21,000.21,014.21,015.31,018.81.006.3Tel Aviv SubDistrict

699.3907.21,000.21,014.21,015.31,018.81,006.3Tel Aviv Region

76.7153.0203.7211.3213.9216.1214.6Ashqelon SubDistrict

20.224.630.231.331.932.131.8Mal'akhi Region

16.027.133.735.135.435.535.4Lakhish Region

40.465.768.569.771.170.8Ashdod Region
40.4

60.974.076.477.077.476.6Ashqelon Region

97.2 .201.2275.0290.4296.2302.0244.6Be'er Sheva SubDistrict

11.414.918.218.518.819.018.6Gerar Region

10.716.926.227.628.228.426.4Besor Region

62.2122.7167.0180.1183.7187.1136.5Be'er Sheva Region

0.8 '2.3 .2.62.72.82.8Northern Arava

13.0.U520.621.022.625.023.8Southern Arava

32.3 140.840540.239.836.4Northern and Southern
i

Negev Mountains
_1.523.836.946.153.453.3Judea, Samaria and

Gaza Area'

1 Excl. 36 Bedouin tribes.
2 In 1972 includes the population of the Jewish localities, in 1983 includes total population
3 Israelis.
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היישוב וגודל אוכלוסייה קבוצת לפי ואוכלוסייה, יישובים1 ב/7. לוח

Localities ■ישובים

31 XII 1986

לאיהודים
NonJewish

יהודים
Jewish

הכל סך
Total

31 XII
1985

31 XII
1984

4 VI
1983

20 V
1972

22 V
1961

ב"שוב אוכלוסייה

מוחלט numbersAbsoluteיםמספרים

הכל 87390S1,0911,1301,1371,1481,026131סך

209977641051131051021003

1001991091061031141151171161

2004994114154844854914934849

50099912115820321221722320221

1,0001,9995137465353543222

2,0004,9995051514748512229

5,0009,9992024374243411428

10,00019,999142425272729209

20,00049,999151522222322206

50,00099,9992654455

100,000+3510111111113

ליישובים מחוץ גרים
בדוים) שבטי (כולל

אחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

20998.87.19.610.09.29.09.92.3

10019912.511.79.410.110.110.211.30.8

20049947.145.944.442.943.242.947.16.9

50099913.917.518.618.819.119.419.616.0

1,0001,9995.84.14.24.74.74.73.116.8

2,0004,9995.75.64.74.24.24.42.122.1

5,0009,9992.32.63.43.73.83.61.421.4

10,00019,9991.62.62.32.42.42.51.96.9

20,00049,9991.71.72.01.92.01.91.94.6

50,00099,9990.20.70.50.40.40.40.5

100,000+0.30.60.91.01.01.01.12.3

ליישובים מחוץ גרים
בדוים) שבטי (כולל

בדויס. שבטי 36 כולל אינו ו
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TABLE I1/7.LOCALITIES' AND POPULATION, BY POPULATION GROUP AND SIZE
OF LOCALITY

Populationאוכלוסייה

Population in locality
22 V
1961

20 V
1972

4 VI
1983

31 XII
1984

31 XII
1985

il XII 1986

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

Thousandsםאלפי

2,179.53,147.74,037.64,199.74,266.24,331.33,561.4769.9TOTAL

3.93.26.46.06.46.26.10.12099

17.117.014.816.616.816.816.60.2100199

138.2136.7164.5166.6169.1168.9164.84.1200^199

75.9102.0131.6138.2142.1145.7129.616.1500999

76.052.464.273.273.974.841.932.81,0001,999

164.8174.5165.4146.2147.2159.267.491.7,2,000^t999

145.0170.6254.3287.3296.6283.697.2186.45,0009,999

175.3350.6350.9393.2391.5418.9286.6132.310,00019,999

471.0501.3699.5727.5758.1718.0617.2100.820,00049,999

144.8476.8345.9259.4262.1316.9315.11.750,00099,999

736.51,115.31,800.11,943.01,959.81,979.51,813.0166.5100,000+

30.847.340.242.642.843.06.037.1Living outside localities
(incl. Bedouin tribes(

Percentages

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

0.20.10.20.10.20.10.22099

0.80.50.40.40.40.40.5100199

6.34.34.14.04.03.94.60.5200499

3.53.23.33.33.33.43.62.1500999

3.51.71.61.71.71.71.24.31,0001,999

7.65.54.13.53.53.71.911.92,0004,999

6.75.46.36.87.06.52.724.35,0009,999

8.011.18.79.49.29.78.017.210,00019,999

21.615.917.317.317.816.617.313.120,00049,999

6.615.28.66.26.17.38.80.250,00099,999

33.835444.646.345.945.751.021.6100,000+

1.41.51.01.01.01.00.24.8Living outside localities
(incl. Bedouin tribes(

1 Excl. 36 Bedouin tirbes.
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ונפה מחוז דת, גיל, לפי אוכלוסייה, ב/8. לוח
1986 ממוצע

אלפים

ונפה הכלמחוז סך
Total

Ageגי?

045141519202425293034354445545564657475 +

האוכלונ populationTota"הכל

כולל 4,298.8485.5906.1385.0346.5324.8323.0496.9341.2309.3230.6150.0סך

ירושליס 512.268.0111.847.548.242.335.653.538.531.120.615.1מחוז

הצפון 712.896.1179.874.764.155.551.371.246.535.523.914.0מחוז

צפת 68.79.015.46.76.15.75.21.45.04.12.81.3נפת

כנרת 67.99.116.56.65.65.25.27.24.73.72.61.5נפת

יזרעאל 251.832.763.026.523.119.217.825.516.912.88.95.4נפת

עכו 301.641.778.232.727.723.321.128.819.114.49.25.6נפת

גולן 22.83.66.72.21.92.01.92.40.80.50.40.3נפת

חיפה 594.458.0118.353.546.142.641.867.849.551.639.625.7מחוז

חיפה 416.436.374.433.530.030.029.849.937.741.532.520.7נפת

חדרה 178.021.843.820.016.112.512.017.911.810.07.05.0נפת

המרכז 898.497.1193.881.065.164.274.7119.569.759.444.928.9מחוז

השרון 205.622.543.919.916.714.815.523.915.514.211.67.1נפת

תקוה פתח 324.534.069.528.522.222.227.546.526.121.115.911.0נפת

רמלה 113.113.024.811.69.99.08.811.98.77.95.02.6נפת

רחובות 255.227.655.621.016.218.222.837.219.516.212.48.3נפת

אביב תל '1,017.188.3171.6מחוז 77.375:272.574.8122.196.0100.882.556.0

הדרוט 514.167.4117.548.744.642.038.956.339.330.418.810.2מחוז

אשקלון 215.025.245.520.318.516.916.524.018.114.99.95.2נפת

שבע באר 299.142.272.028.326.125.122.432.321.21558.95.0נפת

שומרון 49.610.513.42.42.95.75.96.61.60.50.20.1יהודה,

עזה1 וחבל
NonJewsהודיםלאי

כולל 759.5115.5217.087.877.159.045.964.143.226.013.910.0סך

ירושלים 135.720.637.414.413.710.67.912.07.85.83.22.2מחוז

הצפון 359.953.0103.043.636.927.922.029.520.811.66.64.9מחוז

■ חיפה 120.817.133.914.212.89.87.610.57.14.22.11.5מחוז

מרכז 73.010.520.48.77.75.94.56.64.32.4LI0.9מחוז

אביב תל 12.41.52.51.11.41.31.11.30.90.70.30.2מחוז

הדרום 57.512.819.65.74.63.52.84.12.11.20.60.3מחוז

ישראלים.
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TABLEII/8.POPULATION BY AGE, RELIGION, DISTRICT AND SUBDISTRICT
AVERAGE 1986

Thousands

הכל סך
Total

Ageגיל
District and
subdistrict

045141519202425293034154445545564657475 +

GRAND TOTAL

Jerusalem Distirct

Northern District ,

Zefat Sub District

Kinneret Sub District

Yizre'el Sub District

Akko Sub District

Golan Sub District

Haifa District

Haifa Sub District

Hadera Sub District

CentralDistrict

Sharon Sub District

Petah Tiqwa Sub District

Ramla Sub District

Rehovot Sub District

TelAviv District

Southern District

Ashqelon Sub District

Beer Sheva Sub District

Judea, Samaira^

and Gaza.Area

GRAND TOTAL

Jerusalem District

Northern District

Haifa District

Central District

Tel Aviv District

Southern District

Jewsיםיהוד

3,539.3370.0689.1297.3269.4265.8277.0432.8298.0283.3216.6140.0

376.547.474.433.134.531.627.if41.430.725.317.412.9

352.943.176.731.127.5'27.629.341.725.723.817.39.1

62.88.113.86.15.55.34.96.94.63.82.71.2

50.76.311.74.63.83.94.15.73.73.12.21.2

123.514.426.711.1'9.69.19.714.59.38.76.63.7

107.012.622.28.87.88.39.413.37.98.15.72.9

8.91.72.40.40.71.01.21.20.1


473.641.084.339.233.332.834.257.442.447.437.524.2

376.731.564.829.325.626.427.046.034.839.731520.1

96.99.519.59.97.76.47.211.47.67.75.94.2

825.486.6173.372.257.458.370.2112.965.457.043.828.1

162.616.632.014.712.111.312.920.012.912.710.96.5

310.432.065.526.720.621.026.745.325.320.715.710.9

98.210.620.49.98.57.98.010.67.87.44.82.4

254.127.555.421.016.118.122.737.019.416.212.48.3

1.004.686.8169.176.273.871.273.7120.795.0100.182.255.7

456.654.797.942.940.138.536.152.237.229.118.29.8

213.525.245.320.218.416.716.323.718.014.89.85.1

243.129.552.5. 22.721.621.819.828.519.214.38.44.7

49.610.513.42.42.95.75.96.51.60.50.20.1

:Thereofמוסלמיםמזה; Moslems

586.394.7174.769.860.344.433.846.429.916.89.06.5

121.119.534.813.312.49.46.910.16.24.62.31.5

242.437.772.130.625.418.514.318.412.56.23.82.8

91.913.727.211.39.97.25.57.54.92.71.21.0

68.910.219.78.47.45.54.16.03.92.11.00.8

6.91.11.70.70.90.70.50.60.40.20.10.1

55.012.619.25.64.33.22.53.72.01.10.50.3

I Israelis.
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יישוב ועורת דת גיל, לפי ב/9.אוכלוסייה, לוח
1986 ממוצע

יישוב צורת
יי ר" ך* ך יץ

Ageגיל
/J1I jL
Total04 .5141519202425293034354445545564657475+

האוכלוס populationTotal"הכל

כולל 4,298.8485.5906.1385.0346.5324.8323.0496.9341.2309.3230.6150.0סך

 עירוניים 3,827.0424.6794.4334.0307.0290.5287.7442.2310.6285.3212.5138.3יישובים

הכל סך

יישוב גודל
200,000+1,008.8101.4177.780.283.679.469.3107.986.991.976.454.2

463.361.5100.542.843.538.031.747.935.028.819.214.3ירושלים

321.523.142.220.623.625.423.034.330.137.435.925.9תלאביביפו

224.016.834.916.916.416.014.625.721.725.721.214.0חיפה

100,000199,999857.283.3164.768.361.163.670.5111.776.971.253.032.8

50,00099,999367.643.377.530.728.125.327.345.430.027.119.913.0

20,00049,999741.979.6158.466.155.953.158.592.661.855.537.722.7

10,00019,999380.349.890.136.133.931.930.240.826.220.313.37.6

2,0009,999471.267.2126.152.444.337.332.043.928.719.212.18.0

 כפריים 477.760.9111.751.139.534.235.354.730.623.918.111.7יישובים

הכל סך

145.715.032.316.012.69.610.617.312.010.36.33.8מושבים

שיתופיים 10.81.72.51.00.80.71.01.20.50.90.30.1מושביים

126.013.624.512.411.79.69.717.08.67.27.64.0קיבוצים

נ^ןסדיים 13.50.51.94.80.71.10.70.90.40.40.51.6יישובים

אחרים 133.021.136.613.110.210.310.714.87.44.32.7l.Sיישובים

קהילתיים 13.83.24.10.60.51.21.82.00.40.100מזה:

8.41.12.31.50.60.60.71.00.40.100מרכזים

כפריים

מחוץ 42.99.113.83.93.42.92.63.51.61.00.60.4גרים

י ליישובים'
בדרום בדוים 29.07.810.22.61.91.31.21.91.00.60.30.2מזה:

NonJewsיהודיפלא

כולל 759.5115.5217.087.877.159.045.964.143.226.013.910.0סך
ו

 עירוניים 657.496.7185.476.667.951.940.356.238.123.18.912.3יישיכיפ

הכל סך
יישוב גודל
200.000+160.823.442.916.816.613.09.914.79.97.23.92.6

ירושלים 131.419.936.414.013.210.27.611.67.55.63.12.1מזה:

50,000199.9995.30.50.60.20.60.80.70.80.40.40.20.1

20,00049,99998.614.126.711.410.47.86.38.96.43.71.81.2

10,00019,999105.215.029.513.011.48.46.58.96.23.31.71.3

2,0009,999287.443.785.635.228.921.917.022.915.28.64.73.6

 כפריים /.;102.118.831.611.29.31.15.77.85.02.91.6יישוביט

הכל סך.
מזה:

ליישובים מחוץ 37.08.712.73.62.82.01.72.51.40.90.50.3גרים

בדרום 29.07.810.22.61.91.31.21.91.00.60.30.2בדוים

בדוים. שבטי כולל 1
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TABLE I1/9.POPULATION, BY AGE, RELIGION AND TYPE OF LOCALITY
AVERAGE 1986

Thousands

Type of locality Ageגיל

045141519202425293034354445545564657475 +
הכל סך
Total

Jews יהודים

GRAND TOTAL 140.0 216.6 283.3 298.0 432.8 277.0 265.8 269.4 297.3 689.1 370.0 3,539.3

3.169.6327.9609.0257.3239.1238.6247.4386.0272.5262.3200.2129.4Urban localities 
total

Size of locality
848.078.0134.763.567.066.459.493.277.084.872.551.6200.000+
331.941.664.128.830.327.824.136.327.523.216.112.2Jerusalem
311.221.739.919.622.524.322.133.229.436.935.725.8Tel AvivYafo
204.914.730.715.014.214.313.223.720.124.720.713.6Haifa
853.583.0164.368.260.663.070.0111.276.770.952.932.7100,000199,999
366.043.277.330.628.025.127.145.129.927. Q19.912.950,00099,999
643.365.5131.754.745.645.252.283.755.451.836.021.520,00049,999
275.034.860.523.122.523.523.731.920.117.011.66.310,00019,999
183.723.440.517.215.415.415.021.013.410.77.44.32,0009,999

369.742.180.140.030.227.129.646.925.521.016.410.6Rural localities 
total

145.214.932.316.012.59.510.517.211.910.26.33.8Moshavim
10.71.72.51.00.80.71.01.20.50.80.30.1Collective Moshavim

125.013.524.412.311.69.49.516.98.67.17.64.0Qibbuzim
13.20.51.94.80.71.00.70.90.40.30.51.6Institutional localities
69.811.118.05.64.05.66.99.73.92.31.61.0Other localities
13.83.24.10.60.51.21.82.00.40.100Thereof: Communal
8.41.12.31.50.60.60.71.00.40.10.10Rural centers

5.90.5LI0.30.60.90.91.00.20.20.10.1Living outside
localities'
Thereof: Bedouins in

the South

:Thereofיסמוסלממזה: Moslems

586.394.7174.769.860.344.433.846.429.916.89.06.5GRAND TOTAL
500.178.2147.560.352.538.629.239.925.914.67.85.7Urban localities 

total
Size of locality

130.620.837.214.313.710.37.611.06.84.82.51.7200,000+
117.118.933.812.912.09.06.69.85.94.42.31.5Thereof: Jerusalem
2.00.20.20.10.40.40.30.30.100050,000199,999
73.811.521.39.08.15.84.45.94.02.11.00.720,00049,999
84.912.124.510.79.26.65.17.14.92.51.31.010,00019,999

208.833.464.326.321.315.411.915.710.15.23.02.32,0009,999
86.116.627.29.47.85.84.66.44.02.21.20.8Rural localities 

total
Thereof:

36.48.612.63.62.71.91.62.41.40.80.50.3Living outside localities1
29.07.810.22.61.91.31.21.91.00.60.30.2Bedouins in the South

Incl. Bedouin tribes.
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אוכלוסייה וקבוצת יישוב2 צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים1 ב/0ו. לוח

יהאוכלוסיLocalitiesיישובים
אוכלוסייה וקבוצת יישוב 22צורת V20 V4 VI31 Xll31 XII31 XII22 *20 *4 **

196119721983198419851986196119721983

Absoluteמוחלטינמספרים numbersאלפים
כולל 8739051,0911,1301,1371,1482,179.53,147.74,037.6סך
עירוניים .1041251501501561591.837.62.789יישובים /3.616.0

200.000+333333'736.6897.2981.7
167.4313.9428.7ירושלים

אביביפו 386.1363.8327.3תל
183.0219.6225.8חיפה

218.1818.4נ100,000199.999327888
50,00099,999265445144.8476.8345.9
20,00049,999151522222322471.0501.3699.5
10.00019,999142425252729175.3350.6350.9
2,0009,999707588889192309.8345.1419.7
כפריים 769780941980981989341.9358.5421.6יישובים

346353405408411411120.6125.1140.8מושבים
שיתופיים 2033434647474.05.59.1מושכים

22823326726826826977.189.7115.5קיבוצים
מוסדיים 3132333333336.09.413.3יישובים

אחרים כפריים 140129193225222229101.081.7102.7יישובים
קהילתיים 517779867.8מזה:

כפריים 1119242424240.72.87.5מרכלים
ליישובים4 מחוץ 433.247.240.2גרים
בדוים) שבטי (כולל

הכל סך  7718029691,0081,0151,0261,932.42,686.73,350.0יהודים
עירוניים 7680898992921.680.62.422.93,020.9יישובים

718.9794.9832.5נ200,000+333333
165.0230.3306.3ירושלים

אביביפו 380.3357.4317.8תל
173.6207.2208.4חיפה

100,000199,9993278881217.9815.2
50,00099,999265445144.6475.9344.4
י20,00049,999141420202120435.8 451.8608.9
10,00019,999142118181820173.1312.3255.1
2,0009,999433436363836208.3170.0164.8

הכל סך  כפריים 695722880919923934251.8263:8329.1יישובים
346353405408411411120.2124.9140.5מושבים

שיתופיים 2033434647474.05.59.0מושבים
22823326726826826977.089.5114.8קיבוצים

מוסדיים 2931323232325.89.213.0יישובים
אחדים כפריים 687213316516517540.633.346.0יישובים

קהילתיים 517779867.8מזה:
כפריים 1119242424240.72.87.5מרכוים
ליישובים4 מחוץ 4גרים

4.21.35.8

הכל סך  109110130130131131247.1461.0687.6לאיהודים
עירוניים 345269697275157.0366.2595.1יישובים

200,000 +33333317.7102.3149.2
2.483.5122.4ירושלים

אביביפו 5.86.49.5תל
9.512.417.4חיפה

50,000199,0000.31.14.7
20,00049,99934666635.349.590.7
992.338.395.7ר10,00019,999137
2,0009,999274253535457101.5175.1254.8
כפריים 75586161595690.294.792.5יישובים

כפריים 75586161595661.248.958.2יישובים
ליישובים מחוץ 28.945.834.4גרים

כדיים< שבטי (כולל

צורת בהגדרת השינויים על 2 ר'מבוא.  עזה וחבל שומרון ביהודה הישראלים היישובים על הבדוים; שבטי 36 כולל לא 1

לא שאוכלוסייתם אף ,200,000+ היישובים בקבוצת וחיפה ירושלים כו196 נכללו השוואה. לצורך 3 מבוא. יי  יישוב
ואוכלוסייתם. ארעיים יישובים 4 כולל ב961ו 4 זה. למספר הגיעה
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TABLEII/10.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY2 AND
POPULATION GROUP

Population

31 XII31 XII31 \1122 V20 V4 VI31 XII31 XII31 XIIType of locality and population group

198419851986196119721983198419851986

ThousandsיםאחוPercentages
4,199.75 4,266.24,331.100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
3.750.23.876.0 3.815.284.388.689.689.389.JSPJUrban localities
998.71.012.6 1.005.133.828.524.323.823.623.4200.000+
447.8468.9 457.77.710.010.610.710.710.8Jerusalem
325.4320.3 322.817.711.68.17.77.67.4Tel AvivYafo
225.6223.4 224.68.47.05.65.45.35.2Haifa
944.3966.9 954.7,;6.920.322.522.422J100.000199.999
259.4316.9 262.16.615:18.66.26.17.350.00099.999
727.5718.0 758.221*15.917.317.317.8\b.t20.00049.999
369.5418.9 391.58:011.18.78.89.29.710.00019.999
450.8442.8 443.814.211.010.410.710.410.22.0009.999
449.4455.3 451.015.711.410.410.710.6W.iRural localities
144.2140.4 146.45.54.03.53.43.43.4Moshavim
10.210.9 10.60.20.20.20.30.20.3Collective Moshavim

122.77 125.2126.3.52.82.92.92.92.SQibbuzim
13.513.5 1350.30.30.30.30.30.3Institutional localities

116.3114.8 112.54.62.62.52.82.72:Other rural localities
10.614.8 12.7:0.20.20.30.3Thereof: Communal
8.18.5 8.400.10.20.20.20JThereof: Rural centers

42.643.0 42.81.51.51.01.01.0l.CLivingoutside localities1
)including Bedouin tribes(

3,471.71 3,517.23,561.100.0100.0100.0100.0100.0100.CJEWS  TOTAL
'3.120.83.196.6 3.161.087.090.290.289.989S89.tUrban localities
843.9850.0 846.137.229.624.824.324.123.S200,000+
321.2327.7336.8.58.69.19.39.39.4Jerusalem
315.4309.8 312.619.713.39.59.18.98.Tel AvivYafo
207.3205.8204.9.07.76.26.05.95.Haifa
C27.C100.000199,999.8.124.327.127י.940.7950.9963
257.9260.6315.7.517.710.37.47.4S.f50,00099,999
632.6617.2 659.922.516.818.218.218.817.320,00049,999
268.4286.6 263.49.011.67.67.77.58.C10,00019.999
177.3164.6 180.010.86.34.95.15.14.)2,0009,999
350.9364.9 356.213.09.89.810.110.110.>Rural localities
143.8145.9 145.96.24.64.24.14.14.Moshavim
10.110.8 10.50.20.20.30.30.30.3Collective moshavim
121.8125.7 124.34.03.33.43.53.5XiQibbuzim

13.2 13.213.20.30.30.40.40.4Institutional localities
56.263.3 56.62.11.21.41.6i.eUOther rural localities
10.514.8 12.70.20.30.40.4Thereof: Communal
8.15 8.48.00.10.20.20.20.2Thereof: Rural centers
5.96.0 5.80.20.10.20.20.20.1Living outside localities4

727.9769.9 749.0100.0100.0100.0100.0100.0100.CNONJEWS  TOTAL
629.4679.5 654.263.579.486.586.587.1Urban localities
154.8162.6 159.0'7.222.221.721.321.321.200,000+
126.6132.8 130.01.018.117.817.417.417.2Jerusalem
10.010.5 10.22.31.41.41.41.41.1Tel AvivYafo
18.319.3 18.83.82.72.52.52.52.:Haifa
5.15.6 5.20.10.20.70.70.70.50,000199,000

94.9100.8 98.214.310.713.213.013.113.20,00049.999
101.1132.3 128.10.98.313.913.917.117.210,00019.999
273.6278.2 263.841.138.037.137.635.236.2,0009,999
98.590.4 י94.836.520.613.513.5 12.611.1Rural localities
61.953.4 57.824.710.68.58.67.86.SRural localities
36.7) 37.037.111.79.95.05.04.i4.iLiving outside localities

)including Bedouin tribes(

1 Excl. 36 Bedouin tirbes: 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 For comparison. Jerusalem and Haifa were included in the group
200,000+ in 196 1 , although their population had not yet reached that size then. 4 In 1961,incl.4temporary localitiesand
their population.
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יישוב צורת אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, יישובים1 ב/11. לוח
ארגונית והשתייכות

Localitiesיישובים

יישוב צורת
19834 VI31 VAX 1984198531 XI198631 XII

ארגונית מזה:מזה:מזה:מזה:והשתייכות
הכל הכליהודייםסך הכליהודייםסך הכליהודייםסך יהודייםסך
TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:

JewishJewishJewishJewish

כולל 1,0919691,1301,0081,1371,0151,1481,026סך

הכל סך  עירוניים 15089150891569215992יישובים

יישוב גודל
200,000+33333333
ירושלים

אביביפו תל
חיפה

888888רר100,000199,999

50,00099,99955444455

20,00049,9992220222023212220
10,00019,9992518251827182920

2,0009,9998836883691389236

הכל סך כפריים 941880980919981923989934יישובים

הכל שיתופייםסך ומושכים 44844845445445845845S458מושבים

הכל סך 405405408408411411411411מושבים
הטושבים 244244245245245245244244תנועת
המזרחי 6767676767676868הפועל

החקלאי 4646464648484848האיחוד
הציוני 1717181818181818העובד

ישראל אגודת 66666666פועלי
1313131313131313חרות

האיכרים ר77ר5566התאחדות
ארגונית השתייכות ר77רר777ללא

הכל סך שיתופיים 4343464647474747מושבים
המושבים 55556666תנועת
המזרחי 99111111111111הפועל

המאוחדת הקיבוצית 66666666התנועה

הציוני 88888888העובד

44444455חרות
ישראל אגודת 44444444פועלי

החקלאי 33333333האיחוד

555544אמנה

הכל סך 267267268268268268269269קיבוצים
הארצי 8383838383838383הקיבוץ

המאוחדת הקיבוצית 160160161161161161162162התנועה

הדתי 1616161617171717הקבוץ
הציוני 55555555העובד

ישראל אגודת 22222222פועלי

מוסדיים 2333233323332.?.33יישובים

אחרים כפריים 193133225165222165229175יישובים
קהילתיים 5151777779798686מזה:

כפריים 2424242424242424מרכזים

בדוים) שבטי (כולל ליישובים מחוץ גרים

הבדוים. שבטי 36 כולל אינו ו
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TABLE11/11.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP, TYPE OF
LOCALITY AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION

(אלפי Populationם<אוכלוסייה (thousands(

19834 VI198431 XI198531 XI198631 XIType of locality and
organizationalמזה:מזה:מזה:מזה: affiliation

הכל הכליהודיםסך הכליהודיםסך הכליהודיםסך יהודיםסך
TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:

JewsJewsJewsJews

4,037.63,350.04,199.73,471.74,266.23,517.24^31.33^61.4GRAND TOTAL

3,616.03,020.93,750.23,120.83,815.23,161.03,876.03,196.6URBANLOCALITIES TOTAL

Size of locality
981.7832.5998.7843.91,005.1846.11,012.6850.0200,000+
428.7306.3447.8321.2457.7327.7468.9336.1Jerusalem
327.3317.8325.4315.4322.8312.6320.3309.8Tel AvivYafo
225.8208.4225.6207.3224.6205.8223.4204.1Haifa
818.4815.2944.3940.7954.7950.9966.9963.1100,000199,999
345.9344.4259.4257.9262.1260.6316.9315.150,00099,999
699.5608.9727.5632.6758.1659.9718.0617.220,00049,999
350.9255.1369.5268.4391.5263.4418.9286.610,00019,999
419.7164.8450.8177.3443.8180.0442.8164.62,0009,999

421.6329.1449.4350.9451.0356.2455.3364.9RURALLOCALITIESTOTAL

149.9149.5154.4153.9157.0156.4157.3156.7Moshavim and collective moshavim total

140.8140.5144.2143.8146.4145.9146.4145.9Moshavim  total
86.486.288.187.788.588.288.287.9Moshavim Movement
27.026.926.926.927.327.227.227.1HaPoel HaMizrahi
13.413.414.214.215.115.115.215.1Halhud HaHaqlai
5.05.05.35.35.45.45.55.5HaOved HaZiyyoni
2.42.42.62.62.72.72.82.7Poale Agudat Yisrael
2.62.62.82.83.03.03.03.0Heart
1.51.51.71.71.81.81.91.9Farmer's federation
2.52.52.62.62.62.62.62.6No afniiation

9.19.010.210.110.610.510.910.8Collective moshavim total
1.31.31.31.31.41.41.51.5Moshavim Movement
2.12.73.03.03.13.03.23.2HaPoel HaMizrahi
1.31.31.51.41.6I.e.1.61.6The United Qibbuz Movement
1.21.21.31.31.31.31.31.3HaOved HaZiyyoni
0.80.80.90.90.90.90.90.9Heart
0.80.80.80.80.90.90.90.9Poale Agudat Yisrael
0.70.70.90.91.00.91.00.9Halhud HaHaqlai

0.40.40.50.50.50.5Amana

115.5114.8122.7121.8125.2124.3126.7125.7Qibbuzim total
38.538.240.640.341.240.841.541.0HaQibbuz HaArzi
67.567.172.171.573.773.274.573.9The United Qibbuz Movement
6.56.56.86.87.07.07.37.3HaQibbuz Hadati
1.81.82.02.02.02.02.12.1HaOved HaZiyyoni
1.21.21.31.31.31.31.41.4Poale Agudat Yisrael

13.313.013.513.213.513.213.513.2Institutional localities

102.746.0116.356.2112.556.6114.863.3Other rural localities
7.87.810.610.512.712.714.814.8Thereof: Communal
7.57.58.18.18.48.48.58.5Rural centers

40.25.842.155.942.85.843.06.0Living outside localities (including
Bedouin tribes(

1 Excl. 36 Bedouin tribes.
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וצורת נטה מחוז, אוכלוסייה, קבוצת ליפי יישוביםיואוכלוסייה, ב/12. לוח
יישוב1'

31 ^11986

עירונייישוב localitiesUrbanיםים

הכל2 יישובTotal2סך Sizeגודל of locality
ונפה כוללמחוז סך

Grand
total

הכל .100.000+50.00020.00010לאיהודיםיהודיםסך 0002.000
TotalJewsNonJews99,99949.99919,9999.999

כולל 1,1481599275סך
יישובים

5 11222992
ירושלים 704J2מחוז /2/
הצפון 39761154961045מחוז
צפת 63431נפת 22
כנרת 51312111נפת

יזרעאל 126165123211נפת
עכו נפת ■12334531__2527
גולן 34413נפת 4
חיפה 97261512מחוז 16513

חיפה 251193נפת 1433
חדרה 721569נפת 2211
המרכז .23234מחוז 2972 34619
השרון ן86853נפת

25
חקוה פתח ו5312102נפת 226ו

רמלה 4855223נפת
רחובות 45991נפת 125
אביב תל /181212מחוז 53/2
הדרום 181442'212מחוז /348

אשקלון 99552נפת 111
שבע באר 1131394נפת 1237
שומרון, 12244/3יהודה,
עזה3 וחבל

אוכלוסייה
כולל סך

(אלפים)
4,331.33,876.03,196.6679.5316.9 1,979.5718.0418.9442.8

ירושלים ,518.2496.6360.5מחוז 136.0 468.924.53.1
הצפון 718.9558.5235.0323.4194.0149.1215.4מחוז
צפת 68.941.538.33.232.39.3נפת
כנרת 68.544.830.314.530.611.72.6נפת יזרעאל 253.8189.079.1109.897.327.664.0נפת
עכו 304.6268.684.5184.266.177.6125.0נפת
גולן 23.214.52.811.7נפת 14.5
חיפה 596.1555.0446.5108.4מחוז 223.4190.665.975.2

חיפה 416.8407.4370.936.5נפת 223.4127.236.820.0
חדרה 179.3147.675.771.9'נפת 63.429.155.1
המרכז 69.3121.8*.907.7816.1745מחוז 359.2154.59JJ87.4

השרון 207.6168.0127.540.5נפת 112.031.424.7
תקוה פתח 328.3311.0298.013.050.8נפת 130.769.525.834.2 רמלה 113.394.980.114.885.09.9נפת

רחובות 258.5242.1241.11.071.0נפת 116.536.118.5
אביב תל 1.018.81,013.71,001.112.568.6מחוז 813.0102.719.89.5
הדרום 518.1414.8385.229.6126.4מחוז 115.076.156.141.2

אשקלון 216.1176.6175.51.1126.4נפת 27.313.59.4
שבע באר 302.0238.2209.728.5נפת 115.048.842.631.8
שומרון, 0.//53.421.421.30.110.3יהודה,
עזה3 וחבל

מבוא. ראה  היישוב צורת כהגדרת השינויים על ו

מבוא. ראה  ולאיהודיים יהודיים יישובים ספירת על 2
ישראלים. 3
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TABLE11/12.LOCALITIES AND POPULATION, BY POPULATION GROUP, DISTRICT,
SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY1

31 XII 1986

District and subdistirct

Rural localities כפריים ■ישובים

גרים
מחוץ
ליישובים
Living
outside
localities

יישובים
כפריים
אחרים
Other
rural

localities

יישובים
מוסדיים
Institu
tional

localities

קיבוצים
Qibbuzim

מושכים
ומושבים
שיתופיים
Moshavim

and
collective
moshavim

Total הכל סך

לאיהודים
NonJews

יהודים
Jews

הכל סך
Total

GRAND TOTAL
Jerusalem District
Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizre'elSubDistirct
Akko SubDistrict
Golan SubDistirct

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

Central District
Sharon SubDistirct
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

Tel Aviv District
Southern District
Ashqelon SubDistirct
Beer Sheva SubDistrict

Judea. Samaria and
Gaza Area1

229
12
80
8
II
27
30
4
n
4
13

27
14
7

3

3

2

15
ר
8

715

33
6
2

Localities
269 458
8 40

132
29
20
48
25
10
23
5
18

32
13
8
6
5

63
25
38
10

122
22
15
35
34
16
23
2

21

131
48
25
33
25
;

no
58
52
31

56
5
34
2

2
19
9
2
12
3
9
5
4
1

Population

1 For change in the definition of type of locality  see introduction.
2 For counting of Jewish and nonJewish localities  see introduction.
3 Israelis.

934
62
302
57
46
91
80
28
59
11
48
193
74
40
43
36
6

194
94
100
118

989
66
336
59
48
110
89
30
71
14
57

198
78
41
43
36
6

194
94
100
118

455.3364.990.4157.3126.713.5114.843.0GRAND TOTAL
(thousands)

21.720.51.213.53.40.93.60.2Jerusalem District
160.4
27.3
23.6

119.2
24.6
20.7

41.2
2.7
3.0

37.5
7.2
4.2

64.3
14.0
10.8

0.3

0.3

52.0
6.1
8.1

6.4
0.1
0.3

Northern District
Zefat SubDistirct
Kinneret SubDistrict  64.9

35.9
8.7

44.7
23.0
6.3

20.2
12.9
2.4

13.1
9.8
3.3

27.2
10.2
2.0



22.6 .
11.8
3.4

2.0
4.0
0

Yizre'el SubDistrict
Akko SubDistrict
Golan SubDistrict

41.1
9.4

27.3
5.8

13.8
3.6

8.0
1.0

12.8
3.4

4.0
1.1

13.6
2.0

2.1
2.0

Haifa District
Haifa SubDistrict 31.721.510.27.09.52.911.60.8Hadera SubDistrict

91.6
39.5
17.3
18.4
16.4

86.8
36.5
16.0
18.1
16.3

4.7
3.1
1.3
0.3
0.1

53.6
21.1
10.4
13.3
8.8

18.6
8.3
3.2
3.6
3.6

3.8
1.2
0.3
1.0
1.2

13.6
8.1
3.2
0.3
2.0

2.0
0.8
0.2
0.3
0.8

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistirct
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

5.25.100.40.32.12.20.2TelAviv District
103.3
39.5
63.8

73.9
39.0
34.9

29.4
0.5■

28.9

39.3
23.4
15.9

25.7
11.9
13.8

1.9
1.0
1.0

5.0
2.6
2.4

31.4
0.7
30.7

Southern District
Ashqelon SubDistirct
Be'er Sheva SubDistirct

32.132.00.15.01.60.624.90Judea, Samaria and
Gaza Area''
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ומחוז מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, ב/13.יישובים1 לוח

Localities ■ישובים

31 \11 1986

מזה:
יהודיים
Thereof:
Jewish

הכל סך
Total

31 XII
1985

31 XII
1984

4 VI

1983
20 V
1972

22 V
1961

מוניציפאלי מעמד

1,1481,026

4037

13575

939904

3410

904 939

6762

6762

308286

2121

2828

2823

2626

1515

99

1313

3228

2222

2522

4

2625

2121

3833

59.55

33

1110

2222

2320

8639051,0911,1301,137

2531373738

104115131135135

649697881916922

8562424242

922

67

67

299

21

28

28

26

15

9

13

32

16

26

4

22

21

38

59

3

11

22

23

916

66

66

296

21

28

28

26

15

8

13

32

16

26

4

20

21

38

59

3

11

22

23

881

66

66

290

21

28

28

25

14

8

13

31

16

26

4

20

20

36

59

3

11

22

23

697

59

59

222

19

649

58

58

201

18

2729

3133

1214

1313

3430

614

1520


4

1820

2726

5257

33

1111

2124

1719

כולל סך
עיריות

מקומיות מועצות
אזוריות מועצות

מוניציפאלי מעמד חסרי

ליישובים2 מחוץ גרים

הכל סך  אזוריות מועצות

ירושלים מחוז
יהודה מטה

הצפון מחוז
שאן ב;ת בקעת

גולן

הגלבוע
העליון הגליל
התחתון הגליל

החרמון מבואות
מגידו

אשר מטה

יוסף מעלה
הגליל מרום

הגליל מרכז

משגב

הירדן עמק

יזרעאל עמק

חיפה מחוז
אלונה

זבולון
הכרמל חוף

מנשה
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TABLEII/13.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND
DISTRICT

(אלפים) Populationאוכלוסייה (thousands(

Municipal status
22 V
1961

20V
1972

4 VI
1983

31 XII
1984

31 XII
1985

198631 Xll

הכל סך
Total

מזה:
יהודים
Thereof:
Jews

2,179.53,147.74,037.64,199.74,331.3 4,266.23^61.4GRAND TOTAL

1,409.32,168.12,817.42,900.03,023.4 2,951.62,734.9Municipalities

430.1631.9803.0864.0852.5 867.1480.4Local councils

227.1259.8340.3358.2374.5 367.7337.1Regional councils

108.9

4.1

85.3

2.6

,3,7

f 40.2
77.580.9 79.89.0

No municipal status

Living outside localities2

227.1259.8340.3358.2374.5 367.7337.1REGIONAL COUNCILS  TOTAL

15.816.623.024.124.7 24.420.4Jerusalem District

15.816.623.024.124.7 24.420.4Matte Yehuda

72.888.3119.927.2133.6 130.8107.5Northern District

5.86.78.79.09.4 9.29.4Biq'at Bet She'an

5.05.76.3 6.06.3Golan

9.612.914.9.15.615.8 15.710.9HaGilboa

10.011.911.712.312.8 12.612.6HaGalil HaElyon

2.63.04.24.34.5 4.54.5HaGalil HaTahton

2.32.52.5 2.52.5Mevoot HaHermon

5.46.77.88.18.1 8.18.1Megiddo

12.412.715.716.917.5 17.313.3Matte Asher

2.93.64.14.25.0 4.45.0Maale Yosef

4.17.510.110.510.7 10.87.5Merom HaGalil

3.86.06.36.8 6.5
Merkaz HaGalil

1.92.33.5 2.92.9Misgav

8.78.49.510.010.4 10.310.3Emeq HaYarden

11.311.118.019.420.3 20.214.2Emeq Yizre'el

19.219.825.426.427.2 27.023.9Haifa Distirct

0.60.60.70.70.7 0.70.7Allona

5.25.15.86.06.2 6.15.2Zevulun

6.87.18.58.89.1 9.19.0Hof HaKarmel

6.67.010.410.911.211. 19.0Menashe
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ומחוז מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, יישובים1 ב/3ו. לוח
(המשך)

Localitiesיישובים

31 XII 1986
מוניציפאלי מעמד

22 V20 V4 VI31 XII31 XII:מ7ה
הכל19611972198319841985 יהודיםסך

TotalThereof:
Jewish

המרכז 194מחוז 182194194194190 194

6ברנר 76666 6

7גדרות 77ר77 7

22גור 2222112324 24

רוה 7גן 78888 8

השרון 29דרוס 2730303030 30
יבנה 9חבל 67777 7

השרון 12חוף 1112121211 11

השרון 18לב 1719191919 19

20מודיעים 2022222222 22

שורק 6נחל 65555 5

חפר 48עמק 4246464642 46
לוד 10עמק 10101099 9

אביב תל 4מחוז 44445 5

(אונו) 4אפעל 44445 5

הדרום 161מחוז 152/93192191193 193

16אשכול 1227272828 28
טוביה 21באר 2323232323 23

שמעון 11בני 1112111112 12

התיכונה הערבה 7766 6

אילות 3חבל 9999 9

אשקלון 17חוף 1618181818 18

11יואב 1413131313 13

14לכיש 1315151515 15

17מרחבים 1717171616 16

16עזתה 1516161616 16

נגב 4רמת 57778 8

הנגב 11שער 1111111111 11

15שפיר ■ 1514141414 14

5חמר 4444 4

ושומרוןי 709597101יהודה 101

עציון גוש 10121214 14

חברון הר 3101010 10

מגילות _4444 4

בנימין מטה _20242527 '27
הירדן ערבות 16171717 17

שומרון 17282929 29

עזהי 12//510חבל 12
עזה חוף 5101112 12

בדוים. שבטי 36 כולל לא ו

מוניציפאלי. מעמד לפי מתפלגים ואינם ליישובים מחוץ הגרים בין כלולים הבדוים שבטי כ983ו החל 2
ישראלים. 3
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TABLEII/13.LOCALITIES' AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND
DISTRICT (com.(

(אלפיסןאוכלוס Population'יה (thousands(

198631 XI
Municipal status

22 V20 V4 VI31 Xll31 XII:מזה
הכל19611972198319841985 יהודיםסך

TotalThereof:
Jews

72.577.483.886.287.187.784.5Central District
7.43.33.73.73.63.63.6Brenner
1.52.02.32.52.52.42.4Gederot
8.37.98.99.29.39.59.5Gezer
2.01.92.62.62.62.62.6Gan Rawe
9.811.110.210.410.511.010.9Derom HaSharon
2.33.83.23.23.23.33.3Hevel Yavne
4.44.75.55.95.95.65.6Hof HaSharon
7.07.37.27.27.27.17.1Lev HaSharon
7.07.59.19.39.49.49.4Modi'im
1.51.31.81.91.92.02.0Nahal Soreq
16.720.422.423.223.523.720.7Emeq Hefer
4.66.26.97.37.37.37.3Emeq Lod

1.42.84.64.94.85.15.1Tel A viv District
1.42.84.64.94.85.15.1Eral (Ono(

45.6.5.5.269.469.670.671.270.8Southern District
2.53.67.07.68.58.78.6Eshkol
9.38.99.69.79.89.79.6Be'er Tuvya
2.84.56.64.24.34.64.6Bene Shim'on
_1.51.71.81.91.9HaArava HaTikhona

0.51.31.71.92.02.0 'Hevel Elot
5.06.17.07.17.17.17.0Hof Ashqelon

. 3.63.44.34.54.54.54.5Yo'av
3.75.15.25.25.25.25.1Lakhish
5.65.96.66.86.16.16.1Merhavim
4.55.15.65.65.65.65.6Azzata
1.01.32.02.22.32.42.4Ramat Negev
2.94.05.15.45.55.55.5Sha'ar HaNegev
4.76.16.76.86.96.96.8Shafir

0.70.9I.II.I1.1I.ITamar

_13.718.221.122.822.8Judea and Samaria*
_2.63.1l.i3.53.5Gush Ezyon

0.20.30.60.60.6Har Hevron
.0.40.50.50.60.6Megillot

_4.75.56.47.57.5Matte Binyamin
_2.12.32.52.52.5Arevot HaYarden
3.56.57.88.08.0Shorn ron

0.81.61.92.12.1Gaza Area'
0.81.61.92.12.1Hof Azza

1 Excl. 36 Bedouin tribes.
2 As of 1983. Bedouin tribes are included among living outside localities and are not broken down by municipal status.
3 Israelis.
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131 xn ב986ו תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים אוכלוסייה  ב/14. לוח
TABLEH/14.POPULATION IN LOCALITIES NUMBERING ABOVE 5,000

INHABITANTS ON 31 XII 1986'
Thousands; endof year, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא שנה. סוף אלפים;

8 XI22 V20 V4 VI
יישוב

1948
19501955

19611972
19751980

1983
19851986Locality

סנאן 1.51.63.64.35.35.96.66.7Abuאבו Sinan
יהודה 1.51.72.53.53.83.84.14.65.35.5Evenאבן Yehuda
יהודה 1.311.910.314.217.219.619.319.719.8Orאור Yehuda
עקיבא 1.73.26.46.88.07.78.28.1Orאור Aqiva

3.13.53.74.54.66.46.76.96.9Azorאזור
0.55.313.115.819.418.920.422.7Elatאילת

1.72.23.74.45.45.56.06.1Iksalאכסאל
פחם אל 4.46.17.513.415.819.320.122.022.5Ummאם al Fahm

billin']1.92.43.74.45.36.06.46.6אעבלין
0.64.6אפקים .9.310.712.112.613.413.4Dfaqim
4.640.352.564.465.769.771.1Ashdodאשדוד
5.116.624.343.047.953.152.955.155.4Ashqelonאשקלון

גרביה אל 3.84.77.68.810.511.612.512.9Baqaבאקה al Gharbiyye
שבע 8.320.543.585.396.5109.6110.8115.0115.0Beerבאר Sheva
גץ 2.12.63.84.35.25.66.06.2Beitבית Jann

שאן 2.96.49.711.312.313.312.913.113.1Betבית Shean
שמש 0.23.07.010.111.212.313.013.813.9BetSheבית mesh
ברק 9.314.328.047.075.783.091.496.1102.4104.7Beneבני Beraq
ים 2.35.516.031.7100.1118.1132.1128.7131.2132.0Batבת Yam

9.612.019.830.948.650.049.246.746.145.8Givatayimגבעתים
שמואל 1.92.83.33.55.16.27.48.39.29.4Givatגבעת Shemuel

0.12.53.94.55.65.86.06.66.86.9Gederaגדרה
תקוה 2.62.63.23.45.26.26.97.3Ganneגני Tiqwa

אזרקא 1.31.62.93.64.65.05.65.8Jisrגיסר AzZarqa
1.82.23.43.84.44.75.15.3Jattג'ת

כרמל אל '3.34.1דאלית 6.17.08.28.59.19.3Daliyat al Karmel
0.35.023.727.428.027.026.526.1Dimonaדימונה

השרון 3.53.612.111.213.915.618.620.622.623.2Hodהוד HaSharon
5.312.221.026.941.447.858.963.267.168.6Herzeliyyaהרצליה

יעקב 1.93.04.04.44.34.54.85.05.35.4Zikhronזכרון Ya'aqov
11.815.022.525.632.235.738.738.740.340.9Haderaחדרה
9.617.130.549.098.8114.0130.9133.5138.8140.7Holonחולון
98.6140.0158.7183.0219.6227.2230.0225.8224.6223.4Haifaחיפה

יהודים :85.6122.0150.0173.6207.2213.4214.1208.4205.8204.1Thereofמזה: Jews
הגלילית 2.04.65.35.56.36.26.66.6Hazorחצור HaGelilit

5.512.216.820.823.726.028.728.230.230.6Tiberiasטבריה
5.16.17.612.214.016.317.218.619.0Taiyibeטיבה
3.64.55.58.49.310.811.112.012.4Tiraטירה

כרמל 5.212.811.014.615.715.615.515.315.2Tiratטירת Karmel
3.24.35.38.510.212.313.314.414.6Tamraטמרה
1.9233.94.45.45.86.26.4Tur'anטרעאן
1.52.35.410.110.712.313.918519.3Yavneיבנה
03.16.06.99.010.112.113.113.914.2Yehudיהוד
2.02.54.95.77.07.78.58.7Yafiיפיע

עלית 3.84.25.15.05.55.5Yoqne'amיקנעם Illit
0.51.65.96.46.36.26.06.0Yeruhamירוחם

84.0123.0146.1167.4313.9355.5407.1428.7457.7468.9Jerusalemירושלים
יהודים :82.9120.0144.0165.0230.3259.4292.3306.3327.7336.1Thereofמזה: Jews

2.42.74.45.06.0657.17.3Yirkaירכא

1.51.93.13.74.54.85.25.4Kabulכאבול
יאסיף 2.33.03.84.55.35.25.55.6Kafarכפר Yasif
כנא 3.03.45.26.27.58.39.19.4Kafarכפר Kanna
מנדא 1.82.33.94.76.06.67.37.5Kafarכפר Manda
סבא 5.512.216.017.926.731.839.543.549.050.8Kefarבפר Sava
קאסם 2.02.64.95.77.17.58.38.6Kafarכפר Qasem
קרע 2.32.95.05.66.97.37.98.1Kafarכפר Qara'
3.86.913.415.618.518.8Karmielכרמיאל

1.112.117.219.030.635.540.340.441.441.3Lodלוד
יהודים :11.016.017.627.631.534.433.833.933.5Thereofמזה: Jews
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*31*11 ב1986 תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים אוכלוסייה ב/4ו. לוח
(המשך)

TABLE11/14.POPULATION IN LOCALITIES NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 1986 ' (cont.)

Thousands; end of year unless otherwise siaied אחרת צוין כן אם אלא , שנה סוף אלפים;
8 XI22 V20 V4 VI

195019551975198019851986Localityיישוב
1948196119721983

ציון 1.93.94.75.05.98.110.210.6Mevasseret__מבשרת Ziyyon
3.44.06.57.59.210.311.311.7Mugharמגאר

אלכרום 2.52.84.45.06.06.26.76.9Majdמג'ד AlKurum
העמק 2.74.010.011.813.713.414.314.5Migdalמגדל HaEmeq
שמס 5.66.06.1Majdalמג'דל Shams

1.21.42.42.93.64.95.35.5Makrמכר
אדמים 0.33.59.310.3Ma'aleמעלה Adummim

1.33.35.05.47.07.58.78.8MaalotTarshihaמעלותתרשיחא
יהודים :1.73.23.44.74.95.96.0Thereofמזה: Jews

1.75.09.814.623.827.328.827.828.728.9Nahairyyaנהריה
1.51.83.03.54.34.65.15.3Nahefנחף

ציונה 2.36.510.510.912.212.914.015.216.216.9Nesנס Ziyyona
20.023.026.235.339.044.144.847.148.1Nazarethנצרת

עלית 4.315.018.822.623.625.525.3Nazeratנצרת Illit
יהודים :4.314.417.921.021.522.622.3Thereofמזה: Jews

2.96.57.28.19.49.29.19.79.910.2Nesherנשר
2.95.86.88.18.18.78.9Netivotנתיבות
11.623.031.041.371.182.498.4102.3109.6112.0Netanyaנתניה

4.35.18.39.711.812.914.014.4Sakhninסחנין

מאהל 1.52.03.54.04.95.15.65.8Einעין Mahel
4.612.219.225.233.735.638.736.437.437.2Akkoעכו

יהודים :0.98.214.219.025.527.029.628.629.329.0Thereofמזה. Jews
0.10.20.11.21.93.54.55.35.4Omerעמר

2.42.94.34.95.86.36.86.9Isifyaעספיא
2.56.210.313.817.318.520.321.323.623.9Afulaעפולה
2.93.76.17.29.09.710.610.9Arrabeעראכה

5.68.811.612.413.613.5Aradערד
1.61.84.04.85.65.66.16.2Ar'araערערה
1.42.03.44.04.85.25.86.0Fureidisפרדיס

חנהכרכור 9.76.610.610.613.814.915.816.016.416.2Pardesפרדס HannaKarkur
ר1קוה 21.931.844.854.093.0106.8119.8123.9129.3130.7Petahפחח Tiqwa

2.35.59.011.014.014.516.115.916.816.8Zefatצפת

2.33.05.05.97.37.88.68.9Qalansaweקלנסוה
אונו 0.41.48.08.217.119.422.721.822.021.8Qiryatקרית Ono
אתא 4.88.016.319.126.829.231.732.934.434.8Qiryatקרית Atta

ביאליק 2.12.86.09.617.922.728.630.732.032.2Qiryatקיית Bialik
גת 10.119.121.524.325.527.127.3Qiryatקרית Gat

טבעון 3.04.57.79.59.910.510.811.211.311.4Qiryatקרית Tivon
ים 0.97.89.010.319.924.729.029.730.831.2Qiryatקוית Yam

מוצקין 3.54.27.78.917.621.124.426.628.628.9Qiryatקרית Motzkin
מלאכי 2.74.68.99.711.512.213.213.5Qiryatקרית Malakhi
שמונה 1.46.311.815.115.616.015.215.515.5Qiryatקרית Shemona

3.03.03.94.34.85.05.35.5Rameראמה
העין 5.98.19.312.012.412.711.411.511.5Roshראש HaAyin

לציון 10.418.021.527.953.068.392.0102.2112.3116.5Rishonראשון LeZiyyon
6.09.214.415.7Rahatרהט

12.518.226.029.039.350.166.267.970.371.0Rehovotרחובות
2.52.74.14.85.66.97.47.5Reineרינה
1.512.621.723.234.136.841.742.243.543.7Ramlaרמלה

יהודים :10.819.521.029.831.735.536.036.836.8Thereofמזה: Jews
גן 17.230.058.590.8118.0121.1120.3117.1116.0115.5Ramatרמת Gan

השרון 1.13.27.710.520.024.431.232.534.535.1Ramatרמת HaSharon
5.97.89.510.115.220.332.338.544.546.3Raananaרעננה
1.03.57.68.58.79.09.39.4Sederotשדרות
3.95.47.211.613.215.716.918.318.9Shefaramשפרעם

אביביפו 248.5335.0359.7386.1363.8353.8334.9327.3322.8320.3Telחל AvivYafo
יהודים :380.3357.4346.6326.5317.8312.6309.8Thereof§244.6330.0354.0מזה: Jews

I According to the 1986 jurisdiction. ב986ו. השיפוט תחום לפי 1
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internal migration פנימית הגירה
יישובים, בין יהודים של פנימית1 הגירה ב/5ו. לוח

ונפה מחוז לפי
TABLEII/15.INTERNAL MIGRATION1 OF JEWS BETWEEN LOCALITIES, BY

DISTRICT AND SUBDISTRICT

ונפה nnDנכנסים
Entered

יוצאים
Left

מאזן
Balance

נכנסים
Entered

0'xyr
Left

מאזן
BalanceDistrict and subdistrict

מוחלטים באוכלוסייהמספרים ל1.000 שיעורים
Absolute numbersRates per 1,000 population

1955128,824128,82456.8 56.81965
197099,87199,871

39.5 39.51970

1975107,213107,213
36.6 36.61975

1980113,667113,667


34.9 34.9
1980

1981143,487143,48743.6 43.61981

1982172,423172,423
51.6 51.61982

1983165,881165,88149.2 49.21983

1984145,641145,641
42.5 42.51984

כולל סך  1985§138,101§138,10139.5 39.51985  GRAND TOTAL

ירושליס 10.60011,56096031.4מחוז 28.82.6Jerusalem District

הצפון 14,43815.38094244.1מחוז 41.42.7Northern District
צפת 2,1953,11792249.9נפת 35.1 14.8Zefat SubDistrict
כנרת 1,7341,57715731.7נפת 34.93.2Kinneret SubDistrict

יזרעאל 5,0054,89311240.1נפת 41.00.9Yizre'el SubDistrict
עכו 4,6595,29863950.0נפת 44.06.0Akko SubDistrict
גולן 84549535059.3נפת 101.241.9GolanSub District

חיפה 15.12217,0811,95936.1מחוז 32.04.1Haifa District
חיפה 11,62213,507נפת 1,88535.8 30.85.0Haifa SubDistirct
חדרה 3,5003,5747437.2נפת 36.40.8Hadera SubDistrict

המרכז 33,02329,0503,97335.9מחוז 40.84.9Central District
השרון 5,6454,96667931.1נפת 35.44.3Sharon SubDistrict

תקוה פתח 13,47610,7512,72535.4נפת 44.49.0Petah Tiqwa SubDistrict
רמלה 3,0594,212נפת 1,15342.9 31.2 11.7Ramla SubDistrict

רחובות 10,8439,1211,72236.7נפת 43.77.0Rehovot SubDistrict

אביב תל 38,76542,5293,764.42.4מחוז JS73.7Tel A viv District

הדרום 16,83920,2813,44245.0מחוז 37.3 7.7Southern District
אשקלון 5,9427,919נפת 1,97737.5 28.19.4AshqelonSubDistirct

שבע באר 10,89712,362נפת 1,46551.5 45.46.1Beer Sheva' SubDistrict

וחבל שומרון 9,3142,2207,09453.7יהודה, 225.2171.5Judea, Samaria and
Gazaעזה Area
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יישובים, בין יהודים של פנימית1 הגירה ב/5ו. לוח
(המשך) ונפה מחוז לפי

TABLEII/15.INTERNAL MIGRATION1 OF JEWS BETWEEN LOCALITIES, BY
DISTRICT AND SUBDISTRICT (com.)

נפה מחוז,
ואזור

נכנסים
Entered

יוצאים
Left

מאזן
Balance

נכנסים
Entered

יוצאים
Left

מאזן
Balance

District, subdistirct
and area

מוחלטים באוכלוסייהמספרים ל000.ו שיעורים

lute numbersAbsoRates per 1,000 population

הכל סך  1986148,127148,127
41.941.91986  TOTAL

ירושלים 11,52811.68115330.631.00.4Jerusalemמחוז District

הצפון 13.46916,4372.96838.246.68.4Northernמחוז District

צפת 2,4113,32491338.452.9נפת 14.5Zefat SubDistirct

כנרת 1,5501,77722730.635.14.5Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 4,2025,4141,21234.043.89.8Yizre'elנפת SubDistrict

עכו 4,5365,27974342.449.36.9Akkoנפת SubDistrict

גולן 77064312786.672.314.3Golanנפת SubDistrict

חיפה 16.89118.8731.98235.739.84.1Haifaמחוז District

חיפה 13,49314,930נפת 1,43735.839.63.8Haifa SubDistrict

חדרה 3,3983,94354535.140.75.6Hederaנפת SubDistrict

המרכז 36.75330.7675.98644.537.37.2Centralמחוז District

השרון 5,8915,11178036.231.44.8Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתח 14,95211,5573,39548.237.211.0Petahנפת Tiquwa SubDistrict

רמלה 3,2934,618נפת 1,32533.547.013.5Ramla SubDistrict

רחובות 12,6179,4813,13649.637.312.3Rehovolנפת SubDistrict

אביב תל 41.87043.9612,09141.743.82.1Telמחת Aviv District

הדרוס 18.91922.8553,93641.450.18.7Southernמחוז District

אשקלון 6,5168,465נפת 1,94930.539.69.1Ashqelon SubDistrict

שבע באר 12,40314,390נפת 1,98751.059.28.2Be'er Sheva SubDistirct

וחבל שומרון יהודה,
עזה2

8.6973,5375,160175.371.3104.0Judea, Samaria and
Gaza Area2

1 On changes in 1982  see introduction.
2 Israelis.

מבוא. ראה  ב982ו שחלו השינויים על 1

ישראלים. 2
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מחוז לפי יישובים, בין פנימית הגירה  ב/16. לוח

הכל סך
Total

ירושלים מחוז
Jerusalem District

מחוז

חיפה מחוז
Haifa District

מוצא ^/
י; הכליעד

Total

ירושלים מזה:
העיר

Thereof:
Jerusalem

town

הצפון
Northern
District

הכל"ד.
Total

חיפה : rar
העיר

Thereof:
Haifa
town

הכל1 סך  1985138,10111,5608,95215,39017,0816,570

ירושלים 10,5972,3681,0481,036962493מחוז

העיר ירושלים 121,026^8מזה:
895890466

הצפון 14,4386945305,8093,1321,246מחת

חיפה 15,1256145703,0357,4552,558מחוז

העיר חיפה 5,0323293061,1032,088מזה:

המרכז 33,0231,5651,2321,9961,897657מחוז

אביב תל 38,7652,0901,8441,8752,2551,091מחוז

אביביפו תל 11,996857771691928492מזה.

הדרום 16,8391,2169661,2911,107409מחוז

עזה וחבל שומרון 93143,0132,762348273116יהודה,

הכל סך  1986148,12711,6818,73616,43718,8737,254

ירושלים 11,5282,4269251,0961,090510מחוז

העיר ירושלים 791,170^9מזה:
9741,021477

הצפון 13,4697935775,1453,1261,292מחוז

חיפה 16,8916485713,5278,4462,856מחוז

העיר חיפה 5,6833633201,3122,348מזה:

המרכז 36,7531,6871,2872,5722,144840מחוז

אביב תל 41,8702,1901,8822,3202,4641,168מחוז

אביביפו תל 12338006837511,013544מזה:

הדרום 18,9191,2901,0451,4121,388503מחוז

עזה וחבל שומרון 8,6972,6472,44936521585יהודה.

ידוע. לא נוכחי יישוב כולל ו
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TABLE11/16. INTERNAL MIGRATION BETWEEN LOCALITIES, BY DISTRICT

nna
המרכז
Central
District

אביב תל מחוז
Tel Aviv Distirct

מחוז
הדרום

Southern
District

שומרון יהודה.
עזה וחבל

Judea, Samaria
and Gaza Area

\. Oirgin

Destination ^\^ קר,
הכל
Total

מזה:
אביביפו תל
Thereof:
Tel Aviv

Yafo

29,05042,52913,74920,2712,2201985  TOTAL1

1,7232,0516871,820637Jerusalem District

1,4761,8606121,564601Thereof: Jerusalemtown

1,7691,5355251,399100Northern District

1,3861,4685181,10364Haifa District

44162224042821Thereof: Haifatown

11,30111,8333,5104,078353Central District

7,36621,1857,2543,786208Tel Aviv District

2,5295,5151,41660Thereof: Tel AvivYafo

3,1402,4848157,422179Southern District

2,3651,973440663679Judea, Samaria and Gaza Area

30,76743,96114,33722,8553,5371986  TOTAL

1,6852,1667021,9441,120Jerusalem District

1,3971,9896221,7591,068Thereof: Jerusalemtown

1,4931,4705021,248184Northern District

1,3561,4425811,339132Haifa District

46168030145959Thereof: Haifatown

12,60412,3383,5274,956451Central District

8,00222,1767,6344,308407Tel Aviv District

2,5725,6291,433104Thereof: Tel AvivYafo

3,3102,8311,0098.474214Southern District

2,3171,5383825861,029Judea, Samaria and Gaza Area

1 Incl. present locality not known.
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יישוב צורת לפי יישובים, בין יהודים של פנימית הגירה ב/17. לוח
TABLE II/l7.INTERNAL MIGRATION OF JEWS BETWEEN LOCALITIES, BY TYPE

OF LOCALITY

מאזןיוצאיםנכנסיםמאזןיוצאיםנכנסים
EnteredLeftBalanceEnteredLeftBalance

מוחלטים באוכלוסייהמספרים ל1.000 שיעורים
Absolute numbersRates per 1,000 population

כולל סך 1985138,101138,10139.5 39.51985GRAND TOTAL
הכל עירונייםסך 116,398122.63S6.24039.1יישובים 37.12.0Urban localities  total

יישוב Sizeגודל of locality
200.000+25.34329,2713.92834.6 30.04.6200,000+

8,3158,95263727.6ירושלים 25.62.0Jerusalem
אביביפו 11.99613.749תל 1,75343.8 38.25.6Tel AvivYafo

5,0326,570חיפה 1,53831.8 24.47.4Haifa
100.000199.99930,61130,96735636.7 36.30.4100,000199,999
50.00099.99911.39613,4922,09637.4 31.65.850,00099,999
20,00049.99925.58325,589640.2 40.220,00049,999
10.00019.99912.97513,50653149.9 47.92.010,00019,999
2.0009.99910,4909.81367754.6 58.43.82,0009,999

הכל סך כפרייס 21.70315,4636,24043.2יישובים 60.717.5Rural localities total
5.312מושבים ■6,482 1,17044.9 36.88.1Moshavim

שיתופיים 63753210551.7מושבים 61.910.2Collective Moshavim
4,9894,9682140.4קיבוצים 40.50.1Qibbuzim

מוסדיים 4593976230.0יישובים 34.74.7Institutional localities
אחרים' 10,3063,0847,22246.3יישובים 154.7108.4Other localities'

קהילתיים 2,1597281,43162.6מזה: 185.7123.1Thereof: Communal
כפריים 4733769745.7מרכזים 57.511.8Rural centers

כולל סך 1986148,127148,12741.9 41.91986 GRAND TOTAL
הכל סך עירוניים Jיישובים 26.084130.2994,21541.1 39.81.3Urban localities total

יישוב Sizeגודל of locality
200,000+27,36530,3272,96235.8 32.33.5200,000+

9,3798,73664326.3ירושלים 28.32.0Jerusalem
אביביפו 12,30314,3372,03446.1תל 39.56.6Tel AvivYafo

5,6837,254חיפה 1,57135.4 27.77.7Haifa
100,000199,99934,27532,8071,46838.4 40.21.8100,000199,999
50,00099.99912,82613,31148536.4 35.0 1.450,00099.999
20.00049.99926,87727,81994243.2 41.81.420,00049,999
10,00019,99914,20614,75354753.6 51.7 1.910,00019,999
2.0009,99910,53511,28274761.4 57.34.12,0009.999

הכל סך כפרייס 22.04317.8284.21548.2יישובים 59.611.4Rural localities  total
5,1757,069מושבים 1,89448.7 35.6 13.1Moshavim

שיתופיים 7106694162.8מושבים 66.63.8Collective Moshavim
4,9365,70576945.7קיבוצים 39.56.2Qibbuzim

מוסדיים 4804285232.4יישובים 36.33.9Institutional localities
אחרים' 10,7423,9576,78552.3יישובים 142.089.7Other localities'

קהילתיים 2,1158881,22764.5מזה: 153.789.2Thereof: Communal
כפריים 42554712265.0מרכזים 50.5 14.5Rural centers

1 Incl. living outside localities. ליישובים. מחוץ גרים כולל 1
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demographic characteristics דמוגרפיות תכונות
וגיל מין דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה ב/18. לוח

TABLEII/18.POPULATION, BY POPULATION GROUP, RELIGION, SEX AND AGE
Average 1986 ממוצע

Thousands O.rj'jK

הכג NonJewsלאיהורJewsיהודיםTotalסך ים

הכלגיל הכלנקבותזכריםסך הכלנקבותזכריםסך Ageנקבותזכריםסך

TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל 4,298.82,144.62,154.23,539.31,760.21,779.2759.5384.4375.0TOTALסך
098.950.648.275.338.636.723.512.011.50

98.650.747.974.938.636.323.712.111.6Iו

298.050.647.574.638.536.123.412.011.42

396.549.646.973.837.935.822.811.711.13

493.548.145.471.436.734.722.111.410.74

04485.5249.6235.9370.0190.3179.7115.559.356.204
592.047.444.670.136.134.021.911.310.75

691.847.244.669.335.733.622.511.511.06

791.046.744.368.335.133.222.711.611.17

891.547.044.669.135.533.622.511.511.08

994.048.445.771.636.834.822.511.610.99

59460.4236.6223.8348.4179.3169.2112.057.354.659
1094.748.546.272.537.235.322.211.310.810

1191.847.044.870.336.034.321.511.010.5U
1288.845.543.367.634.633.121.210.910.212

1385.844.041.865.433.531.920.510.510.013

1484.643.341.364.933.331.619.710.19.614

1014445.7228.32m■)340.7174.5166.2105.053.951.11014
1583.843.040.864.733.231.5■ 19.19.89.415

1680.041.039.061.731.730.018.39.49.016

1776.339.137.359.030.128.817.48.98.417

1873.137.535.656.529.027.516.68.58.018

1971.837.034.855.428.526.916.48.57.919

1519385.0197.5187.5297.3152.5144.887.845.142.71519
2073.137.935.256.529.427.216.58.68.020

2172.337.734.556.029.426.616.28.37.921

2269.436.133.353.828.225.615.77.97.722

2366.834.332.451.926.925.014.97.57.423

2465.033.131.951.226.225.013.86.96.924

2024346.5179.2167.3269.4140.0129.377.139.238.02024
2565.633.232.452.326.625.713.36.66.625

2665.933.232.753.326.826.512.66.36.226

2764.732.332.353.026.426.511.75.95.827

2864.432.232.253.326.626.711.15.65.528

2964.232.032.253.926.927.010.35.15.229

2529324.8162.9161.8265.8133.3132.559.029.629.42529
3064.432.132.354.327.027.310.15.05.030

3163.831.832.054.227.027.39.64.84.831

3264.031.832.254.827.227.69.14.64.632

3365.432.533.056.728.128.68.84.44.433

3465.332.632.757.028.428.58.34.14.234

3034323.0160.7162.3277.0137.7139.345.923.023.03034
3564.232.132.156.128.028.08.14.14.135
3659.329.529.852.526.126.56.83.43.336

3755.827.528.449.824.425.46.03.03.037

3858.028.529.551.525.226.26.53.23.338
3957.028.128.950.424.725.76.63.33.239

3539294.3145.6148.7260.3128.5131.834.017.1/15.93539
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(המשך) וגיל מין דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי ב/8ו.אוכלוסייה לוח
TABLEH/18.POPULATION, BY POPULATION GROUP, RELIGION, SEX AND AGE

)cont.)
Average 1986 ממוצע

Thousands אלפיס

הכל JewsNonJewsיהודיםTotalסך לאיהודים

הכלגיל הכלנקבותזכריםסך הכלנקבותזכריםסך Ageנקבותזכריםסך

TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

4050.725.025.744.021.622.46.73.43.340

4143.821.722.137.418.518.96.43.23.241

4238.819.219.632.916.216.66.03.03.042

4335.817.518.330.014.615.45.82.92.943

4433.516.517.028.213.814.45.32.72.644

4044202.7100.0102.7172.584.887.830.115.214.94044
4534.116.917.228.814.114.85.32.82.545

4634.817.017.729.814.515.34.92.52.446

4734.717.017.730.114.615.54.62.42.247

4835.117.118.1. 30.514.815.84.62.32.348
4935.417.218.230.814.915.84.62.32.449

4549174.185.288.9150.072.977.124.112.311.84549
5035.217.218.030.714.915.74.52.22.350
5133.516.317.229.614.415.33.81.92.051

5232.915.917.029.214.115.13.71.81.952

5333.616.017.629.814.215.63.81.82.053

5431.915.216.728.613.615.03.31.61.754

5054167.180.586.6148.071.276.819.19.39.85054
5531.915.216.628.613.615.03.31.6,755

5632.115.117.028.813.615.23.31.5.856

5731.014.416.627.913.014.83.11.4.757

5831.014.316.727.812.915.03.11.4.858

5930.013.616.427.612.415.22.41.1.359

5559155.972.683.4140.765.575.215.37.1/.2i5559
6030.613.617.128.612.616.02.11.0.160
6131.513.917.629.212.916.42.31.0.361

6231.514.017.528.912.916.02.61.1.562

6331.014.216.828.713.315.52.30.9.463

6428.713.914.827.213.214.01.50.70.864

6064153.369.583.9142.664.877.8JO. 74.66.16064
6528.814.014.827.313.314.01.50.60.865

6627.212.814.425.712.213.51.60.70.966

6723.010.512.521.19.811.31.80.71.167
6820.09.110.918.38.49.81.70.71.068
6918.88.710.117.78.19.61.10.60.569

65159117.755.162.6110.151.958.27.63.34.46569
7020.79.311.419.88.811.00.90.50.470
7123.710.613.122.49.912.51.20.60.671

7224.010.713.322.410.012.41.60.70.972

7323.110.312.821.69.612.01.50.70.873

7421.310.111.320.39.510.81.00.60.574
7074112.851.061.8106.547.858 J6.33.23.17074

7521.110.111.020.09.510.51.10.60.575

7619.79.210.418.58.69.91.20.60.676

7716.77.88.915.47.28.21.30.60.777

7814.97.07.813.76.57.21.10.50.678

7912.36.16.211.85.86.00.60.30.379

757984.640.344.479.337.741.75.32.62.77579

808442.119.822.439.618.421.22.61.41.2SO 84
85+23.310.213.021.29.212.02.11.11.085+
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(המשך) וגיל מין דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה ב/8ו. לוח
TABLE11/18.POPULATION, BY POPULATION GROUP, RELIGION, SEX AND AGE

)cont.)
Average 1986 ממוצע

Thousands אלפים

ואחונוצריםמוסלמים יםדרוזים
MoslemsChristians(Druze and others

Ageגיל

הכל הכלנקבותזכריםסך הכלנקבותזכריםסך נקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל 586.3298.2288.0100.248.851.437.4סך 73.035.6TOTAL
019.49.99.51.91.00.92.21.1.10
119.510.09.51.91.01.02.21.11

219.29.99.32.01.01.02.21.12
318.69.69.02.01.01.02.21.03
418.09.38.72.01.01.02.11.04

0494.748.646.19.85.04.8' 11.05.304
517.79.18.62.11.11.02.11.05

618.19.38.82.11.11.02.21.16

718.39.49.02.11.1.12.21.17

818.19.28.92.11.1.12.21.18
918.19.38.82.21.1.02.21.19

5990.446.344.110.7i5:5.2.6 10.95.359
1017.89.18.72.21.1.1.1 2.11.010

1117.48.98.42.21.1.1.0 2.01.011

1217.08.88.22.31.1.0.0 2.01.012

1316.38.47.92.11.1.11.0 2.01.013

1415.88.17.72.01.01.01.0 1.90.914

101484.343.440.910.75.45.35.1 10.15.01014
1515.37.87.51.91.01.01.0 1.90.915

1614.67.57.12.01.01.00.9 1.80.916

1713.87.16.71.91.01.00.8 1.70.817

1813.16.76.41.91.00.90.8 1.60.818

1913.06.76.31.91.00.90.8 1.50.719

151969.835.834.09.65.04.74.3 8.44.01519
2013.1'6.76.31.91.00.90.8 1.50.720

2112.86.56.32.01.00.90.8 1.50.721

2212.26.26.11.91.00.90.8 1.50.722

2311.65.85.81.90.90.90.7 1.40.723

2410.75.35.31.80.91.00.7 1.30.624

202460.330.629.89.54.84.73.8 7.23.52024
2510.15.15.01.80.90.90.7 1.30.625
269.54.84.71.80.90.90.7 .1.30.626

278.84.44.31.80.80.9016 '1.20.527

288.34.24.11.70.80.90:6 .1.10.528
297.73.83.91.70.80.90.5 1.00.529

2.52944.422.322.0.S44.24.63.1 5.82.82529
303433.817.016.87.73.83.92.2 4.42.23034
353924.212.212.06.53.13.31.7 3.31.63539
404422.211.410.85.42.62.81.3 2.51.24044
454916.98.88.05.02.42.61.0 2.21.24549
505413.06.56.64.32.02.30.9 1.80.95054
555910.04.75.43.71.62.10.8 1.60.85559
60646.73.03.82.81.21.70.5 1.10.66064
65695.02.22.81.80.71.10.4 0.90.56569
70744.02.11.91.60.70.90.4 0.70.37074
75793.41.81.61.30.50.80.3 0.60.37579
80+3.11.71.41.10.50.60.3 0.50.280+
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נקבות ל000,ו זכרים ומספר גיל דת, לפי אוכלוסייה, ב/19. לוח
TABLEH/19.POPULATION, BY RELIGION, AGE AND NUMBER OF MALES PER 1,000

FEMALES
End of year שנה סיף

הכלרת סך
Total0451415192024253435444564657475 +Religion

הכל DThousandsTOTALאלפיסך
19551,789.1254.1376.2138.5136.4259.9224.9313.859.525.71955
19652,598.4305.5587.9271.7186.9313.3298.6476.6110.847.11965
19703.022.0362.8632.0314.1290.7363.4311.4543.7145.758.31970
19753,493.2444.1705.0326.2332.9484.5339.7583.6193.783.71975
19803,921.7473.7828.6338.5334.4632.7367.0608.6229.8108.51980
19844,199.7476.3894.7369.6337.6648.2455.3650.9230.2136.91984
19854,266.2482.1903.3378.9342.9649.1481.6650.3230.4147.61985

הכל. 19864,331.3488.8908.9391.2350.0646.3512.3650.6230.7152.51986סך total
2,160.5251.1466.5200.4181.1323.0253.1307.6106.171.6Malesזכרים
2,170.8237.7442.4190.7169.0323.3259.1343.0124.680.9Femalesנקבות

Jewsיהודים
'8 */ 1948716.787.4118.160.165.7119.4130.3107.220.58.08 XI 19481

19501.203.0163.4196.9100.6103.0197.0202.5194.633.411.61950
19551,590.5216.9322.7117.7120.5236.0210.1292.153.321.21955
19652,299.1241.5502.1245.4161.8277.2275.1450.8103.241.91965
19702.582.0276.8499.2269.7258.1309.3276.2505.9134.852.01970
19752,959.4340.2544.4268.0287.8423.4297.5540.0181.7'76.41975
19803,282.7359.6639.7263.4275.9555.3314.8555.9217.5100.51980
19843,471.7363.0682.0285.5265.0550.9395.1586.7216.2127.31984
19853.517.2367.5687.5292.5267.4546.7419.1582.7216.3137.51985

הכל סך 19863,561.4372.4690.8302.0271.3538.9446.6579.9216.9142.51986 total
1,770.9191.4354.7154.8141.0269.2220.2273.499.766.5Malesזכרים
1,790.5181.0336.1147.3130.3269.8226.4306.4117.176.1Femalesנקבות

Moslemsמוסלמים
1955136.326.938.414.210.715.59.613.64.13.21955
1965212.449.262.718.218.224.514.916.24.83.71965
1970328.669.7103.432.923.639.223.824.57.14.21970
1975411.485.7128.844.934.145.529.829.67.95.11975
1980498.394.6154.259.345.057.338.336.28.05.41980
1984559.792.3171.066.556.271.943.542.89.16.31984
1985577.693.9173.768.658.976.145.245.59.16.61985

הכל 1986595.095.5175.770.961.880.247.647.99.06.41986סך total
302.649.090.236.431.440.324.023.64.23.5Malesזכרים
292.446.585.434.530.539.923.624.34.82.9Femalesנקבות

Christiansנוצרים
195543.36.510.24.73.85.83.66.21.51.01955
196557.18.814.35.44.68.16.06.92.01.01965
197075.59.618.57.66.410.68.59.93.01.41970
197580.210.319.38.67.210.89.010.23.11.61975
198089.910.120.29.88.713.99.912.13.21.91980
198498.2.10.121.19.79.415.811.415.13.42.11984
198599.4.9.821.39.69.516.211.615.43.42.41985

הכל סך 1986100.9 .. 9.921.49169.516.712.016.03.42.41986 total
49.25.010.94.94.88.15.87.31.41.0Malesזכרים
51.74.810.54.74.78.66.28.72.01.4Femalesנקבות
ואחרים Druzeדרוזים and others

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
198470.010.920.67.86.99.65.36.3151.11984
198572.010.920.98.27.110.15.76.5151.11985

הכל סך 198674.011.021.18.57.410.56.06.8151.11986 total
37.95.710.84.43.85.43.13.30.80.7Malesזכרים
36.15.310.34.13.55.13.03.60.80.4Femalesנקבות
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זכרים ומספר גיל דת, לפי אוכלוסייה, ב/19. לוח
(המשך) נקבות ל000,ו

TABLEII/19.POPULATION, BY RELIGION, AGE AND NUMBER OF MALES PER 1,000
FEMALES (cont.)

Endof year שנה "יי

זכרים

הכלדת סך
Toial045141519202425343544456465745 +

גיל
חצית
iredian

ל000
נקבוח
MalesReligion

ager I .000<e

:malesf

הכל ercentagesTOTAL*ויםאחוסך
1955100.014.221.17.77.614.512.617.53.41.424.61.0331955 1965100.011.822.610.47.212.111518.34.31.823.31.023965
1970100.012.020.910.49.612.010.318.04.81.923.51,015970
1975100.012.720.29.39.513.99.716.75.62.424.11 003;975
1980100.012.121.18.68.516.29.415.55.82.824.89981980
1984100.011.421.38.88.015.510.815.55.53.325.39961984
1985100.011.321.28.98.015.211.315.25.43.525.49961985 הכל 1986100.011.321.09.08.114.911.815.05.33.525.49951986סך total .100.011.621.69.38.415.011וכריס 714.24.93.324.5Males 100.010.920.48.87.814.911.915.85.73.726.4Femalesנקבות

יהודים
'8 \1 1948100.012.216.58.49.216.618.215.02.91.127.11,069

Jews
; xi 1948' 1950100.013.616.48.38.616.416.816.22.80.926.71,0531950 1955100.013.620.37.47.614.813.218.43.41.325.81,0311955

1965100.010.521.810.77.012.112.019.64.51.825.01,0191965
1970100.010.719.410.410.012.010.719.65.22.024.71.0111970
1975100.011.518.49.19.714.310.118.26.12.625.79981975
1980100.011.019.58.08.416.99.616.96.63.126.89931980 1984100.010.519.68.27.615.911.416.96.23.727.69901984 1985100.010.419.58.37.615.511.916.66.13.927.79901985 הכל סך 1986100.010.519.48.57.615.112.516.36.14.027.69891986  total

100.010.820.08.78.015.212.415.45.63.826.6Malesזכרים 100.010.118.88.27.315.112.617.16.54.328.7Femalesנקבות
מוסלמים

1955100.019.728.210.47.911. 47.010.03.12.317.41062
Moslems

1955
1965100.023.229.58.68.611. 57.07.72.21.713.81,0611965
1970100.021.231.510.07.211.97.27.52.21.313.81,0581970
1975100.020.831.310.98.311.17.27.22.01.214.21.0421975
1980100.019.030.911.99.0II. 57.77.31.6LI15.01,0301980 1984100.016.530.611.910.012.87.87.61.6LI16.21.0381984
1985100.016.230.111.910.213.27.87.91.6LI16.410361985 הכל סך 1986100.016.129.511.910.413.58.08.11.51.116.8l'0351986total 100.016.229.812.010.413.37.97.8L41.216.7Malesזכרים f8.18.3If1.017.1Females.100.015.829.211.810.413נקבות

נוצרים
1955100.015.C23.510.98.813.48.314.33.:2.320.41.005

Christians
1955

1965100.015.425.09.58.114.10.612.C3.;1.820.09911965
1970100.012.24.510.18.514. C11.313.4.C1.821.59721970 1975100.0I2.i24.210.79.013..11.212.3.52.021.29841975
1980100.011.;22.510.9< 9.715..11.013.:3,f2.122.69731980
1984100.010..21.:9.99.616.I 1.615.43.12.124.39491984
1985i 100.09.i1\A9.89.716..11.715.:3.'2.424.79481985 הכל סך 1986! 100.09.i21.9.5j 9.416.f11.915.'3.'2.425.19501986 total Iזכרים 100.010.22.;10.016.5 9.8! 11.8i 14.i2.i2.023.9Males iנקבות 100.09.20..9.116.6 9.1i 12.03.9 16.2.726.3Females

דרוזים
ואחרים

195525.4 20.0 100.010.113.6 l.A2.6 10.5 8.22.17.21,059

Druze and
others

1955
1965100.05 20.29.8.71! 7.11.8.72.7 9.L15.21 0701965
19705 100.030.5 18.10.612.0 2.4בר 9.2 8.If15.51.0921970
19757 100.029.9 18.11.410.9 8.89.0 7.82.\A15.61.0731975
198028.7 18.4 100.011.62 9.312.7 7.92.0 8.1.;16.21.0671980 198429.4 15.6 100.011113.7 9.51 9.0 7.f, 2.i.e17.11.0531984 19851 100.029.0 15.11.40 9.514.1 9.0 7.'2.1..17.41 0521985 הכל 19865סך 14.9 100.028.) 11.514.2 10.(2.0 9.2 8.L.17.91.0491986 total

28.5זכרים 15.0 100.0) 11.614.2 10.C1 8.7 8.;2.Li17 8Males 7נקבות 100.028.5 14.11.41 9:14.2.2 10.0 8..1.18.0Females
ידוע. לא כולל 1known1 Incl. no
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וגיל דת לטי ,2010  1990 לשנים בישראל אוכלוסייה תחזיות1  ב/20. לוח
TABLEII/20.PROJECTIONS' OF POPULATION IN ISRAEL FOR 19902010,

BY RELIGION AND AGE

Thousandsאלפים

דת
הכל Ageגיל0ך

Religion
Total04151920244564 | 3544657475 +

"נמוכה" rr7nn"Low" projection

הכל TOTALסך
1990481.8 4,572.0935.3437.7377.2662.4665.8 603.9239.1168.81990

1995479.2 4374.8949.2456.2436.2712.5779.9 631.0258.9171.71995

2000478.1 5,180.0947.4470.3455.0806.1921.4 645.2261.2195.32000
2005468.4 5,460.2944.2470.6469.0883.91,049.0 695.3271.7207.92005
2010481.2 5,740.1933.6468.5469.3916.71,176.4 788.3289.0217.12010

Jewsיהודים

1990352.3 3,707.2709.2334.6291.1529.9582.2 526.3223.2158.31990
1995342.2 3,886.5706.5344.3333.4551.7680.2 529.6237.9160.71995

2000338.6 4,065.2681.7356.7343.2617.9796.2 513.6234.8182.52000
2005330.7 4,223.6668.2341.8355.6670.0892.1 535.6238.0191.62005
2010344.5 4,386.5656.7331.9340.7692.2975.3 601.4246.8197.02010

Moslemsמוסלמים
1990106.8 675.0183.882.768.4101.658.5 56.310.26.81990
1995113.1 778.9199.690.382.5126.670.8 75.413.57.21995
2000114.9 884.8219.293.190.1150.390.4 100.917.78.22000
2005113.3 987.3227.6106.292.9172.1115.5 125.823.210.62005
2010112.6 1,086.0227.8112.7106.1182.5151.2 149.3'30.413.42010

Christiansנוצרים
19909.6 106.220.510.59.618.217.4 13.94.02.61990

199510.2 113.519.310.710.419.019.8 16.15.32.61995

200010.8 121.519.89.710.720.023.1 18.06.23.22000
200511.0 129.021.09.69.721.126.5 18.97.34.02005
201010.8 135.821.710.29.520.330.5 19.88.24.82010

ואחרים Druzeדרוזים and other
199013.1 83.621.89.98.112.87.6 7.51.71.11990
199513.7 95.923.810.99.915.29.1 9.92.21.21995
200013.8 108.426.610.810.917.911.7 12.62.51.42000
200513.5 120.327.413.010.820.715.0 15.13.11.72005
201013.4 131.827.313.613.021.619.4 17.83.72.02010

"בינונית" "projection"Mediumתחזית

הכל TOTALסך
1990495.3 4,608.5940.4439.2379.0667.9668.7 608.0240.1169.71990

1995519.8 4,974.1970.8459.8439.5722.5786.7 640.3261.0173.61995

2000547.8 5,370.4.009.6476.9460.5819.5933.7 659.9264.5198.12000
2005564.6 5,767.2.062.5490.7477.5900.81,068.9 714.6276.1211.72005
2010575.2 6,160.6.107.2515.6491.2938.71,205.3 810.9294.8221.82010

:Thereof2מזה2;

Jewsיהודים
1990362.0 3,739.8714.3336.1293.0535.4585.2 530.4224.2159.21990
1995368.4 3,967.5724.3347.9336.7561.7687.0 538.9240.0162.61995

2000383.3 4,212.4725.7363.3348.7631.3808.5 528.4238.0185.32000
2005396.0 4,456.6747.1358.1364.0687.0911.9 554.8242.4195.32005
2010407.8 4,702.6774.6364.7358.8714.21.004.3 623.9252.5201.72010
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וגיל דת לפי ,2010 ו 990 לשנים בישראל אוכלוסייה תחזיות1  ב/20. לוח
(המשך)

TABLE11/20.PROJECTIONS' OF POPULATION IN ISRAEL FOR 19902010,
BY RELIGION AND AGE (com.)

Thousandsאלפים

דת
הכל סך
Total

Ageגיל
Religion

04514 |151920242534 |3544 |4564657475+

rtnnכי" r"(המשך)נוניתrejection (cont.)lium""Me(

Moslemsמוסלמים
1990678.5110.3183.882.768.4101.656.358.510.26.81990
1995795.2126.0203.090.382.5126.675.470.813.57.21995
2000923.5137.3235.593.190.1150.3100.990.417.78.22000
20051,053.3140.8262.8109.792.9172.0125.8115.523.210.62005
20101,179.1139.9277.6125.6109.5182.5149.3151.230.413.32010

ואחרים Druzeדרוזים and other
199084.013.521.89.98.112.77.57.61.71.11990
199597.915.224.210.99.915.29.99.12.21.21995
2000113.016.528.610.810.917.912.711.72.51.42000
2005128.216.831.613.410.820.715.115.03.11.72005
2010143.016.733.215.213.421.617.819.43.72.02010

"גבוהה"תחזיר 1Hight" projection

הכל TOTALסך
19904,643.0506.9944.3440.5381.6674.4611.0671.5241.7171.21990
19955,063.7553.0988.8462.6443.3735.2648.0792.3264.1176.41995
20005,539.0605.81,060.7482.1465.7835.9674.1943.3269.0202.32000
20056,041.4650.31,159.9507.4485.2920.0734.81,084.7281.7217.32005
20106,562.5684.11,257.0554.0510.5961. 8834.91.230.2301.3228.72010

:Thereofמזה*:
Jewsיהודים

19903,773.1372.3718.3337.4295.5541.8533.3587.9225.8160.71990
19954,051.0396.8741.0350.7340.5574.3546.6692.6243.1165.41995
20004,365.2431.6770.7368.5354.0647.7542.5818.1242.5189.52000
20054,699.7466.3830.2373.5371.8706.2575.0927.7248.1200.92005
20105,050.8494.2899.5398.2376.8737.3647.91.029.2259.0208.62010

 Moslemsמוסלמים
1990679.6111.4183.882.768.4101.656.358.510.26.81990
1995800.7130.2204.190.382.5126.675.470.913.57.21995
2000937.6145.8241.093.190.1150.3100.990.417.78.22000
20051,081.1154.5275.6110.892.9172.0125.8115.523.210.62005
20101,227.2160.0299.8129.9110.6182.5149.3151.230.413.42010

ואחרים Druzeדרוזים and other
199084.213.621.89.98.112.87.57.61.71.11990
199598.515.724.410.99.915.29.99.12.21.21995
2000114.717.529.210.810.917.912.611.72.51.42000
2005131.618.533.213.510.820.715.115.03.11.72005
2010148.719.135.915.713.521.617.819.43.72.02010

IFor hypothesesof projections,see introduction. 2 Details
on Christian population see in "Low" projection. above.

על פירוט 2 מבוא. ראה התחזיות. הנחות בדבר 1
לעיל. "נמוכה" בתחזית ראה הנוצרית האוכלוסייה
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וגיל מין משפחתי, מצב דת, לפי ומעלה, 5ו בני ב/21. לוח
TABLE11/21.POPULATION AGED 15 AND OVER, BY RELIGION, MARITAL STATUS,

SEX AND AGE
Average 1986 ממיצע

אפ אלא אחרתאלפים. צוין unlessכן otherwise statedThousands,

FemalesנקבותMalesזכרים

AgeלאאחוזkVקבוצת
הכלגיל הכלהרווקיםרווקיםרווקיםסך groupהרווקותרווקותרווקותסך and
TotalNeverEverPercentTotalNeverEverPercentreligionודת

marriedmarriednevermarriedmarriednever

marriedmarried

הכל Totalסר
הכל סך
151§

1,430.0451.7978.431.61,477.2343.11,134.023.2TOTAL
197.5196.41.299.4187.5176.111.493.91519

2024179.2148.230.982.8167.389.477.953.42024
2529162.961.8101. I37.9161.831.3130.619.32529
3034160.720.9139.813.0162.316.4145.910.13034
3539145.67.9137.75.4148.710.2138.56.93539
40^14100.03.496.63.4102.75.597.25.44044
454985.22.582.72.988.93.385.73.74549
505480.52.378.32.886.62.484.12.85054
555972.62.170.52.983.42.081.42.45559
606469.51.967.62.783.91.782.22.06064
65+176.54.5172.22.5204.25.0199.22.465 +

1Jewsיהודי!
הכל 1.216.0363.6852.629.91,264.1273.8990.321.6Totalסך
1519152.5151.90.699.6144.8138.95.995.91519
2024140.0119.021.185.0129.372.456.956.02024
2529133.352.381.039.2132.524.9107.518.82529
3034137.718.5119.213.4139.313.5125.89.63034
3539128.57.1121.45.6 '131.88.6123.26.63539
404484.83.081.83.687.84.283.54.84044
454972.92.270.63.077.12.474.73.24549
505471.22.169.12.976.81.875.02.45054
555965.51.963.62.975.21.573.71.95559
606464.81.863.12.777.81.376.41.76064
65 +164.93.8161.12.3191.84.1187.72.165 +

Moslemsמוסלמים
הכל 159.966.295.741.4157.051.2105.832.6Totalסך
151935.835.30.598.634.029.34.786.21519
202430.622.18.572.229.812.717.142.62024
252922.36.216.127.822.04.617.520.92529
303417.01.415.68.216.82.014.911.93034
354423.60.822.83.422.81.621.27.03544
455415.30.215.11.314.60.614.04.14554
55647.60.17.51.39.20.38.93.35564
65 +7.70.17.61.37.80.27.62.665 +

CChristiansנוצרי
הכל 33.013.519.440.936.112.024.133.2Totalסך
15194.94.90.099.94.74.70.297.91519
20244.84.50.492.64.72.81.959.62024
25294.22.31.954.94.61.23.426.12529
30343.80.83.020.33.90.63.315.43034
35445.70.45.37.06.11.05.216.43544
45544.40.24.15.14.90.74.214.34554
55642.80.22.66.73.70.53.213.55564
65+2.30.22.110.33.40.72.719.465+

ואחרים Druzeדרוזים and other
הכל 39.520.06.213.831.0Total'21.08.312.7סך
15194.34.20.197.74.03.40.685.01519
20243.82.71.071.03.51.51.942.82024
25293.11.02.032.22.80.62.221.42529
30342.20.22.09.12.20.31.913.63034
35443.00.13.02.22.80.22.67.13544
45541.90.01.92.00.12.04.24554
55641.30.01.21.40.11.43.65564
65+1.40.01.41.20.01.265 +
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עלייה ותקופת לידה יבשת מוצא, דת, לפי אוכלוסייה, ב/22. לוח
TABLEII/22.POPULATION, BY RELIGION, ORIGIN, CONTINENT OF BIRTH AND

PERIOD OF IMMIGRATION
8 \\22 V19 V4 VI31 Xll31 Xll
194819611972198319851986

Thousandsםאלפי

כולל 872.72,179.53,147.74,037.64,266.24,331.3GRANDסך TOTAL

הכל סך  716.71,932.42,686.73,350.03,517.23,561.4JEWSיהודים  TOTAL

ישראל :106.9225.8533.9650.5695.0Oirginמוצא: Israel
'655.9740.3747.8אסיה 747.7Asia

818.3617.9736.1775.3781.9Africaאפריקה
1,007.11.187.01.339.71.343.71.336.8EuropeAmericaאירופהאמריקה

הכל סך  ישראל 253.7730.41.272.31ילידי 927.92.123.62,188.7Israel born  total
ישראל יליד: 106.9225.8533.9650.5695.0Fatherהאב born in: Israel
339.8443.1460.0463.4Asiaאסיה

288.5269.1413.3445.1454.8Africaאפריקה
335.0437.6537.7568.0575.4EuropeAmericaאירופהאמריקה

הכל סך חו"ל 463.01,201.91,414.41,422.11,393.61,372.7Bornילידי abroad total
57.8300.1316.1297.3287.8284.2Asiaאסיה

1971 עד 57.8300.1TIעלו /■ 1276.1265.9261.9Immigrated up to 1971

1972 1979__

i 10. 1

21.2§15515.319721979
1980+5.26.47.11980+

12.2229.7348.9322.8330.2327.1Africaאפריקה

1971 עד 12.2229.7306.1297.1293.4Immigratedעלו up to 1971

1972 1979
348.910.4§12.612.319721979

1980+6.320.521.41980+
393.0672.1749.7802.0775.6761.4EuropeAmeircaאירופהאמריקה

1971 עד 393.0672.1589.7551.0536.0Immigratedעלו up to 1971

1972 1979
749.7

172.6§163.8160.219721979
1980+39.760.865.21980+

170.8352.0526.6S77.6595.0MOSLEMSמוסלמים
50.572.194.299.4100.9CHRISTIANSנוצרים

ואחרים 25.836.966.872.074.0DRUZEדרוזים AND OTHERS

Percentagesאחוזים

כולל סך
יהודים

100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
82.188.785.483.082.582.2Jews

7.811.213.013.513.8Moslemsמוסלמים
17.92.32.32.32.32.3Christiansניצוים

ואחרים 1.21.21.71.71.7Druzeדרוזים and others

 מוצא לפי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWSיהודים BY ORIGIN 
הכל TOTALסך
ישראל :5.58.415.918.519.5Originמוצא: Israel
24.422.121.321.0Asiaאסיה

42.323.022.022.022.0Africaאפריקה
52.144.240.038.237.5EuropeAmeircaאירופהאמריקה

לידה מקום לפי יהודים
הכל סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWS BY BIRTH PLACE

 TOTAL

הכל סך  ישראל 35.437.847.357.560.461.4Israelילידי born  total
ישראל יליד: 5.58.415.918.519.5Fatherהאב born in: Israel
12.613.213.113.0Asiaאסיה

14.910.012.212.712.7Afircaאפריקה
17.416.316.116.116.2EuropeAmericaאירופהאמריקה

הכל סך  חו"ל 64.662.252.742.539.638.6Bornילידי abroad  total
8.115.511.88.98.28.0Asiaאסיה

1.711.913.09.79.49.2Afircaאפריקה
54.834.827.923.922.021.4EuropeAmericaאירופהאמריקה
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וגיל מין לידה, מקום מוצא, יבשת לפי יהודים,  ב/23. לוח
1986 ממוצע

ישראל,לידהמקום Asianמוצאילידי origin אסיה
כולל סך
Grand
total

Place of birthיליד אב
ישראל

Israel born,ישראל חו"ל.ילידי ילידי
fatherישראלגיל bornהכל Bornסך inBorn

IsraelAbroadin IsraelTotalIsraelabroad

1=2+32=4+6+3=7+10+45=6+ 767
=4+5+8++9+12+ 13

כולל <3,539.32,156.21,383.2672.8747.7סך 461.7> 286.0

075.374.90.446.65.7' 5.70

14294.7288.36.3163.828.328.10.2

59348.4333.514.9153.550.950.00.9

1014340.7318.722.0105.470.468.81.6

1519297.3265.531.765.772.769.03.7

2024269.4222.546.942.570.063.66.4

2529265.8195.870.026.770.060.79.2

3034277.0182.095.019.374.661.912.7

3544432.8160.5272.421.8106.532.474.1

4554298.070.7227.313.382.913.569.4

5564283.330.1253.28.659.75.554.1

6574216.68.6208.03.534.01.6.32.4

75 +140.04.9135.12.022.00.721.2

הכל סך  .1.760.11,101.4658זכרים S345.2374.2234.6139.6

038.638.40.223.92.92.90

14151.7148.53.284.714.3J4.20.1

59179.3171.67.679.126.125.60.5

1014174.5163.311.254.235.935.10.8

1519152.5136.516.033.737.335.41.9

2024140.0116.124.022.336.132.83.3

2529133.399.633.713.435.330.84.4

3034137.792.045.79.537.431.36.2

3544213.379.9133.310.953.016.136.9

4554144.134.9109.26.640.76.634.1

5564130.314.3116.04.228.82.726.1

657499.74.095.71.616.10.815.2

75 +65.22.362.91.010.50.310.1

הכל סך  1,779.21,054.8724.4327.6373.5227.1146.4נקבות

036.736.60.222.72.82.80

14142.9139.83.179.114.013.90.1

59169.2161.97.274.424.824.40.4

1014166.2155.510.851.234.533.70.8

1519144.8129.015.831.935.433.6l.S

2024129.3106.422.920.133.930.83.1

2529132.596.336.213.234.729.94.8

3034139.390.049.39.837.230.76.5

3544219.680.5139.010.953.516.337.2

4554153.935.8118.16.742.36.935.4

5564152.915.7137.24.430.92.928.0

6574116.94.6112.31.918.00.817.1

75 +74.92.672.21.111.50.411.1
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TABLE I1/23.JEWS, BY CONTINENT OF ORIGIN AND PLACE OF BIRTH, SEX AND
AGE

Average 1986

אפריקה אירופהאמריקהמוצא מוצא
African originmginEuropean'Ameircan

ישראל חו"לילידי ישראלילידי חו"לילידי ילידי
הכל Bornסך inBornהכל Bornסך inBornAge
TotalIsraelabroadTotalIsraelabroad

8=9+1091011=12+131213

778.6449.9328.7 11,340.2571.7768.5GRAND TOTAL
11.711.7

I 0 1
11.310.90.40

49.948.41 1.5 '52.748.04.714
70.967.92.973.262.111.159
83.280.03.381.664.617.11014
83.177.85.275.853.022.81519
79.966.913.077.049.527.52024
79.352.427.089.856.033.72529
73.231.441.8109.869.340.53034
94.510.284.3210.196.0114.03544
65.71.764.0136.142.293.94554
48.40.847.6166.615.1151.55564
27.50.427.1151.63.1148.56574
11.30.3II. 0104.81.9102.875 +

391.0230.7160.3649.7290.8358.9Males  total
6.06.00 ■5.85.60.20
25.524.70.827.224.82.414
36.334.81.537.832.15.759
42.640.91.741.833.18.71014
42.740.02.638.827.311.41519
41.634.96.740.126.114.02024
40.126.713.444.528.615.92529
36.716.020.754.135.218.93034
46.6! 5'41.5102.847.855.03544
31.60.930.865.220.944.34554
23.30.422.974.07.167.05564
13.00.212.869.11.467.76574
5.20.1~JJ<48.60.847.875 +

387.6219.2168.3 \690.5280.9409.6Female  total
5.85.705.45.30.20
24.423.70.725.523.12.314
34.633.21.435.329.95.459
40.639.11.639.831.48.41014
40.437.82.637.125.711.41519
38.332.06.336.923.413.52024
39.225.613.645.327.517.82529
36.515.421.155.834.221.63034
47.95.142.8107.348.259.03544
34.00.833.270.921.349.64554
25.10.424.792.38.084.55564
14.60.214.482.51.780.86574
6.10.16.056.21.155.175+
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וגיל לידה, מקום מוצא, ארץ לפי יהודים, ב/24. לוח
31 ^1 1986

אלפים

ישראל ילידי
כולל סך

Grand total מוצא ארץ
הכל סך
Total04591014151920242529

כולל 3,561.42,188.7366.0332.1323.2270.9226.8196.0סך

הכל סך  747.7463.432.547.667.869.664.160.4אסיה

91.450.43.34.57.07.26.66.2טורקיה

266.9171.49.717.527.128.126.024.5עירק

תימן ודרום 165.0116.21.18.012.915.616.517.2תימן ■

126.270.49.210.111.310.28.87.7אירן

ופקיסטן הודו
אחר

98.1 j55.05.97.49.48.46.25.0

הכל סך  781.9454.859.665.879.878.468.953.1א8ריקה

וטנגייר 483.0283.642.345.352.150.143.329.9מרוקו

וטוניסיה 124.974.88.710.412.712.811.59.8אלגייריה

77.151.92.84.98.28.88.27.9לוב

וסודן 65.337.62.84.36.26.05.35.2מצרים

31.46.83.00.90.70.60.60.3אחר

 ואוקיאניה אמריקה אירופה,
הכל סך

1,336.8575.458.161.065.254.249.354.8

המועצות 293.2107.816.817.312.96.13.94.2ברית

302.1154.84.67.09.010.012.417.7פולין

278.5110.710.913.717.416.713.812.3רומניה

ויוון 64.833.40.92.03.94.64.24.3בולגריה

ואוסטריה 91.348.62.53.85.43.83.65.2גרמניה

ציכוסלובקיה
הונגריה

86.7 |43.82.33.24.24.04.65.9

)אחר
ואוקיאניה אמריקה 220.1צפון J76.320.013.912.48.96.85.2

הלטינית )אמריקה

ישראל יליד אב  ישראל 695.0695.0215.8157.6110.368.844.527.6יליד
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TABLEII/24.JEWS, BY COUNTRY OF ORIGIN AND PLACE OF BIRTH, AND AGE

31 XII 1986
Thousands

1Israel borrלארי חוץ Bornילידי abroad

Country of origin
3034354445 הכל+ סך

Total024253435444564657475+

182.5174.0117.21,372.7117.6160.5272.6476.6208.0137.5GRAND TOTAL

62.137.222.0284.212.220.772.8124.632.621.4Asia  total
6.46.23.141.01.43.38.118.85.63.8Turkey

25.38.44.995.50.30.729.547.410.17.5Iraq
19.214.67.848.80.10.410.923.98.45.1Yemen and Southern

Yemen

6.92.93.155.85.89.813.919.24.42.8Iran

4 A? 9
19.63.04.44.75.61.30.5India and Pakistan

J.KJJ.Z.
23.51.52.15.69.72.81.8Other

33.312.53.2327.123.866.885.4112.327.611.2Africa  total
14.64.21.7199.49.551.752.964.715.15.5Morocco and Tangier

6.32.20.350.11.58.413.919.44.52.5Algeria and Tunisia
7.73.10.325.20.30.77.812.32.81.3Libya

4.42.70.827.70.12.07.612.34.11.5Egypt and Sudan
0.30.20.124.612.43.93.23.51.20.4Other

67.2101.464.3761.481.673.0114.5■ 239.7147.7104.9Europe,America and
Oceania  total

6.016.224.5185.430.224.330.447.928.224.4U.S.S.R
25.843.724.6147.30.43.411.646.351.434.2Poland

12.810.22.8167.84.313.126.567.932.823.0Romania

4.65.93.031.40.10.24.614.47.05.0Bulgaria and Greece
6.612.65.042.71.30.89.014.010.37.3Germany and Austria

7.59.62.4
i

20.5

22.4

0.1

0.3

0.2

0.9

2.5

3.1

8.5

9.6

6.0

4.8

3.1

3.7

Czechoslovakia

Hungary

57.615.49.411.314.54.22.7Other

3.73.31.945.319.110.87.05.91.60.8North America and

Oceania

40.910.29.78.310.61.50.6Latin America

19.622.927.8Israel born  father

born in Israel
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HOUSEHOLDS בית משקי
אוכלוסייה וקבוצת בית משק גודל לפי בית, משקי  ב/25. לוח

TABLEII/25.HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSEHOLD AND POPULATION
GROUP

בית למשק נפשות ממוצע

/7*3 כ?שלוי

(אחוזים) בית במשק נפשות
Persons in household (percentages)

Average persons per
household

כוללכולל(אלפים) אינו
Householdsהכל ךJc■סך בודדיםבודדים+

(thousands)Total12.J4JDIncludingNot including
singlesingle

הכל Totalסך
'1957474.9100.07.918.820.723.411.96.410.93.94.2
1960549.0100.09.817.818.823.612.06.511.53.94.2
1965653.9100.010.719.619.121.811.25.811.83.94.2

21970765.8100.012.421.917.819.111.16.311.43.84.2

'1975893.0100.012.922.616.618.412.46.310.83.754.16
1980,025.8100.014.022.515.218.813.66.89.13.664.09
19811,053.1100.014.322.314.918.813.97.08.73.654.09
19821,076.0100.015.021.914.419.014.36.68.83.644.10
1983,106.9100.015522.114.118.714.46.68.63.614.09
1984,132.6100.016.021.914.118.414.66.98.23.594.08
1985,151.5100.015.422.113.918.915.06.97.83.584.05

4I 985,107.2100.014.622.514.018.815.06.98.23.624.07

1986,130.8100.015.322.013.518.315.37.38.43.634.10
Jews

3.84.0
3.84.1
3.84.1
3.53.9
3.523.92
3.413.82
3.403.83
3.393.84
3.353.82
3.343.82
3.353.81
3.363.80
3.363.83

19.621.624.412.16.08.8
18.419.624.712.16.19.2
20.419.822.811.35.59.4
23.218.620.011.25.78.3
23.817.419.212.65.87.6
24.015.919.613.76.25.8
23.715.519.614.16.35.4
23.315.219.714.55.95.5
23.614.719.414.55.95.2
23.414.619.214.76.34.8
23.614.319.715.26.24.5
24.114.419.815.26.24.7
23.614.219.015.56.54.7

100.07.5
100.09.9
100.010.8
100.013.0
100.013.6
100.014.8
100.015.3
100.016.1
100.016.7
100.017.1
100.016.5
100.015.6
100.016.6

יהודים
'1957437.9
1960505.7
1965602.3
1970695.2
'1975817.0
1980937.3
1981958.2
1982974.5
19831,002.2
19841,022.9
19851,036.7

41985988.3
19861,009.6

NonJewsלאיהודים
'195736.9100.011.58.59.411.99.510.738.55.46.0
196043.3100.08.910.69.710.711.211.637.35.66.0
196551.6100.09.410.59.611.010.210.039.35.66.1

197070.6100.06.510.39.69.510.311.941.96.06.4נ
'197576.0100.05.68.97.99.611.011.645.46.266.58
198088.5100.05.17.37.79.912.613.344.26.326.61

198194.9100.04.78.58.810.812.013.641.66.126.37
1982101.5100.04.68.87.312.613.312.740.96.066.30
1983104.7100.04.07.58.611.913.213.641.26.146.35
1984109.6100.05.38.19.011.514.512.539.25.926.19
1985114.9100.05.98.610.311.313.513.237.15.716.01

4I 985118.9100.05.68.710.410.913.413.137.85.766.04
1986121.3100.04.88.18.213.113.613.838.55.866.11

1 Excl. qibbuzim and institutions: as of 1958 including
qibbuzim. but not institutions. 2 As of 1968 including East
Jerusalem. 3 As of 1974 excl. Bedouins in the
South. 4 Data are based on population estimates revised
according to the 1972 or 1983 Census results; institutions and
Bedouins in the South are not included as as of 1985  neither
qibbuzim.

כולל 1958 בשנת החל ומוסדות; קיבוצים כולל אינו 1

מזרח כולל ב1968 החל 2 מוסדות, כולל לא קיבוצים.
בדרום. בדוים כולל אינו ב1974 החל 3 ירושלים.
עפ"י מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים 4
מוסדות נכללו לא ;1983 או ב972ו המפקדים תוצאות

קיבוצים. לא אף  5א9ו ומאז בדרום ובדוים
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לידה, יבשת בית, משק גודל לפי בית', משקי ב/26. לוח
הבית משק ראש של ודת עלייה תקו*ת

TABLEII/26.HOUSEHOLDS', BY SIZE OF HOUSEHOLD, HEAD OF
HOUSEHOLD'S CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND RELIGION

1986

oביתנפשות ואחתים)במשק
י

'* ^

'23Persons in household (percentages)a 'CO

לידה noיבשת c
cg 5| oSContinent of birth and

עלייה jותקופת §1~00 operiod of immigration
C1X.T
ar: o1234567+

פ S S'^> ■ם
ר

הכית משקי 1,130.8100.022.0כל 15.313.518.315.37.38.43.63ALL HOUSEHOLDS
כוללי סך  1,009.6100.023.6יהודים 16.614.219.015.56.54.73.36JEWS  GRAND

TOTAL'

הכלי" סך  346.6100.015.6ישראל 10.219.026.818.46.23.73.65/srae/  total'
יליד: Fatherאב born in:
48.9100.019.9ישראל 14.715.523.716.65.54.13.46Israel

142.7100.013.6אסיהאפריקה 7.022.926.918.67.13.93.77AsiaAfrica
153.4100.015.9אירופהאמריקה 11.616.627.819.05.73.43.60EuropeAmerica

הבל סך  295.8100.016.8אסיהאפריקה 12.9//.516.620.111.89.93.98AsiaAfrica  tola!
1960 207.1100.017.1עד 13.210.715.720.613.39.43.98Up to 1960

1961196444.7100.014.4 9.712.620.119.89.813.64.2319611964
1965197429.1100.016.8 13.316.418.518.47.29.43.7919651974
1975+11.6100.021.9 20.118.214.313.7(5.7(6.1)3.281975+

הכל סך  138.6100.017.5אסיה 14.011.816.620.511.28.43.84Asia  total
1960 113.3100.018.0עד 14.610.814.720.812.19.13.87Up to 1960
196119646.3100.011.9)(14.4) (9.5)29.3(2.5)(6.9(5.5)3.8719611964
1965 +17.7100.016.5 11.918.324.016.9(7.3(5.0)3.641965+

הכל סך  157.2100.016.1אפריקה 11.911.9/15.619.812.411.34.10Africa  total
1960 93.8100.016.2עד 11.510.616.820.414.79.94.12Up to 1960

1961196438.4100.014.4 9.812.718.619.310.215.04.2919611964
1965+23.0100.019.7 17.815.812.117.26.411.03.651965+

הכל סך  366.3100.036.8אירופהאמריקה 25.511.413.58.92.41.52.58EuropeAmerica total
1960 228.1100.041.2עד 28.210.29.47.8.2.10.92.39Up to 1960

1961196430.4100.030.1 23.611.220.610.4(2.8(1.3)2.7919611964
1965197461.8100.029.7 18.214.920.311.23.22.52.9819651974
1975+44.3100.028.5 23.312.519.6) 10.4(2.7(3.1)2.881975+

 121.3100.08.1לאיהודים 4.88.213.113.613.838.55.86NONJEWS GRAND
כולל TOTALסך
85.9100.07.2מוסלמים 4.17.912.112.313.642.86.14Moslems
21.6100.011.6נוצרים 7.69.015.919.515.620.94.72Christians
(7.8)13.8100.0אחרים (4.4(8.715.712.112.339.05.90Others

1 Excl. qibbuzim. institutions and Bedouins in the South.
2 lncl. single.
3 lncl. not known.

בדרום. ובדוים מוסדות קיבוצים. כולל אינו 1

בודדים. כולל 2

ידוע. לא כולל 3
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גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי ב/27. לוח
בית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE II/27.HOUSEHOLDS', BY POPULATION GROUP, AGE AND CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1986

(אחוזים) בית במשק נפשות
)household (percentagesPersons in.> o

** £
Age group

and continent גיל קבוצת
לידה ויבשת

' 3
of birth

Msהכל j234567סך +
aTotal;ר

h

כולל סך
24 עד

1,130.8) 100.015.:22.018.3 13.515.37.38.43.63GRAND TOTAL

56.8100.013.25.915.0 21.16.84.113.43.64Up to24

25  34282.6100.07i13.729.8 21.515.96.15.23.782534
35  44254.0100.04.5.423.3 7.229.914.315.24.923544

45  54167.9100.05.89.420.9 13.822.412.215.54.62'4554

55  64155.0100.019.436.411.7 18.95.63.54.62.835564

65+214.5100.042.750.91.1 4.3(0.5)(0.2)(0.3)1.6865 +

 יהודים
כולל סך

24 עד

1,009.6

44.0

100.0

100.0

16.6

16.2

23.6

31.1

19.0 14.2

14.4 24.2

15.5

6.2

6.5 .

(2.7)

4.7

5.2

3.36

2.98

JEWS 
GRAND TOTAL

Up to 24

25  34241.3100.08.814.631.2 ,23.115.64.32.43.542534

35 44222.3100.05.35.925.4 7.732.613.99.34.613544

45  54149.6100.06.29.923.0 15.323.412.110.14.334554

5564145.2100.020.037.911.7 19.55.13.32.62.675564

65 +207.1100.042.951.41.0 4.0(0.4)(0.2) ■(0.1)1.6665+

הכל 346.6100.010.215.626.8ישראלסך 19.018.46.23.73.65Israel total

24 33.8100.015.730.415.4עד 23.86.8(2.7)5.33.00Up to 24

25  34170.1100.08.915.030.6 24.714.54.02.33.502534

35  4480.4100.07.15.528.5 8.532.911.26.44.413544

45  5437.7100.06.010.027.2 14.425.611.85.04.144554

55  6416.4100.019.535.915.3 20.8(5.1)(2.3)(L2)2.635564
65+8.3100.047.248.3 (4.0)(0.6)15965 +

יליד אב
ישראל

24 עד

48.9

5.6

100.0

100.0

14.7

(25.5)

19.9

39.4

23.7 15.5

(21.3) (11.6)

16.65.5

(1.1)

4.13.46

'2.38

Father born in
Israel

Up to 24

25^3418.8100.015.018.929.7 19.113.2(2.4)(1.6)3.242534
35  4410.9100.0(4.7)(5.5)25.7 (9.5)34.2(8.2)12.1)4.713544

45  546.9100.0(5.0)(8.5)24.9 (17.0)23.6(4.9) (16.2)4,244554

55+6.7100.031.341.3(4.8) (16.6)(3.7)(2.3)2.1555+

יליד 142.7100.07.013.626.9אב 22.918.67.13.93.77Father born in

אפריקה  אסיה
24 20.2100.09.425.816.8עד 26.59.0(4.0)8.53.43

AsiaAfrica
Up to 24

253489.3100.05.512.431.6 26.417.04.72.43.682534

35  4420.1100.0(7.0)(5.5)21.8 8.934.816.5(5.6)4.4635  44

45  548.4100.0(9.6)(5.4)18.1 (12.6)27.520.0(6.8)4.394554

55+4.7100.021.6)31.419.1) (18.3)(6.2) ((1.5)(2.0)2.7355+
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גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי ב/27. לוח
(המשך) בית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLEII/27.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, AGE AND CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD (cont.)

1986

^ (אחו7יס<ני: כית במשק /!wsj
^1household (percentagesPersons inAge group

גיל 0קבוצת
n 5and continent

לידה hויבשת ■*'*" |of birth
ס";
J5 o
£7 g
S =

o

הכל סך
Total1234567 +

?.£ It
c3 8

יליד 153.411.6אב 100.015.916.627.819.05.73.43.60Father born in
אמריקה EuropeAmericaאירופה

24 7.724.7עד 100.034.326.3(8.0)(5.8)2.39Up to 24
25  3461.511.9 100.017.423.829.611.33.52.53.332534
35  4449.17.4 100.05.68.131.931.99.75.44.333544
455422.2(5.0) 100.012.314.431.525.67.1(4.2)4.004554
55+12.930.0 100.042.913.1(9.4)(2.7)(1.2)(0.8)2.1955 +

הכל3 סך 138.614.0אסיה 100.017.511.816.620.511.28.43.84Asia10101'
25  349.7(4.1) 100.015.521.531.821.4(4.4)(1.4)3.702534
35  4439.54.0 100.04.46.719.336.018.311.44.853544
45  5434.5(3.6) 100.0(6.6)11.020.126.516.615.74.814554
55  6425.716.2 100.022.822.516.39.67.2(5.4)3.295564
65+27.542.6 100.045.06.4(3.4)(1.5)(0.9)(0.2)1.8065 +

הכל 157.211.9אפריקהסך 100.016.111.916.619.812.411.34.10Africa total
24 (13.7)3.5עד 100.0(32.1)(23.3)(10.5)(4.4)(6.2)(9.9)3.38Up to 24
25  3430.96.7 100.011.218.533.120.95.9(3.6)3.842534
35  4444.2(2.9) 100.06.55.312.733.122.317.35.193544
45  5432.86.3 100.06.611.116.722.516.920.04.974554
55  6425.517.2 100.025.117.615.99.07.77.53.345564
65 +20.341.5 100.046.18.1(1.9)(0.9)(0.4)(10)1.8165 +

 366.325.5אירופה 100.036.811.413.58.92.41.52.58EuropeAmerica
הכל סך totalאמריקה

24 (20.0)5.1עד 100.034.9(27.9)(12.6)(3.0)(1.2)2.50Up to 24
25  3430.412.0 100.015.619.332.714.4(3.9)(2.3)3.432534
35  4458.25.5 100.07.19.134.829.58.25.84.303544
45  5444.68.4 100.014.922.426.319.85.3(2.8)3.644554
55  6477.622.2 100.047.518.97.92.4(0.7)(0.4)2.255564
65 +150543.0 100.053.53.0(0.5)(0.1)1.6165+

 121.34.8לאיהודים 100.08.18.213.113.613.838.55.86NONJEWS 
כולל GRANDסך TOTAL

24 (5.2)12.8עד 100.0(7.8)(10.7)17.1(9.1)(8.8)41.45.92Up to 24
25  3441.3(1.7) 100.08.112.321.418.017.121.55.162534
354431.7(0.8) 100.0(1.6)(3.6)8.811.517.056.67.073544
45  5418.4(2.5) 100.0(4.8)(2.0)(3.9)14.612.959.47.044554
55  649.8(11.3) 100.0(13.8)(10.4)(11.7)(12.2)(7.1)33.65.255564
65 +7.435.8 100.037.0(12.5)(3.8)(4.4)(1.4)(5.2)2.3965+

1 Excl. qibbuzim. institutions and Bedouins in the South.
2 Incl. single. 3 lncl. household heads aged 15 24.

כולל 2 בדרום. ובדוים מוסדות קיבוצים. כולל אינו 1

.15  24 בני בית משקי ראשי כולל 3 בודדים.
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לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי  ב/28. לוח
הבית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE11/28.HOUSEHOLDS', BY POPULATION GROUP, YEARS OF SCHOOLING AND
CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1986

לימוד שנות
לידה ויבשת

c
s<
.צ/ n ^
n'o'c

M
a

(אחוזים) בית במשק נפשות
Persons in household (percentages)

£ ,
pia "" §2
^U 3
Cer .n
<^ n.
n
h

Years of
schooling

and continent
of birth הכל סך

TotalI234567 +

כולל 1,130.8100.015.322.013.518.315.37.38.43.63GRAND'סך TOTAL
0  4110.6100.033.626.88.96.15.84.814.03.2304
5  8245.6100.015.324.810.211.713.29.814.93.9158
912455.2100.011.419.215.621.918.17.86.23.71912
1315146.2100.015.722.416.021.815.25.04.03.331315

16 +I65.I100.012.921.113.924.217.16.04.93.5516+

 1,009.6100.016.623.614.219.015.56.54.73.36JEWSיהודים 
כולל GRANDסך TOTAL

0  485.5100.039.230.79.45.75.34.15.72.5004
5  8198.1100.018.529.711.312.013.18.17.23.3058
912419.1100.012.220.116.022.118.37.14.13.55912
13 15139.2100.016.223.116.222.015.14.62.93.241315
16+159.7100.013.121.313.824.417.15.94.53.5216+

הכל 346.6100.010.215.619.026.818.46.23.73.65Israelישראלסך total
0  43.0) 100.0(40.6(16.1)(17.7)(8.7)(11.6)(4.3)2.5704
5  834.0100.08.514.117.322.521.410.75.53.9358
912171.2100.07.814.321.528.818.76.12.83.68912
13 1566.0100.014.819.118.825.115.23.93.23.341315
16+71.0100.011.315.714.526.819.96.75.13.7516+

יליד 48.9100.014.719.915.523.716.65.54.13.46Fatherאב born in
Israelישראל

0  85.0(19.0) 100.0(21.9)(13.8)(14.5)(11.9)(11.0)(7.9)3.4608
9 1221.9100.012.317.417.426.020.7(4.3)(1.9)3.47912
13 1510.3100.018.229.214.723.5(10.9)(1.5)(2.1)2.951315

16+11.0100.014.215.013.325.216.5(8.8)(7.1)3.8516+

יליד 142.7100.07.013.622.926.918.67.13.93.77Fatherאב born in

אפריקה  AsiaAfricaאסיה
0  826.5100.07.311.018.123.924J10.1(5.4)4.0308
91289.6100.04.913.124.428.118.77.03.93.82912
13 1517.5100.014.517.725.325.011.3(3.3)(3.0)3.241315
16+8.9(13.1) 100.017.817.928.3(15.8)(5.5)(1.6)3.4016+
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לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי ב/28. לוח
(המשך) הבית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE11/28.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, YEARS OF SCHOOLING
AND CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

)cont.)
1986

O(אחוזים)במשקנפשות בית
o

a
** <n

Persons in household (percentages)
י כד *n o 1n ■; oa g.|Years of
£ .£ schoolingמ

לימוד ^שנות 1y :/:

5= oj.an oand continent
לידה pXויבשת S

a
הכל סך
Totalי

234567+*/ £
n
c

of birlh

יליד 153.4100.011.615.916.627.819.05.73.43.60fatherאב born in
אמריקה EuropeAmericaאירופה

0  85.4100.0(21.2)(24.0)(16.2)(15.1)(11.5)(8.3)(3.7)3.1208
9 1258.9100.010.415.018.631.118.15.2(1.6)3.54912
נו 1538.1100.013.917.016.925.618.24.8(3.6)3.491315
16+50.8100.010.315.214.227.121.56.55.33.8016 +

הכל סך 138.6100.014.011.511.816.620.511.28.43.84Asiaאסיה total
0  429.2100.040.124.29.06.66.36.67.32.7304
5  840.8100.08.019.712.915.919.312.112.24.1058
91250.8100.06.012.511.820.429.013.37.04.24912
13159.2100.0(8.2)18.1(13.9)17.823.8(11.4)(6.8)3.961315
16+7.3100.0(5.9)(10.5)(14.6)31.424.1(10.6)(2.8)4.0216+

הכל סך 157.2100.011.916.111.916.619.812.411.34.10Africaאפריקה total
0  425.9100.032.625.711.77.97.2(5.2)9.73.0004
5  840.1100.010.116.511.912.917.215.016.54.3858
9 1267.7100.05.511.612.221.224.514.510.54.42912
131512.8100.011.615.311.718.426.8(11.1)(5.1)3.921315
16+9.5100.0(8.6)19.5(10.4)22.121.7(8.6)(9.1)4.0316+

 58.92.41.52.58Europe..?./366.3100.025.536.811.4אירופה
הכל סך Americaאמריקה 10101

0  427.2100.044.644.16.8(2.2)(1.7)(0.5)(0.2)1.7504
5  883.1100.031.947.37.95.44.71.9(1.1)2.1458
912129.1100.024.035.312.414.510.52.21.22.64912
131551.2100.020.631.014.519.710.3(2.6)(1.3)2.831315
16+71.8100.016.328.213.421.612.94.23.53.1716+

 121.3100.04.88.18.213.113.613.838.55.86NONJEWSלאיהודים 
כולל GRANDסך TOTAL

0  425.0100.014.413.57.27.67.67.3 .42.55.7504
5  847.5100.0(1.9)4.45.610.513.916.946.86.4658
9 1236.0100.0(1.6)8.010.018.815.615.130.55.56912
13 157.0100.0(5.9)(9.0)(11.2)(18.3)(16.6)(13.0)26.04.971315
16+5.4100.0(4.2)(14.4)(18.6)(17.4)(19.9)(10.0)(15.5)4.4216+

I Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins in the Souih.
2 Incl. single. 3 Incl. not known.

בדרום. ובדוים מוסדות קיבוצים. כולל לא 1

ידוע. לא כולל נ בודדים. כולל 2
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בית, משק גודל לטי בית1 משקי ב/29. לוח
חדש) (סיווג מגורים יישוב וצורת אוכלוסייה קבוצת

TABLEII/29.HOUSEHOLDS', BY SIZE OF HOUSEHOLD, POPULATION GROUP
AND TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE (New classification)

1986

אוכלוסייה קבוצת
יישוב וצורת

מגורים

3 x.~ =

' ? * 2
n a = c
c'xS

ואחת בית במשק נפשות
in household (percentages)

ים)
Person*

Population group
and type of locality

of residence הכל סך
Total1234567+

כולל 1,130.8100.022.0סך 15.313.518.315.37.38.43.63GRAND TOTAL

עירוניים 1.064.8100.022.5יישובים 15.813.718.314.86.98.03.57Urban localities

כפריים 66.0100.013.4יישובים 7.710.219.022.213.014.64.56Rural localities

הכל סך 1,009.6100.023.6יהודים 16.614.219.015.56.54.73.36JEWSTOTAL
עירוניים 954.6100.024.1יישובים 17.014.418.915.06.24.53.31Urban localities total

הכל סך

92.5100.023.3ירושלים 18.113.915.214.28.17.33.46Jerusalem

אביכיפו 121.1100.030.0תל 29.914.111.49.53.12.02.59Tel AvivYafo

74.8100.032.9חיפה 22.613.716.69.93.1(1.2)2.73Haifa

יישוב Sizeגודל of locality

100.000199,999260.0100.023.5 15.514.421.416.45.73.13.31100,000199.999

50,00099.999100.1100.021.5 13.313.719.517.87.46.93.6350,00099.999

20,00049.999189.1100.023.3 13.815.620.615.46.84.63.4320,00049,999

10.00019,99971.9100.017.8 11.913.721.118.68.38.53.8310,00019.999

2,0009,99945.1100.018.6 9.814.023.917.29.47.03.822,0009,999

 כפריים 54.9100.014.9יישובים 8.910.819.824.012.49.24.18Rural loalities total

הכל סך

37.3100.017.2מושבים 9.39.717.324.312.29.94.16Moshavim

17.6100.010.1כפרים (7.813.025.323.512.8(7.5)4.23Villages

 יהודים 121.3100.08.1לא 4.88.213.113.613.838.55.86NONJEWS TOTAL

הכל סך
 עירוניים 110.2100.08.3יישובים 5./8.313.013.613.638.25.80Urban localities total

הכל סך

23.0100.0111ירושלים 7.38.513.514.010.335.35.49Jerusalem

יישוב Sizeגודל of locality

10,000 +43.3100.09.4 6.88.811.912.714.835.75.5710,000 +

2.0009,99944.0100.05.7 (2.37.613.814.314.142.16.202,0009,999

כפריים (6.1)11.1100.0יישובים (1.3(7.4)14.713.216.041.46.46Rural localities
1 Excl. qibbuzim. institutions and Bedouins in the
South. 2 Incl. single.

בדרום. ובדוים מוסדות קיבוצים. כולל אינו 1

בודדים. כולל 2
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ויבשת אוכלוסייה קבוצת לפי בית1, במשק 17 גיל עד ילדים  ב/30. לוח
הבית במשק ילדים ומספר הבית משק ראש של לידה

TABLEII/30.CHILDREN UP TO AGE 17 IN HOUSEHOLDS1, BY POPULATION
GROUP AND CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND NUMBER OF

CHILDREN IN HOUSEHOLD
1986

אוכלוסייה קבוצת
לידה ויבשת

הכל סך
Total

כיח במשק lousehouldChildrenילדים in
Population group

and continent of birth
1234567 +

Thousandsאלפים

כולל 163.3סך 1,492.4409.6401.2226.7125.971.893.8GRAND TOTAL

הכל2 סך  149.2יהודים 1,152.5374.5350.0157.062.129.230.5JEWS  TOTAL

הכל סך  66.7ישראל 504.0183.2155.456.119.59.7/3.3Israel  total
יליד: Fatherאב born in:

8.2ישראל 65.522.719.36.7(2.3)(1.1)(5.3)Israel

30.4אסיהאפריקה 210.376.466.925.28.0(3.0)(0.5)AsiaAfrica
28.0אירופהאמריקה 227.183.769.024.19.3(5.7)(7.4)EuropeAmerica

46.0אסיהאפריקה 424.4;015.15132.081.1J2.J15.710.7AsiaAfrica

36.3אירופהאמריקה 223.684.662.619.510. J(3.8)(6.6)EuropeAmerica

14.1לאיהודים 339.935.151.269.763.842.663.4NONJEWS
Percentagesאחתים

כולל 10.9סך 100.027.526.915.28.44.86.3GRAND TOTAL

הכל סך  13.0יהודים 100.032.530.413.65.42.52.7JEWS  TOTAL

הכל סך  13.2ישראל 100.036.430.8;;.;3.91.92.6Israel  total
יליד: Fatherאב born in:
12.6ישראל 100.034.629.410.2(3.5)(16(8.1)Israel

14.4אסיהאפריקה 100.036.331.812.03.8(1.4(0.3)AsiaAfrica
12.3אירופהאמריקה 100.036.930.410.64.1(2.5(3.3)EuropeAmerica

10.9אסיהאפריקה 100.025.131.119.17.63.72.5AsiaAfrica

16.2איוופהאמריקה 100.037.828.08.7) 4.6(1.7(2.9)~'EuropeAmerica

4.1לאיהודים 100.010.315.120.518.812.518.6NONJEWS

מוסד קיבוצים. כולל איני ו

ידוע. לא כולל 2
ובדומ south.1בדרום.וי! ExcLqibbuzim. insiilulions and Bedouins in the '
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אוכלוסייה, קבוצת לפי ,17 גיל עד ילדים עם בית1 משקי ב/ו3. לוח
בית במשק ילדים ומספר מין משפחתי, מצב בית, משק הרכב

TABLEII/31.HOUSEHOLDS' WITH CHILDREN UP TO AGE 17, BY POPULATION
GROUP, HOUSEHOLD COMPOSITION, MARITAL STATUS, SEX AND NUMBER OF

CHILDREN IN HOUSEHOLD
1986

(אחוזים)ילד בית במשק ים

י*

pt ס'

ofhousehold (percentages)Children in£| :§

בית. משק הרכב
=ם f
.£=^Household composition.

הבית משק ראש מין
המשפחתי ומצבו

0  .sex and marital status of c ~~"
\r.

.x. 
/2. .

n2 ^
household head

ps
 =
I

הכל סך
Total123456+

*fl
P<
"a

כולל 607.8100.026.933.722.013.54.02.46GRANDסך TOTAL
הורים 559.4100.025.034.122.913.94.12.50Bothשני parents

או אחד 1.95One(2.1)48.5100.048.029.312.28.5הורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזה:
אלמן/ה או 1.75Divorced(0.4)(4.0)24.7100.049.834.011.7גרוש/ה or widowed

2.13Never(3.6)19.4100.048.721.813.013.0רווק married
הכל סך  565.9100.025.434.022.713.84.12.49Manגבר  total

הורים 546.5100.024.834.323.013.94.12.50Bothשני parents
בלבד 2.20Man(4.1)19.4100.044.025.914.011.9גבר only
:Thereofמזה:

אלמן או 1.70Divorced(2.4)(12.2)4.1100.048.836.6גרוש or widower
2.28Never(4.9)14.4100.044.422.214.613.9רווק married

הכל סך  2.00Woman(2.4)42.0100.046.329.612.98.8אישה  total
הורים 2.47Both(6.3)12.9100.036.725.017.214.8שני parents

בלבד l.'79Woman(0.7)29.1100.050.531.611.06.2אישה only
:Thereofמזה:

אלמנה או 1.76Divorced(0.5)(4.4)20.6100.050.033.511.7גרושה or widow
5.0Iרווקה 00.061.2(20.4).(S2)(10.2)1.72Never marrwd

הכל סך  513.7100.029.036.522.710.11.72.24JEWSיהודים  TOTAL
הורים 476.5100.027.236.823.710.51.82.28Bothשני parents

או אחד 1.72One(0.5)37.2100.052.331.610.55.1הורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזה:
אלמן/ה או 1.70Divorced(3.5)22.8100.050.434.211.4גרוש/ה or widowed

1.66Never(0.9)(6.5)(9.3)10.6100.060.223.1רווק marired
הכל סך  475.2100.027.1537.023.510.31.72.27Manגבר  total

הורים 464.2100.027.037.123.810.41.72.28Bothשני parents
כלבד 1.80Man(0.9)(6.4)(10.1)11.0100.052.330.3גבר only
:Thereofמזה:

אלמן או 1.68Divorced(2.7)(10.8)(37.8)3.8100.048.6גרוש or widower
1.77Never(1.5)(7.5)(10.4)6.6100.055.225.4.'"רווק"'" married

הכל סך  1.93Woman(2.1)38.6100.047.430.113.07.5אישה  total
, הורים 2.44Both(6.5)12.4100.036.325.817.713.7שני parents

1011 '.it ,",.1<| בלבדי 1.69Woman(4.6)26.2100.052.732.110.7אישה only
:Thereofמזה:

אלמנה 1.70Divorced(3.7)19.0100.051.133.711.6/י,גךו^ה/או or widow
(4.9)(7.3)(19.5)4.0100.068.3רווקה


1.48Never married

1 Excl. qibbuzim. institutions and Bedouins in the South. בדרום. ובדוים מוסדות כולל'קיבוצים. ■אינו
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טבעית תנועה ג' פרק

וכן 1959 עד 1957 כשנים לידות של העיבודים
על נעשו 1976 של הראשונה ובמחצית 1975 כשנת

.50^0 של מדגם פי
כין נכלל ידועה היתד, לא שדתו מי כל ,1984 עד

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. סיבת את המפרטת
וסיבות פציעות מחלות, של הבינלאומי "הסיווג
רשימת לפי ולווחו  תשיעית מהדורה מוות",
אבחנות מספר כתוספת הבינלאומית התמותה
הסיווג של התשיעית המהדורה השוואה. לצורכי
פטירה שיעורי .1979 בשנת לראשונה הונהגה
בנות קבוצות בעבור רק ניתנים קודמות לשנים

ההשוואה.

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 ת: מ 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

חישוב שיטות

בסיס על נעשו השיעורים חישובי 1969 מאז
ר). פרק (ראה ככוח העולים את הכוללת אוכלוסייה
אוכלו אומדני כסיס על הם השנתיים השיעורים
האחרון. המפקד על המבוססים שוטפים, סייה

ביוני שנערך והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות
זה דבר להביא ויש האוכלוסייה מספרי תוקנו 1983
אלה עם השיעורים את משוים כאשר בחשבון
ל השיעורים ההשוואה, לנוחיות .1983 שלפני
אומדני בסיס על פעם מוצגים ג/1 בלוח 1983
אוכלוסיית בסיס על ופעם השוטפים האוכלוסייה
ג/3ו, בלוחות גם כך מוצגים לידה שיעורי המפקד.

ו17. 14

והסברים מקורות

מהפר מתקבלים הנתונים וגירושין. נישואין
והגירושין. הנישואין שבתעודות טים

על נעשה היהודים בקרב הנישואין תעודות מילוי
הגי תעודות מילוי נישואין; לעריכת המורשים ידי

הרבניים. הדין 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 עזה וחבל רון
לא ,1976 עד מ1967 כישראל. נרשמו אלה נישואין
לחתנים שנישאו מישראל לאיהודיות כלות נכללו

עזה. ומחבל ושומרון מיהודה
הפרטים על מבוססים הנתונים ותמותה. ילודה
"הודעת חי", לידת "הודעת בטופסי המופיעים
לחוק בהתאם ו"הודעהעללידתעוברמת". פטירה"
למוסד האחראי על מוטל 1965 האוכלוסין מושם
הרופא היילוד, הורי על או  הלירה אירעה שבו
כתוך למסור  אחר במקום אירעה אם והמיילדת
חובת הלידה. על הודעה הפנים למשרד ימים עשרה
חלה הפטירה מזמן שעות 48 תוך פטירה על הודעה
הרופא על הפטירה, אירעה שבו למוסד האחראי על
מי ידי על  רופא ובאין המוות דבר את שקבע
מופיע המקורות פירוט הפטירה. כזמן נוכח שהיה

.800 מס' מיוחד בפרסום
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. כלוח 1962 עד
של הפחתה לאחר שנה, אותה עד 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
באוקטוברדצמבר כ750, ,1967 ביוני מלחמה
כ360; ,1982 ספטמבר  וביוני כ2,450, ,1973
האוכלוסייה גידול מקורות על ב/2 בלוח אולם

בחשבון. הובאו המלחמות חללי
במזרח והפטירות הלידות נכללות ב970ו, החל

והגירושין. הנישואין ב973ו, והחל ירושלים
תינוקות פטירות פטירות, לידות, על הנתונים
1963 מאז רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולידות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים
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הסגו התמותה שיעורי מתוך תמותה לוחות
בגיל הנפטרים (מספר m(x)  והגיל המין לפי ליים
גיל), באותו ממוצעת אוכלוסייה חלקי מסוים
התמותה. לוחות של הערכים יתר את מחשבים
גיל קבוצת בכל התמותה ששיעורי מניחה זו שיטה
גם יתמידו הנדונה בשנה באוכלוסייה שנמצאו ומין,
הבאים: הערכים מובאים התמותה מלוחות בעתיד.
מתוך נבחרים בגילים בחיים הנשארים (א)1=מספר

נולדים. 1,000
מספר שהיא נבחרים בגילים החיים (\)ס6=חוחלת
שהגיע לאדם הצפויות הממוצע החיים שנות

.(x) מסוים לגיל
על הגיל את מחשבים בסטירות הגיל. חישוב
ושנה), חודש (יום, פטירה ותאריך לידה תאריך פי
ביום לנפטר שמלאו השנים למספר מתייחס והגיל
הגירושין בגיל הנישואין, בגיל האחרון. הולדתו
שנת פי על הגיל את מחשבים בלידה האם ובגיל
ביולי. ב1 היה הלידה שתאריך ומניחים לידה
השנה, של השנייה במחצית חל האירוע שאם מכאן,
האירוע לשנת הלידה שנת בין להפרש שוה הגיל
הגיל השנה, של הראשונה במחצית חל האירוע ואם

אחד. פחות זה להפרש שוה
הוא: הממוצע הגיל

2xf,
+ 0.5

כאשר:
x=גיל

.x 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 וכדי הממוצעים השיעורים, כל
ואלה בסוגריים. ניתנים במונה מקרים /0 עד
נקו בשתי סומנו מקרים מ5 פחות על המבוססים

(..) דות

ל000,ו הטבעיתהם 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 בגיל 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

ילדים של הממוצע המספר הוא כולל פריון
מניחים כאשר חייה, בימי ללדת צפויה שאשה
כפי סגולי פריון שיעור אותו לאשה יהיה גיל שבכל
פריון, שיעור הנדונה. כשנה גיל אותו לבנות שהיה
סגוליים ילודה שיעורי סיכום ידי על מתקבל כולל
שהשיעורים כיוון הנדונה. בשנה האם גיל לפי
שנים, חמש בנות גיל קבוצות על חושבו הסגוליים

בחמש. 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
48.596 בממוצע כי כ0.485 הכולל הפריון שיעור

נקבות. הן הנולדים מכלל
מעקב על נתונים מופיעים וג/21 ג/20 בלוחות
לקבוצות לידות של מצטבר שיעור אחרי בפועל
נישו "שנות המשתנה אלה בלוחות נישואין. שנות
שנת לסוף הנישואין שנת שבין לזמן מתייחס אין"
תקופת לכל שנה חצי נוספה לכן מסויימת. לוח

בלוח. המצוינת נישואין
את בחשבון מביא נקי תחלופה שיעור
תמיד הוא לכן ,49 לגיל עד הנקבות של התמותה

הגלמי. התחלופה משיעור נמוך
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נבחרים פרסומים

הלקים שני  1967 והדיור האוכלוסין מפקד מיוחדים פרסומים
 1954 בישראל אמהות ותמותת פרינטלית תמותה 75

1950
1983 והדיור האוכלוסין מפקד 1961 עד 1958 בישראל מסרטן התמותה 174

1962 עד 1947 כישראל יהודים של נישואים 194

סטטיסטיים. ואזורים ויותר) תושבים 2.000) יישובים 5 1967 בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409
נבחרות כלכליות חברתיות תכונות בית. ומשקי אוכלוסייה 1950

המדגמית. מהפקידה 1950 1972 תינוקות ופטירות מת לידות 453
1982 ;1981 מוות סיבות 763

המדגמית מהפקידה נתונים _ ופריוז זוגות נישואץ, 14 19821983 טבעית תנועה 800

1961 והדיור האוכלוסין מטקר
43 ,42 ,40 ,39 ,36 .32 .26 מס
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summary table סיכום לוח
פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/ו. לוח
דת1 לפי מת, ולידות תינוקות פטירות טבעי, ריבוי

TABLEHI/1.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1

חיגירושיןנישואין טבעיפטירות2לידות מתתינוקותריבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeathsNaturalInfantStillbirths

increasedeaths

האוכלוסייה populationTotalכל
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

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 19,98917,64347,3371,685861
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 29,347223,05465,4912,017823
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 29,592§26,364167,9571,471512
198193,308 4,629 29,652§25,085§67,2231,467590
198296,695 4,691 29,555§227.780§68,9151,364598
198398,724 5,061 31,096527,731§70,9931,357618
198498,478 4,834 29,871§27,805§70,6731,261549

198599,376 4,911 29,15828,09371,2831,183
.198699,341 5,086 30,11329,41569,9261,136

Ratesשיעורים
1955195927.7 1.1 8.26.221.536.514.0
1960196425.4 0.9 7.66.019.429.113.7
1965196925.4 0.8 8.226.618.825.512.7
1970197427.4 0.8 9.37.120.323.512.4
1975197926.4 1.0 8.36.919.518.9 ■8.9

197527.7 0.9 9.47.120.622.910.1
197628.0 0.9 8.36.824.220.19.3
1977.0 8.126.46.919.517.88.8
1978.1 8.025.16.818.317.28.4
1979.1 7.924.76.718.016.67.4

1980.1 7.624.36.817.515.65.4
1981.1 7.523.66.617.015.76.3
1982.2 §7.424.0*6.917.114.16.2
1983.2 7.624.06.817.213.76.3
M983.2 7.724.06.917.113.76.3
1984.2 7.223.76.717.112.85.6

1985.2 6.923.56.616.911.9
.1986.2 7.023.16.716.311.4
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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 טבעיפטירות2לידות מתתינוקותריבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantSlillbinhs

increasedeaths

Jewsיהודיכ
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

19502,348 16.03936,3597,14829.211.657629
19512,373 15,55643.2498,48734,762.704649
19522.399 16.15445.1319,78635.345.745707
19532,299 14,03744,3549,27735.087,591680
19542,142 13,25741,0469,63531.411.417581

19552.050 13,53042,3398,96933.370,369577
19561.944 13,72443,41110,27633.135,559610
19572,076 14,52244,81710.64434.173.495719
19582,136 !4,71142,87210,01832,854,330662
19592,000 14,48644,59910,60633.993.236624

19602,091 14,46744,98110,40434,577,225589
19611,919 14,04943.71911,02232,697,063602
19622.029 14,73844,25512,06032,195,265582
19632,118 16,03546,38412,74733,647,051673
19642,105 17,22249,14313,70835,435,176699
19652,197 18,09751,31114,47!36,840,167729
19662,126 18,59951,989'14,70937,280,121655
19672,015 18,18850,6812 15,65635,025,052633
19682,272 20,62254,97816,66338,315,098633
19692,203 22,90057,69717,75039,947,090612
19702,256 23,98361,20918,42542,784,155628
19712,335 25,57965.46318,63146,832,207663
19722,471 26,43364,49019,89144,599,220576
19732,477 26,05966,786220.32146,465,210567
19742,654 28.56870,54521,40149,144,348629
19752,857 28,58373,24821,59951,649,307662
19763,066 25,80575,06621,23853,828,207644
19773,436 25,36171,80921,99449,815985569
19783,625 25,02569,28722,25947,028957493
19793,857 25,24069,89622,89547,001946371

19804,100 24,94671,372§23,519§47,853885292
19814,194 24,66470,747§23,400§47,347925349
19824,189 23,83572,992§224,991§48,001859333
19834,518 24,71874,893924,882§50,011854364
19844,316 23,93974,350§24,929§49,421768312

19854,393 23,38675,26725,34649,921740
.19864,506 23,69475,03626,61048,426717

Ratesשיעורים
19501954.7 11.231.06.524.538.815.5
19551959.2 8.325.65.919.732.114.6
19601964.0 7.522.55.816.725.313.7
19651969).9 8.3(22.56.715.820.812.3
19701974).9 7.317.018.79.3נ24.3)9.6
19751979.1 8.523.67.216.415.07.8

1975.0 9.725.07.417.617.99.0
1976.0 8.625.17.118.016.18.6
1977.1 8.323.67.216.413.87.9
1978.2 8.122.37.215.113.97.1
1979.2 8.022.07.114.913.45.3

1980.3 7.722.07.214.812.44.1
1981.3 7.521.47.114.913.14.9
1982.3 414.411.84.6,ל7.121.8
1983.3 7.322.07.314.711.44.9
1983.3נ 7.422.07.514.511.44.9
1984.3 7.021.67.314.310.34.2

19851.3 6.721.67.214.49.8
*19861.3 6.721.27.513.79.5
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פטירות, חי, לידות גירושין, ג/ו.נישואין, 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.)

rmus
חיגירושיןנישואין טבעפטרותלידות מתrnpirnריבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeaths"NaturalInfantStillbirths

increasedeaths

Mמוסלמים oslems
מוחלטי numbersAbsoluteםמספרים

19558446.034.0934.941398
195699 8866.485.2255.260413
195799 9426.611.3505.261485
1958.2871057.087,0915.996389
1959.1601147.2869646.322328

1960,5331008.130.0987.032404102
1961,239818.087.1226.965393116
1962.516729.196.0978.099434145
1963,69612810.026,1738.853448157
1964,4478811.170,2219.949468149

1965,5758811.515,31410,201537187
1966,4989711.969.36710.602508165
1967,26911311,309,4299.880 2521181
1968.8349311,764.48410.280506184
1969,91013012,643.46511,178514178

1970,86416113,12311.727 1.396509183

1970,86416116,13014,036 2.094685225
1971,98412416,93814,892 2,046655224
1972,93716317,37415,293 2,081730231
1973146 2,07517,95415,995 1.959689221
1973165 2,42317,95415,9952 1,959689221
1974194 2,80018,79916,778 2,021733251

1975212 2,95618,65216,394 2,258771261
1976195 2,83919,75917,682 2,077659227
1977201 3,09919,53817,356 2,182616234
1978258 3,42919,37817,2422, 136557247
1979298 3,65919,87717,709 2,168555183

1980289 3,66919,03116,956 2,075495201
1981412 4,04918,89016,932 1,958454226
1982434 4,62419,49717,5102 1,987439235
1983469 5,16619,51717,514 2,003416237
1984445 4,77519.83717,777 2,060418211

1985449 4,64819,76617,772 1,994389
.1986498 5,32219,79417,798 1,996357

Ratesשיעורים
195519590.7 7.046.338.3 8.060.614.3
196019640.5 8.351.745.3 6.446.415.1
196519690.4 7.051.044.9 6.143.815.1
197019740.5 6.849.543.7 25.840.113.2
197519790.5 7.344.539.5 25.032.612.7

19750.5 7.346.340.7 5.641.314.0
19760.5 7.247.042.1 4.933.411.8
19770.5 7.144.639.6 5.031.512.0
19780.6 7.542.637.9 4.728.712.7
19790.6 7.742.137.8 4.325.69.2

19800.6 7.538.934.7 4.226.010.6
19810.8 8.037.333.5 3.924.012.0
19820.8 8.837.333.5 23.822.512.1
19830.9 9.636.232.5 3.721.312.1
M9830.9 9.736.232.4 3.821.312.1
19840.8 8.736.032.3 3.721.110.6

19850.8 8.2§34.831.3 3.519.7
.19860.8 9.133.830.4 3.418.0
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פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/ו. 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.)

חיגירושיןנישואין טבעיפטירות2לידות מתתינוקותריבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeaths1NaturalInfantStillbirths

increasedeaths

Christiansנוצרים
numbersAbsoluteמוחלטיםמספרינ

19552561,482297,18572
195629731,474354,12075
195727431,556334,22274
195833331,634334,30070
195931461,604332,27265
196034241,752352,4007720
196136641,833360,4738430
196238551,751354,3978219
1963415101,799358,4416820
196437211,899373,5266918
19654401,944346,5985722
196639221,834338,4966224
196737621,732372,3605731
19684261,760365,3956212
196939651,854374,4806212
197043871,754368,3864820
197043871,989520,4696721
197152471,952535,4176619
197242482,071562,5096024
197337672,112557,5556115
197340992,1122557,5556115
197444862,143511,6324827
1975379122,0305301,5004623
197632732,0705091,5615321
1977388222,0415331,5083312
197845682,0075071,5003518
197949352,0035111,4924511

1980504201,9655461,4194111
198147691,8135201,29336
1982590151,8825451,33725\2
1983626221,926'5451,3814213
1984653251,8665681,318256

1985626261,8135141,29925
*1986605172,199

cRatesשיעורי
195519596.5(0.1)34.47.327.146.1
196019647.2(0.1)34.96.928.042.111.9
196519696.8(0.0)30.45.924.532.711.1
197019746.5(0.1)26.9J7.019.929.610.3 197519794.5(0.1)24.5<6.318.220.98.4

19754.8(0.2)25.66.718.922.711.3
19764.0(0.0)25.56.319.225.610.2
19774.7(0.3)24.66.418.216.25.9
19785.4(0.1)23.76.017.717.49.0
19795.8(0.1)23.16.216.923.05.5
.19805.6(0.2)22.16.016.120.95.6
19815.2(0.1)20.05.614.419.9
19826.4(0.2)20.35.714.513.36.4
19836.6(0.2)20.35.914.421.86.8
20.36.014.321.86.8(0.2)19836.6נ
19846.7(0.3)19.26.213.013.43.2

19856.3(0.3)818.35.213.113.8
*19866.0(0.2)22.0
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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.)

פטירות
חיגירושיןנישואין טבעיפטירות2לידות מתתינוקותריבוי לידות

MariragesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths
increasedeaths

ואחרים Druzeדרוזים and others
numbersAbsoluteמוחלטיםמספריכ

1955112831 1117365852
1956191917 2417074758
1957245956 2515979750
19582311,056 2317288456
19592001,115 1715496145
1960190,139 151999404810
1961169,230 191591,071588

1962202,154 10190964598

1963227,282 111571,125699
1964197,332 191891,143779

1965171,376 181301,2465013
1966173,356 121681,1886410
1967156,258 1221861,0725516
1968277,409 161771,2326515
1969274,472 171781,2946714

1970308,515 181951,3205325
1971270,546 202031,3434914
1972285,609 231851,4245712
1973360,693 2122171,4765720
1974519,679 222021,4775722
1975337,698 192131,4856820
1976343,868 231881,6806722
1977405,927 322421,6856626
1978469,930 262511,67947*18
1979532,934 362211,71350.37
1980473,953 302241,729528

1981463,858 142071,6515315
19825062,324 5322572,0674118

19835862,388 523012,087454
19845042,255 482482,0075020

19854982,240 432402,00029
*19864922,248 65

Ratesםשיעורי
195519599.648.0 1.08.239.854.3
196019647.546.7 0.66.839.950.47.2
196519696.643.6 0.525.338.343.89.9
197019749.242.7 0.55.337.433.911.6
197519799.341.8 0.65.036.832.113.1

19809.539.2 0.64.434.826.64.1
19819.036.1 0.33.932.128.58.1
1982§9.532.7 §1.023.729.117.67.7
1983§10.735.5 §0.94.531.018.8
10.635.5§1983נ §0.94.630.918.8
1984§8.932.7 §0.83.629.122.28.9

1985§8.531.6 §0.73.428.212.9
*19868.230.8 1.1

Incl. births and deaths in East Jerusalem asof 1970 and in the
Golan as of 1982, and marriages and divorces in East Jerusalem
as of 1973. 2 Excl. war casualties see introduction.
3 Based on the 1983 censusof population see introduction.

ב1970 החל ירושלים במזרח ופטירות לידות כולל 1

החל ירושלים במזרח וגירושין ונישואין ב1982, החל ובגולן
מבוא. ראה  מלחמה חללי כולל אינו 2 ב1973.

מבוא. ראה  1983 מפקד אוכלוסיית בסיס על 3
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marriages and divorces וגירושין נישואין
ודת מגורים ונפת מחוז לפי נישאימ,  ג/2. לוח

TABLEIII/2.PERSONS MARRYING, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF
RESIDENCE AND RELIGION

1986

ונפה מחוז
Grooms

כלות
Brides

Ratesשיעורים
District and subdistrict

חתגים
Grooms

כלות
Brides

הכל 30,11330,1137.07.0TOTALסך

ירושלים 57.8Jerusalem).3.8974,0117מחוז District

הצפון 5.4955,4447.87.8Northernמחוז District

צפת 5495228.07.6Zefatנפת SubDistrict

כנרת 5225247.77.7Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 1,9311,8617.77.4Yizreelנפת SubDistrict

עכו 2,4582,5058.28.3Akkoנפת SubDistrict

גולן 35323.53.2Golanנפת SubDistrict

חיפה 4.0223,9426.86.6Haifaמחוז District

חיפה 2.7382,6196.66.3Haifaנפת SubDistrict

הדרה 1,2841,3237.27.4Haderaנפת SubDistrict

המרכז 5.2995.3425.95.9CentralDistrictמחוז

השרון 1,3201,2956.46.3Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 1,8031,8975.65.8Petahנפת TiqwaSubDistrict

רמלה 8647927.67.0RamlaSubDistrictנפת

רחובות 1,3121,3585.15.3Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 6.9496.9506.86.8Te/Avivמחוז District

הדרום 3.6763.6887.27.2Southernמחוז District

אשקלון 1.5611.5957.31AAshqelonנפת SubDistrict

שבע באר 2,1152,0937.17.0Beerנפת Sheva SubDistrict

שומרון .3723247.56.5Judeaיהודה, Samaria and

עזה1 Gazaוחבל Area1

ידוע 403412Notלא known
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(המשך) ודת מגורים ונפת מחוז לפי נישאים,  ג/2. לוח
TABLEIII/2.PERSONS MARRYING, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF

RESIDENCE AND RELIGION (cont.)
1986

Ratesשיעורים
ך" ווון "nwכלותחתניםDistrict and subdistrict
1 iuj 1 1 1n/j

GroomsBridesכלותחתנים
GroomsBrides

מזה:
Thereof:

23,69423,6946.76.7JEWSיהודים

ירושלים 2,8773,0647.68.1Jerusalemמחוז District

הצפון 96.6Northern,.2,4012,3256מחוז District

צפת 5214818.37.7Zefatנפת SubDistrict

כנרת 3763817.47.5Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 8307866.76.4Yizreelנפת SubDistrict

עכו 6406506.06.1Akkoנפת SubDistrict

גולן 34273.83.0GolanSubנפת District

חיפה 2.9442.8926.26.1Haifaמחוז District

חיפה 2,3512,2786.26.0Haifaנפת SubDistrict

חדרה 5936146.16.3Haderaנפת SubDistrict

המרכז 4,7434,7855.7J.SCentralמחוז District

השרון 9529185.95.6Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 1,7091,7925.55.8Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 7727197.97.3Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 1,3101,3565.25.3Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 6,8756,8826.86.9Telמחוז Aviv District

הדרום 3,3883,4137.47.5Southernמחוז District

אשקלון 1,5611,5957.37.5Ashqelonנפת SubDistirct

שבע באר 1,8271,8187.57.5Beerנפת Sheva SubDistrict

שומרון ,149933.01.9Judeaיהודה, Samaria and

עזה Gazaוחבל Area

ידוע 317240Notלא known

5,3225,3229.19.1MOSLEMSמוסלמים

ירושלים 9769118.17.5Jerusalemמחוז District

הצפון 2,3422,3499.79.7Northernמחוז District

יזרעאל נפת :9349089.18.9Thereofמזה: Yizreel S.D.

עכו 1,3191,34510.310.5Akkoנפת S.D.

חיפה 8288259.09.0Haifaמחוז District

המרכז 5425447.97.9Centralמחוז District

אביב תל 60568.78.1Telמחוז Aviv District

הדרום 2872745.25.0Southernמחוז District

שומרון ,218216Judeaיהודה, Samaria and

עזה' Gazaוחבל Area1

ידוע 69147Motלא known

introduction.1 Registered in Israel  see
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ודת מגורים יישוב צורת לפי נישאים,  ג/3. לוח
TABLEHI/3.PERSONS MARRYING, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE AND

RELIGION
1986

יישוב 7צורת
Grooms

כלות
Brides

Ratesשיעורים
Type of locality

חתנים
Grooms

כלות
Brides

הכל 30,11330,1137.07.0TOTALסך

 עירוניים יישוכים
הכל סך

26.59026.8166.97.0Urban localities 
total

 יישוב Sizeגודל of locality

200.000+7,5367,4187.57.4200.000+

3,4843,6157.57.8Jerusalemירושלים

אביביפו 2,5972,4578.17.6Telתל AvivYafo

1,4551,3466.56.0Haifaחיפה

100.000 199.9995,1515,2356.06.1100,000199,999

50.000  99,9992,3532,4686.46.750,00099,999

20,00049,9994,9484,9366.76.720,00049,999

10.000 19,9992,8682,9437.57.710,00019,999

2.000  9,9993,7343,8168.18.32,0009,999

 כפריים יישובים
הכל סך

3.1052.8756.66.1Rural localities 
total

1,2821,2078.27.7Moshavimמושבים

7896796.35.4Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 8027565.24.9Otherיישובים rural localities

בדוים 2322338.08.0Bedouinשבטי tribes

ידוע 418422Notלא known
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(המשך) ודת מגורים "עזוב צורת לפי נישאים, ג/ג. לוח
TABLE m/3._PERSONS MARRYING, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE AND

RELIGION (cont.)
1986

יישוב ד/תניםצורת
Grooms

כלות
Brides

Ratesשיעורים
Type of locality

חתנים
Grooms

כלות
Brides

:Thereofמזה:

23,69423,6946.76.7JEWSיהודים

 עירוניים 21,04421,3426.66.7Urban"שיביט localities 
הכל 0totalך

יישוב Sizeגודל of locality
200,000+6.3056,3047.47.4200,000+

2.5142,7207.68.2Jerusalemירושלים
אביביפו 2,5242,3897.97.4Telתל AvivYafo

1,2671,1956.25.8Haifaחיפה

100.000199,9995,1385,2346.06.1100,000199,999

50,000  99,9992,3522,4666.46.750,00099,999
20.000  49,9994,1014,1516.46.520,00049,999
10,000 19,9991,9251,9387.07.010,00019,999
2,000  9,9991,2231,2496.76.82,0009,999

 כפריים 2,3322,1096.35.7Ruralיישובים localities

הכל totalסך
1,2751,1998.27,7Moshavimמושבים

7896796.35.4Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 2682313.83.3Otherיישובים rural localities

ידוע 318243Notלא known

5,3225,3229.19.1MOSLEMSמוסלמים

 עירוניים 4,55144979.19.0Urbanיישובים localities

הכל totalסך

יישוב Sizeגודל of locality
200,000+1,0719908.27.6200,000+

ירושלים :9268617.97.4Thereofמזה: Jerusalem

20.000 199,9996886399.18.420,000199,999
10,00019,9997958539.410.010,00019,999

2,000  9,9991,9972,0159.69.62,0009,999

 כפריים 688157/8.07.8Ruralיישובים localities

הכל totalסך

בדוים שבטי :2322338.08.0Thereofמזה. Bedouin tirbes

ידוע 83154Notלא known
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(יהודים) ומין גיל לפי לראשונה, נישאים  ג/4. לוח
TABLEIII/4.PERSONS AT FIRST MARRIAGE, BY AGE AND SEX (JEWS)

רתק ו ל000. אלאיםשיעורים .! כן rnnxאם /'?.>otherwise statednevermarried. unlessRales per 1,000

גיל
BridesכלותGroomsחתנים

Age

1972197519801985198619721975198019851986

הכל סך 154982.887.570.660.159.7114.5121.198.183.782.81549 TOTAL

19 5.27.45.42.72.654.964.946.730.528.4Up.עד 10 19

ו 16 עד
( 17

1.40.70.30.3
9.4

57.2

5.8

36.9

2.8

20.3

2.3

18.8

Up to 16

17

189.87.03.33.2109.084.756.052.118

1922.218.29.79.8161.1116.885.182.819

2024134.3134.997.372.568.5227.7225.6193.7164.2161.42024

2045.934.720.321.5206.2152.3111.3106.220

2196.967.543.739.2234.0200.0156.8148.621

22158.2115.278.975.7245.8225.3191.0190.422

23207.0141.8119.7105.8236.1230.2203.2207.123

24227.4163.3137.2136.6206.7190.6214.3217.324

2529268.3243.0171.0170.1171.6175.6158.3133.6171.0177.42529

25249.9172.4158.2157.7190.5170.9203.2203.025

26248.1174.7169.4175.1168.2144.1188.6194.626

27238.9177.6177.1178.3144.7124.2162.4166.427

28227.7165.5180.2177.2137.0106.0144.6159.828

29234.1157.5176.3179.8111.9101.2121.9133.029

3034194.9211.6138.3141.4153.093.988.771.886.899.03034

3539102.2119.1113.084.886.057.162.241.345.650.73539

404454.856.666.043.645.433.724.828.220.722.14044

454934.126.728.221.426.219.017.712.511.315.64549

אחת
הבל סך מתוך
19 גיל 3.13.93.31.91.928.129.624.619.017.9עד

Percent
out of total

Up to 19

35 גיל 3.22.72.53.74.11.11.11.42.32.735מעל and over
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ודת בלה גיל חתן, גיל לפי נישאים,  ג/5. לוח

1986

כלה גיל
חתן הכלגיל סך

TotalUp עד
to 161718192021222324

הודיםי

הכל 23,6941425331,3481,9292,2472,6572,6892,3041,919סך

17 __3061244.22עד

189322139206121
!

19276164383763610441

206111758. 132174140462087
211,084126117024224721579319
221,873206319629833140434711043
232,219235215227136142942029395
242,4171060162240247367425383269
252,3981457128201242340357321314
262,242123790146199262298288303
271,8434236988140167203249239
281,518116394689128160161165
291,25511335437897122134121

30  343,3794123568114166219273292
35+2,430411121321284560
ידוע 26134233לא

28.223.023.423.824.024.625.225.826.627.4ממוצע
.26.4חציון 22.923.223.323.624.024.625.126.026.7

םמוסלמי

הכל 5,322208862840711626520403280204סך

17 485961163313עד
1815818293528179955
192391958543025171886
2040520997576473417173
215302212010778686025178
2259633117102898562571714
236113010995978360393223
24553199588687054473819
25499138172596257413825
2638983669465344412519
27336133645473145262217
2823823333272824291411
2916921917151514141316

30  3430721531322933282423
35+23525108747910
ידוע 91122לא

25.322.823.423.923.924.324.725.125.626.4ממוצע
24.122.623.023.423.423.824.324.725.425.8חציון
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TABLEHI/5.PERSONS MARRYING, BY AGE OF GROOM, AGE OF BRIDE AND

RELIGION
1986

Age of Groom P'yn
Median

ממוצע
Average

Age of bride

ידוע לא
Not known 35+ 3034 29 28 27 26 25

Jews

TOTAL

Up to 17

18

19
20
21

22
23

24
25
26
27

28

29

3034
35 +

Not known

Average
Median

TOTAL

Up to 17

18

19

20
21

22
23

24
25
26
27
28

29
3034
35 +

Not known

Average
Median

24.823.1

18.317.8

18.818.6
19.019.0
19.719.6
20.320.2
21.121.1
21.621.6
22.322.3
22.722.6
23.323.3
24.023.9
24.824.7
25.024.9
27.126.7
37.535.0

21.120.1

19.719.4
19.418.9
19.318.8
19.519.1

19.719.2
19.819.5
20.319.7
20.620.1
20.820.4
21.120.7
21.420.9
21.320.9
22.522.1
23.024.0
31.229.9

1,4791,1878617125481,6991,4137

2ך


12132

921132

151484794
4828151141124
11064271792043

19994462928244
2211708657254332
19318111259426581

171179128994873141

136117115714910815
3092652492752317151493
666774891046251,2101


244

28.328.829.730.731.634.148.6
27.728.229.130.131.333.446.3

Moslems

67 103

61

54.8
54.3

1

2
4
9
4
5

19

55

38.8
36.6

38

33.2
29.4

57

3
1

2

5

3
1

5

4
7

18

29.9
29.6

84

1

1

■3

6
2
4
8

6

9

8
4

7

9

16

29.1
27.3

135 176

1

1

1

3
4
4
15
16

15

12

15

10
7

21

10

2

7

13

9

17

21

22

18

13

13
12

18
11

27.8 26.7
26.6 25.9
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ודת קודם משפחתי מצב גיל, לפי נלשאים,  ג/6. לוח
TABLEIII/6.PERSONS MARRYING, BY AGE, PREVIOUS MARITAL STATUS AND

RELIGION

גיל
D^nnGroomsכלותBrides

Ageהכל סך
Total

רווקים
Never
married

גרושים
Divorced

אלמנים
Widowers

ידוע לא
N0I

known

הכל סך
Total

רווקות
Never
married

גרושות
Divorced

אלמנות
Widows

ידוע לא
Not

known

האוכלוסייה 1986populationTotalכל

total הכל 30,1132,305סך 27,29720 49130,11328,2611,52030032

Up to 19 9341עד 9337,0247,00616
2

Up to 16 עד
17
18

19

"I
281

570

 83

1 280
 570



383

1,549
2,324
2,768

382
1,547
2,321
2,756

1

2
2

11

1

1

202411.25393 11.1517 214,30214,1131717;;

20
21

22
23
24

1,072
1,666
2,535
2,917
3,063

3 1,069
7 1,658

14 2,519
27 2,889
42 3,016

]

2 
1 
3 2

2,987
3,286
3,182
2,661
2,186

2,961
3,254
3,147
2,623
2.128

24
27
31
35
54

2
2
1

2

2
3
2

2
2

252911,318372 10.9294 135,4145.010376199

25
26
27
28
29

2,997
2,731
2,279
1,830
1,481

45 2,950
68 2,660
71 2,205
98 1,730
90 1,384

1 1

1 2
1 2

 2

1 6

1,704
1,355
976
784
595

1,619
1,285
899
697
510

79
67
72
81
77

1

2
5

5
6

5
1

1

2

30343,838574 3,2384 221,8321.445285

35391.249503 7044 38748466265143

4044471277 1631 3025510812126

4549303189 76 38157469516

50+712293 72 347345341211S9I

ידוע לא
Not known

353 3113633111

חציוני. 26.036.1גיל 25.560.522.522.332.856.9

VITAL STATISTICS 102



(המשך) ודת קודם משפחתי מצב גיל, לפי נישאים, ג/6. לוח
TABLEIII/6.PERSONS MARRYING, BY AGE, PREVIOUS MARITAL STATUS AND

RELIGION (com.)

Grooms
דרוזים
Druze

מזה.
רווקים
There
of:

Never
married

הכל סך
Tolal

נוצרים
Christian

מזה:
רווקים
Theer
of:

Never
married

הכל סך
Total

מוסלמים
Moslem

מזה:
רווקים
There
of:

Never
marired

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לא
ידוע
Not

known

אלמנים
Widowers ס

גרושים
1ivorced

רווקים
Never
married

הכל סך
Total

ושנה גיל
Age and year

462 492

85
5

28
52

208
49
44
37
42
36

135
37
39
30
19
10

27
5

23.2
23.1
22.1
22.7
23.1
22.9
23.2
23.1
24.0

85
5

28
52

217
49
45
39
44
40

143
38
41
32
21
11

32
7

2
6

579

5

2
3

136
ר
ר

27
43
52

287
62
59
68
53
45

117
25
2
3
4

605 5,042

2
3

137
ר
ר

27
43
53

288
62
59
68
53
46

120
28
6
6
15

444
48
157
239

2.662
404
526
590
599
543

1.549
482
373
317
219
158

266
65
24
14
10

Average age

23.9
23.6
22.6
23.4
23.7
23.6
24.0
23.6
24.7

28.1
27.8
28.2
27.8
28.0
27.4
27.9
27.9
28.1

28.6
28.1
28.5
28.7
28.5
28.1
28.6
28.9
29.0

24.5
24.2
24.3
24.1
24.0
24.1
24.3
24.4
24.5

1 9 86
5,322 19

445
48
158
239

2,695
405
530
596
611
553

1.631
499
389
336
238
169

307
88
44
28
75
9

ageMedian

24.324.127.527.322 j22.5
23.623.427.127.022.822.6
23.723.527.026.921.621.4
23.723.427.327.122.221.8
23.523.327.627.422.822.5
23.623.427.126.922.722.5
23.823.627.427.222.722.4
23.923.727.527.322.322.1
24.123.927.627.423.623.4

25.4
25.0
24.9
25.0
24.7
25.0
25.1
25.2
25.3

402 2,059 21,214 23,694

1

5

2

3

20
32
25
28
291

55.1
58.1
59.7
61.5
61.2
60.7
59.8
60.6
59.9
59.7
60.9

51.6
56.5
59.7
58.9
60.1
59.1
58.4
58.9
57.7
57.3
58.8

51
2
2
6
13
28

289
28
50
52
79
80

527
482
258
ISO
269

3

חציוני
38.1
36.5
35.8
34.9
34.5
34.7
34.6
34.7
35.3
35.8
36.4

ממוצע
39.0
39.0
38.6
37.7
37.4
37.3
37.3
36.9
37.3
37.7
38.7

399
30
93
276

8,145
609

1,081
1,865
2,205
2,385

8,958
2,369
2,189
1,790
1,439
1,171

2,828
609
137
59
56
23

גיל
25.7
24.9
24.1
24.2
24.8
25.0
25.1
25.3
25.5
25.7
25.9
גיל
27.3
26.3
25.0
24.9
25.5
25.7
25.8
26.0
26.2
26.4
26.6

399
30
93
276

8.204
611

1,084
1,873
2,219
2,417

9.256
2,398
2,242
1,843
1,518
1,255

3.379
1.126
421
267
616
26

26.9
25.7
24.4
24.5
25.3
25.5
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4

30.0
29.1
27.1
26.7
27.3
27.4
27.6
27.6
27.8
28.0
28.2

total הכל סך
Up to 19 עד
Up to 17 עד

18
19

2024
20
21
22
23
24

2529
25
26
27
28
29

3034
3539
4044
4549
+50

ידוע לא
Not known

1952
1960
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

1952
1960
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
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(המשך) ודת קודם משפחתי מצב גיל, לפי נישאים,  ג/6. לוח
TABLEIII/6.PERSONS MARRYING, BY AGE, PREVIOUS MARITAL STATUS AND

RELIGION (cont.)

Bridesכלות
דרוזים.וצריםמוסלמיםיהודים
JewsMoslemsChristiansDruze

ושנה מזה:מזה:גיל
Age and yearA■}רווקיםרווקיםרווקים

הכל הכלידועאלמניםגרושיםרווקיםסך הכלThereסך הבלThereסך Thereסך
TotalNeverDivorcedWidowersNotTotalof:Totalof:Totalof:

marriedknown^everNeverNever
nariredmarriedmarired

1986
total הכל 23,69421,9971,381285315,3225,192605597492475סך

Up to 19 3.9523.94472.6212.612126126325324עד
Up to 16 1421411208208333030עד

1753353218628612323131131
181,3481,3452184084042429494
191,9291,9263


71170358587069

202411.81611,6801214112.0331,988326326127119
202,2472,23411262661569694543
212,6572,63519352051375753431
222,6892,663231240339575751514
232,3042,272291228027559591817
241,9191,876392220419048481514

25294.7874.4193431694904591091082824
251,4791,41063151761613939109
261,1871,1206421135133262676
278617886858483242375
2871263275415750121233
29548469734238328811

30341.6991.33433426J10385211997
35397084352581232922982/
404423294113251912321

45491443893138454
50+32929111188111253

ידוע 27241118811לא

Not known
Medianחציוניגיל age

195221.921.030.343.0
196021.721.031.348.9
197021.621.433.753.619.419.321.521.519.618.9
197521.721.531.253.719.319.321.121.018.718.6
198022.322.031.253.619.519.421.521.418.218.2
198122.522.131.154.319.619.521.721.718.518.3
198222.622.231.254.919.719.622.022.019.018.9
198322.722.431.453.519.719.622.022.018.718.6
198422.922.631.952.319.819.722.222.118.918.8
198523.022.732.253.719.819.822.422.418.618.5
198623.122.833.357.920.120.022.422.418.918.8

Averageממוצעגיל age
195225.122.832.243. 3
196024.622.134.048.2
197023.621.836.351.220.420.122.422.319.719.4
197523.522.135.550.520.520.322.122.119.819.6
198024.122.833.551.620.520.322.322.219.118.9
198124.122.933.851.620.620.423.022.919.619.2
198224.323.033.752.120.620.422.922.919.919.8
198324.323.133.851.020.820.623.123.019.919.6
198424.523.434.049.720.920.723.223.119.819.6
198524.623.534.151.320.920.723.723.619.619.4
198624.823.735.154.321.120.823.623.320.019.8
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(יהודים) הכלה ושל החתן של לידה יבשת לטי נישאים,  ג/7. לוח
TABLEHI/7.PERSONS MARRYING, BY CONTINENT OF BIRTH OF GROOM AND

BRIDE (JEWS)

שליבשת )1enהכלהלידה of birth of brideConti

1Israelישרא?

? 3it ;c

? 5

o 1^ 1 לירה יקיבשת orn:Father{יי:האב 1Groom's
החתן 1tשל 'x >r >ccontinent p .o

j^ הכל= =ii?אירופהאסיהסך *of birth
oTotalידועאמריקהאפריקהישראל k>rלא oz

IsraelAsiaEuropeNot
AfricaAmericaknown

97519791

כולל 130,01482,3868,97742,70430,30939624,74222,711175GRANDסך TOTAL

הכל סך 73,70957.9796.88128,56822.2542768.5617,10069Israelישראל total
יליד: Fatherהאב born:
Israelר7.6696,0961,4661,9732.64116726840ישראל

אפריקה 33,87626,6541,86220.9093,817665.57C1.61933Asiaאסיה  Africa
אמריקה 31,77124,9253,5295,59315.717862.2124.60529Europeאירופה America

ידוע 3933042493791085336Notלא known
אפריקה 31.57315.18092911.7052.4737314.09t2.27025Asiaאסיה Africa

אמריקה  13.33022Europe<24.6189.1941.1612.4205.569442.07אירופה America
ידוע 11433611133111159Notלא known

1985

כולל 23,38617,6182,65110,3034,5331312,5783,12565GRANDסך TOTAL

הכל סך 16,49714.0952.2488.1053.6351071.1461.22234Israelישראל total
יליד: Fatherהאב born:
981994Israelר2,2411,940631645657ישראל

אפריקה 9,1387,8966886,1181,0405079143318Asiaאסיה  Africa
אמריקה 5,0064,1689171,2991,9232924658012Europeאירופה America

ירוע 11291124315211110Notלא known
אפריקה  1.1973108Asia//3,6692.1541721.686285אסיה Africa

אמריקה 609132331.5926Europe§3.1921.361231508אירופה America
ידוע 288442117Notלא known

1986

כולל 23,69418,2532,90010,8514,4021002,3473,04549GRANDסך TOTAL

הכל סך 17.29314,8742.4618.7823.557741.1371.26220Israelישראל total
יליד: Fatherהאב born:
2,4972,15469975369751042354Israelישראל

אפריקה 9.7858,4828256.5941.0333079949410Asiaאסיה Africa
אמריקה 4.9224,1599301,3981,810212295286Europeאירופה  Ameirca

ידוע 8979737171855Notלא known
אפריקה 3.2461.9761611,551251131.0102528Asiaאסיה Africa

אמריקה 3,1311.398277517591132001.5294Europeאירופה America
ידוע 2451I3לא


217Not known
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לפי ומתגרשים, הכלה, ושל החתן של משפחתי מצב לפי נישאים, ג/8. לוח
(יהודים) האחרונים הנישואין לפני משפחתי מצב

TABLEHI/8.PERSONS MARRYING, BY MARITAL STATUS OF GROOM AND BRIDE,
AND PERSONS DIVORCING, BY MARITAL STATUS BEFORE LAST MARRIAGE (JEWS)

Marital status 1986 1985
1980
1984

1975
1979

1970
1974

1965
1969

1960
1964

משפחתי מצב

TOTAL

TOTAL

Never married groom with:

never married bride

divorced bride

widowed bride

Divorced groom with:

never married bride

divorced bride

widowed bride

Widowed groom with:

never married bride

divorced bride

widowed bride

Persons marrying נישאים

23,694 23,386 122,102 130,014 130,622 98,406 76,511

Percents אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

81.886.088.888.186.386.187.5

3.52.21.61.82.42.42.1

0.70.40.30.40.20.20.1

3.83.33.24.05.15.65.1

3.82.92.12.33.43.63.2

1.21.00.70.60.50.40.4

0.80.60.50.40.40.40.4
1.61.30.90.80.70.60.5

2.82.31.91.61.00.70.7

הכל סך

הכל סך

.. עם רווק

רווקה
גרושה

אלמנה

עם: גרוש

רווקה
גרושה

אלמנה

עם: אלמן
רווקה
גרושה

אלמנה

Personsםמתגרשי divorcing

הכל 10,26210,81312,19316,84121,3174,3934,506TOTALסך

Percentsאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מ: Neverרווק married male from:
67.570.173.378.180.980.481.6neverרווקה married female
5.14.54.13.33.13.63.0divorcedגרושה female
1.71.10.80.60.40.40.3widowedאלמנה female

מ: Divorcedגרוש male from:
5.65.75.25.56.16.66.2neverרווקה married female
7.67.76.75.75.45.55.7divorcedגרושה female
3.12.22.21.61.00.80.9widowedאלמנה female

מ: Widowedאלמן male from:
1.91.51.30.60.40.40.4neverרווקה married female
2.93.12.41.81.21.20.8divorcedגרושה female
4.64.14.02.81.51.11.1widowedאלמנה female
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ודת מגורים ונפת מחוז לפי מתגרשים,  ג/9. לוח
TABLEHI/9. PERSONS DIVORCING, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF

RESIDENCE AND RELIGION
1985

ונפה מחוז
נשיםבעלים

Ratesשיעורים

District and subdistrict HusbandsWivesכעלים
Husbands

נשים
Wives

הכל 4,9114,9111.21.2TOTALסך

ירושלים 5225271.01.1Jerusalemמחוז District

הצפון 5785920.80.9Northernמחוז District

צפת 87921.31.3Zefatנפת SubDistrict

כנרת 70541.10.8Kinneretנפח SubDistrict

יזרעאל 1861860.8O.i!Yizreelנפת SubDistrict

עכו 2242480.80.8Akkoנפת SubDistrict

גולן .11121.2Iנפת 3Golan SubDistrict

חיפה 6676491.1Haifaמחוז District

חיפה 5295121.31.2Haifa.נפת SubDistrict

חדרה 1381370.80.8Haderaנפת SubDistrict

המרכז 1.01.1Central**8379מחוז District

השרון 1832010.91.0Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 2963800.91.2Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 1051020.90.9Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 2533051.01.2Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 1.2861.34S1.31.3Telמחוז Aviv District

הדרום 566570I.I1.1Southernמחוז District

אשקלון 1982070.91.0Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 3683631.31.2Beerנפת Sheva SubDistrict

עזה' וחבל שומרון ,20250.50.6Judeaיהודה, Samaria and Gaza Area1

ידוע 435212Notלא known
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(המשך) ודת מגורים ונפת מחוז לפי מתגרשים,  ג/9. לוח
TABLEHI/9.PERSONS DIVORCING, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF

RESIDENCE AND RELIGION (cont.)
1985

Ratesשיעורים
נשיםבעלים

ונפה DistrictנשיםבעליםHusbandsWivesמחוז and subdistrict
HusbandsWives

:Thereofמזה:

4,3934,3931.31.3JEWSיהודים

ירושלים 4474471.21.2Jerusalemמחוז District

הצפון 3753921.11.1Northernמחוז District
צפת SIנפת .891.31.4Zefat SubDistrict
כנרת 63491.31.0Kinneretנפת SubDistricl

יזרעאל 1171221.01.0Yizreelנפת SubDistrict
עכו 1041221.01.2Akkoנפת SubDislrict
גולן 10101.21.2GolanSubנפת District

. חיפה 5905761.21.2Haifaמחוז District
חיפה 4944821.31.3Haifaנפת SubDistrict
חדרה 96941.01.0Haderaנפת SubDistrict

המרכז 7879331.01.2Centralמחוז District
השרון 1541691.01.1SharonSubנפת District

תקוה פתח 2933761.01.2Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 87830.90.8Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 2533051.01.2Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 1,2571.3191.31.3Telמחוז A viv District

הדרום 5135201.11.2Southernמחוז District
אשקלון 1982070.91.0Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 3153131.31.3Beerנפת Sheva SubDistrict

עזה וחנל שומרון ,200.30.5Judeaיהודה, Samaria and Gaza Area

ידוע 413186Notלא known

4494490.80.8MOSLEMSמוסלמים

ירושלים 64700.50.6Jerusalemמחוז District
הצפון 1741680.70.7Northernמחוז District

יזרעאל נפת :66600.70.6Thereofמזה: Yizreel S.D.
עכו .961020.80.8AkkoS.Dנפת

חיפה 59580.70.7Haifaמחוז District
המרכז 50550.70.8Centralמחוז District

אביב תל Tel(4.3)(4.3)2929מחוז Aviv District
הדרום 53501.01.0Southernמחוז District

עזה1 וחבל שומרון ,85Judeaהודה, Samaria and Gaza Area'

ידוע 1214Notלא known

1 Registered in Israel; see introduction. מבוא. ראה בישראל; שנרשמו 1
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ודת מגורים יישוב צורת לפי מתגרשים, ג/0ו. לוח
TABLE111/10.PERSONS DIVORCING, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE AND

RELIGION
1985

יישוב צורת
נשיסבעלים

Ratesשיעורים

Type of locality HusbandsWivesבעלים
Husbands

נשים
Wives

הכל 4,9114,9111.21.2TOTALסך

הכל סך  עירוניים 4.0834.322I.I1.1Urbanיישובים localities  total

יישוב Sizeגודל of localitiy

200,000+1,3811,3271.41.3200,000+

4854891.1I.IJerusalemירושלים

אביביפו 5925581.81.7Telחל AvivYafo

3042801.41.2Haifaחיפה

100,000 199,9999171,0381.11.2100,000199,999

50.000  99,9993343970.91.150,00099,999

20,000  49.9997437911.01.120,00049.999

10,000 19,9993884161.01.110,00019,999

2,000  9,9993203530.70.82,0009,999

הכל סך  כפריים 3843720.90.8Ruralיישובים localities  total

106850.70.5Moshavimמושבים

1771791.41.4Qibbuzimקיבוצים

ארורים כפריים 57660.40.5Otherיישובים rural localities

בדוים 44421.21.2Bedouinשבטי tribes

ידוע 444217Notלא known
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(המשך) ודת מגורים יישוב צורת לפי מתגרשים, ג/0ו. לוח
TABLEHI/10.PERSONS DIVORCING, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

AND RELIGION (cont.)
1985

יישוב בעליםצורת
Husbands

נשים
Wives

Ratesשיעורים
Type of locality

בעלים
Husbands

נשים
Wives

:Thereofמזה:

4.3934,393l.i1.3JEWSיהודים

הכל 0ך  עירוניים 3.6633.9021.21.2Urbanיישובים localities  lotal

יישוב Sizeגורל of locality
200,000+1,2621,2071.51.4200,000+

4114111.31.3Jerusalemירושלים

אביביפו 5645301.81.7Telתל AvivYafo

2872661.41.3Haifaחיפה

100,000 199,9999161,0361.11.2100,000199,999

50,00099,9993343970.91.150,00099,999

20,000  49.9996537201.01.220,00049,999

10.000  19.9993333511.21.310,00019,999

2,0009,9991651910.91.12,0009,999

הכל סך  כפרייס 3173050.90.9Ruralיישובים localities  total

106840.70.5Moshavimמושבים

1771791.41.4Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 34420.50.6Otherיישובים rural localities

ידוע 413186Notלא known

4494490.80.8MOSLEMSמוסלמים

הכל סך  עירוניים 36S3670.80.8Urbanיישובים localities  total

יישוב Sizeגודל of locality
200.000+1081100.80.9200,000 +

ירושלים :63680.60.6Thereofמזה: Jerusalem

20,000 199.99987691.20.920,000199,999

10.000 19,99951600.60.710,00019,999

2.0009.9991191280.60.62,0009,999

הכל סך  כפרייס 64630.70.7Ruralיישובים localities  total

בדוים שבטי :44421.21.2Thereofמזה: Bedouin tribes ■

ידוע 2019Notלא known
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ואורך נישואין שנת לפי בישראל, הנישאים מבין שהתגרשו ג/11.זוגות לוח
(יהודים) נישואין תקופת

TABLEHI/11.COUPLES DIVORCED, OUT OF THOSE MARRIED IN ISRAEL, BY
YEAR AND DURATION OF MARRIAGE (JEWS)

נישואיןשנוח ofשנת marriageYear
נישואין'
Years of196419661968197019721974'1976197819801 QQ~)1 OffiIQQ4

married life1196519671969197119731975197719791981
IVoJ

Marriedנישאו
Total הכל 49,610סך 50,265 51,166 57,151 52,492 49,562 43,522 36,787 35,31923,386 23,939 24,718 23,835

1985 עד שהתגרשו בישראל נישאו :Thereofמהם: Married in Israel divorced up to 1985
Total הכל 4.1804.3195,485סך 5,180 5,134 4,6854,4023,8042,770347 701 91364

מצטברים Cumulativeאחוזים percentages
00.40.30.3 0.3 0.3 0.30.20.30.30.2 0.3 0.40.3
11.61.41.4 1.3 1.3 1.31.31.61.51.4 1.6 1.4
22.72.62.6 2.4 2.4 2.42.52.92.72.8 2.7
33.93.73.7 3.4 3.4 3.43.94.13.93.8
44.84.64.7 4.2 4.1 4.25.05.25.1
55.65.35.7 5.0 4.9 4.86.06.35.6
66.25.96.6 5.8 5.6 5.46.97.1
76.76.57.4 6.6 6.2 5.97.67.6
87.27.08.1 7.3 6.9 6.98.3
97.77.48.7 7.9 7.5 7.58.6
108.17.99.4 8.6 8.1 7.7
118.58.49.6 9.1 8.6 8.3
128.98.99.6 9.2 8.8
139.39.49.9 9.7 9.3
149.79.810.1 9.7
1510.010.210.4 10.2
1610.310.710.6
1710.711.110.8
1811.111.6
1911.511.7
2011.8

הזוג בני שני  ינישאו שראלילידי
Married  both spouses Israel born

Total הכל 1,892!סך 16,519 11,906<4,I55 22,380 .25,5533,988 14,175 13,04914,095 1

1985 עד שהתגרשו בישראל נישאו toמהם: 1985Thereof: Married in Israel divorced up
Total הכל 1,931סך 1,636 1,3861,6701,6051,286183 332 43524

מצטברים Cumulativeאחוזים percentages
00.2 0.1 0.20.10.20.20.3 0.2 0.20.2
11.0 0.9 1.00.91.11.11.3 1.3 1.2
22.0 1.9 1.92.02.32.32.3 2.3
33.0 2.7 2.83.13.43.43.3
44.0 3.6 3.74.24.44.6
54.9 4.6 4.75.15.45.0
65.8 5.4 5.55.96.3
76.5 6.2 6.36.66.6
87.2 6.9 7.17.2
97.9 7.7 7.87.5
108.6 8.4 8.7
118.8 9.0 9.3
129.6 10.0
139.9 10.7
1411.4
1511.6
16
17
18
19

1 Difference between year of marriage and of divorce. גירושין. ושנת נישואין שנת בין ההפרש 1
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7ו גיל עד ילדימ מספר נישואין, תקופת אורך לפי ג/2ו.גירושין, לוח
(יהודים) האשה ושל הבעל של והציוני ממוצע וגיל לזוג

TABLEHI/12.DIVORCES, BY DURATION OF MARRIAGE, NUMBER OF CHILDREN
UP TO AGE 17 PER COUPLE AND AVERAGE AND MEDIAN AGE OF HUSBAND AND

WIFE (Jews)

196019701975197819801982198319841985

הכל 2,0912,2562,8573,6254,1004,1894,5184,3164,393TOTALסך

Percentagesאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

נישואין Durationתקופת of marriage
משנה 12.99.88.45.05.44.94.85.14.6Lessפחות than 1 year
אחת 10.610.710.89.38.78.07.27.77.91שנה year
2315.619.219.119.317.214.914.914.714.823
4511.812.014.215.614.712.512.513.012.745
6  915.615.515.318.820.520.620.118.518.269
10 1924.421.019.019.421.126.827.127.428.11019
20+9.111.813.212.612.412.313.413.613.720+

8.48.78.79.19.29.410.010.010.3Averageממוצע
5.85.75.76.16.67.68.18.08.0Medianחציון

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ילדים dumberמספר of children
057.252.653.643.739.136.039.340.038.30
125.026.324.627.727.828.927.426.326.4I

212.214.014.818.822.224.322.823.123.72

3 +5.67.17.09.810.910.810.510.611.63+
ממוצעי ילדים 1.61.71.71.81.81.81.81.81.8Averageמספר no. of children1

Ageילג
blusbandבעל

הגירושין בעת: ממוצע 40.339.638.237.237.037.537.537.737.8Averageגיל age at: Divorce
31.930.929.528.127.828.127.527.727.5Marriageהנישואין

הגירושין בעת: חציוני 38.036.534.533.733.634.734.735.235.4Medianגיל age at: Divorce
28.427.025.524.924.824.924.925.125.0Marriageהנישואין

Wifeאשה
הגירושין בעת: ממוצע 35.335.034.133.333.233.633.734.034.3Averageגיל age af. Divorce
26.926.325.424.224.024.223.724.024.0Marriageהנישואין

הגירושין בעת: חציוני 32.931.830.330.330.331.431.532.032.4Medianגיל age at: Divorce
23.522.822.522.121.621.621.621.721.8Marriageהנישואין

ממוצע גיל 5.04.64.13.93.83.93.83.73.5Averageהפרש age difference
הזוג בני betweenבין spouses

1 Of divorcing couples with children. ילדים. עם מתגרשים לזוגות
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births and deaths ותמותה ילודה
קבוצת נפה, מחוז, לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/3ו. לוח

ודת אוכלוסייה
TABLEHI/13.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT, SUB

DISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION

מחוז

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים
Rates

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

שיעורים
Rates

District
and

subdistrict ונפה
חי לידות
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

חי לידות
Live
births

Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

חי לידות
Live births

1985.1986

כולל 9934123.1GRAND'99,37628,0931,18423.56.611.9'סך TOTAL

ירושלים 14.4312.6591955.313.514,71128.7Jerusalemמחוז District

הצפון 19.7893.39625928.34.913.119,76927.7Northernמחוז District

צפת 1,9553602128.75.310.71,83826.8ZefatSubDistrictנפת
כנרת 1,8203362527.35.013.71,88127.7KinneretSubDistrictנפת

יזרעאל 6,7091,3238927.25.413.36,85427.2Yizreelנפת SubDistrict
עכו 8,5871,37712429.14.714.48,47128.1Akkoנפת SubDistrict
גולן 71832.772531.8Golanנפת SubDistirct

חיפה 11,7374,86616819.98.214.311,41719.2Haifaמחוז District

חיפה 7,3723,7908317.79.111.37,00516.8HaifaSubDistrictנפת
חדרה 4,3651,0768524.96.119.54,41224.8Haderaנפת SubDistrict

המרכז 19,3015,10118521.95.89.618,86421.0Centralמחוז District
השרון 4,5921,2785622.86.312.24,53122.0Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 6,7091,8036021.25.78.96,54820.2Petahגפת Tiqwa Sub

District

רמלה 2,6976721924.06.07.02,55622.6Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 5,3031,3485021.35.49.45,22920.5Rehovotנפת SubDistricl

אביב חל 18,1659.30517677.99.29.718.27218.0Telמחוז Aviv District

הדרום 14.0512.65818127.85.313.014.12027.5Southernמחוז District
אשקלון 5,2891,2465524.95.910.45,13223.9Ashqelonנפת SubDistricl

שבע באר 8,7621,41212629.94.814.48,98830.0Beerנפת Sheva Sub

District

שומרון ,1.896631545.71.57.92,18844.0Judeaיהווה, Samaria and
עזה2 Gazaוחכל Area1

ידוע 6455לא
Not known
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קבוצת נפה, מחוז, לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות . mix לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLE111/13.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT, SUB
DISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

מחת

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים
Rates

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

שיעורים
Rates

Disirict

ונפה
חי לידות
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

חי לידות
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

חי לירות
Live births

subdistrict

1985.1986

 75,26725,34574121.67.29.875,03621.2JEWSיהודים

הכל TOTALסך

ירושלים 10.3222.09912628.05.712.210.60228.2Jerusalemמחוז District

הצפון 8,8032,1798525.36.39.78.44223.9Northernמחוז District

צפת 1,7703361628.35.49.01.63726.1Zefatנפת SubDistrict

כנרת .1,2652721425.45.511נפת 11.30225.7Kinneret SubDistrict

יזרעאל 2,9028852923.87.210.02.85523.1Yizreelנפת SubDistrict
עכו 2,5246862623.86.510.32.31721.6Akkoנפת SubDistrict

גולן 34241.033137.2Golanנפת SubDistrict

חיפה 8,1704,4368517.39.410.47,97916.8Haifaמחוז District
חיפה 6.3543.6276416.99.610.16,07716.1Haifaנפת SubDistrict

חדרה 1.8168092118.98.411.61.90219.6Haderaנפת SubDistrict

המרכז 17.0054.86914421.06.08.516,60020.1Centralמחוז District

השרון 3,2861,1373220.67.19.73.25320.0Sharonנפת SubDistrict
תקוה פתח 6,2651.7634820.75.87.76,11119.7Petahנפת Tiqwa

SubDistrict
רמלה 2,1856211422.36.36.42.04320.8Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 5,2691,3485021.25.49.55,19320.4Rehovotנפת SubDistrict

אניב תל 17.8229.24217217.89.29.717,93217.8Telמחה Aviv District

הדרום 1.2492.45211324.95.410.011.30124.7Southern!מחוו District

אשקלון 5,1941.2435424.65.910.45.09923.9Ashqelonנפת

SubDistrict
שבע באר 6,0551,2095925.25.09.76.20225.5Beerנפת Sheva

SubDistrict

שומרון ,1,896631545.81.57.92,18043.9Judeaיהודה, Samaria and

עזה2 Gazaוחבל Area2

ידוע לא


51


Not known
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קבוצת נפה, מחוז, לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/13. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה

TABLE111/13.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT, SUB
DISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.)

מספרים
מוחלטים שיעוריםמוחלטיםשיעוריםמספרים
Absolute numbersRatesAbsoluteRates

NumbersDistrict
andמחוז
subdistrictפטירותפטירותונפה

חי חיתינוקותפטירותלידות חיתינוקותפטירותלידות לידות
LiveDeaths1 nfantLiveDeathsInfantLive births
birthsdeathsbirthsdeaths

1985♦1986
 24,24131.9NONJEWS'23,8192,74844332.33.718.6לאיהודים 

הכל TOTALסך

ירושלים 4.03656015930.54.217.14,08730.1Jerusalemמחוז District

הצפון 10.9321.21717431.23.515.911.32431.5Northernמחוז District
צפת 17024529.84.229.420234.4Zefatנפת SubDistrict
כנרת 552641132.73.819.957933.4Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 3,7954386030.43.515.83,99631.2YizreelSubDistrictנפת
עכו 6,0446919831.93.616.26,15431.6Akkoנפת SubDistrict
גולן 37127.339428.3Golanנפת SubDistrict

חיפה 3.5094308329.83.723.73,43528.4Haifaמחוז District
חיפה 9721631925.24.219.592623.4Haifaנפת SubDistrict
חדרה 2,5372676432.13.425.22,50930.9Haderaנפת SubDistrict

המרכז 2.2752324132.03.318.02.25630.9Centralמחוז District
:Thereofמזה:

השרון 1,2991412431.03.418.51,27329.6Sharonנפת SubDistrict
תקוה פתח 439401232.32.927.343430.9Petahנפת Tiqwa

SubDistrict
רמלה 50951535.33.59.851334.4Ramlaנפת SubDistrict

אביב תל 30363425.05.213.232726.3Telמחוז Aviv District

הדרום 2,7612066850.43.824.62.80748.8Southernמחוז District
:Thereofמזה:

שבע באר 2,6782036750.23.825.02,77849.6Beerנפת Sheva
SubDistrict

ידוע 3404לא


Not known

מוסל :19,79433.8THEREOF'19,7661,99438934.93.519.7מזה: MOS
הכל LEMSTOTALמיםסך

ירושלים 3,8624606832.83.917.63,87732.0Jerusalemמחוז District
הצפון 7,87878113633.43.317.37,98832.9Northernמחוז District

יזרעאל נפת :3,2783115632.93.117.13,35632.7Thereofמזה: Yizreel Sub
District

עכו 4,2314337333.93.517.34,24333.0Akkoנפת Sub
District

חיפה 2,8453117331.83.525.72,77630.2Haifaמחוז Distirct
המרכז 2,2122114033.13.218.12,17931.6Centralמחוז District

תלאביב 23135434.55.217.322632.8Telמוזוו Aviv District
הדרום 2,7371966852.33.824.82,74650.0Southernמחוז District

ידוע 1Notלא known
1 Inci. religion not known. 2 Israelis. 3 Incl. a small
number of births in Judea, Samaria and Gaza Area.

בולל נ ישראלים. 2 ידועה. לא דת כולל ו

עזה. וחבל שומרון כיהודה, לידות של קטן מספר
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/4ו. לוח
ודת אוכלוסייה קבוצת מגורים,

TABLEHI/14.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS BY TYPE OF LOCALITY
OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION

מספרים
מוחלטים שיעוריםמוחלטיםשיעוריםמספרים
Absolute numbersRatesAbsoluteRates

יישוב NumbersTypeצורת of locality
פטירותפטירות

חי חיתינוקותלירות חיתינוקותפטירותלידות לידות
LiveDeathsInfantLiveDeathsInfantbirthsLive
birthsdeathsbirthsdeaths

1985♦1986

כולל 99,34123.1GRAND'99,37628,0931,18423.56.611.9'סך TOTAL
עירוניים 86.75826.0361.03923.06.912.186,80922.7Urbanיישובים localities

הכל סך  total
יישוב Sizeגודל of locality
200,000+21,3908,69621221.49.012.721,59621.4200,000+
13,0782,45217828.95.413.613,37728.9Jerusalemירושלים

אביביפו 4,8144,0924914.912.610.24,83015.0Telתל AvivYafo
3.4982,2774515.510.112.93,38915.1Haifaחיפה

100.000199.99916,7145,90215219.77.09.116,43019.2100,000199,999
50.00099,9998,9102,2899824.66.311.09.01624.550,00099,999
20,00049,99915,7334,54016921.56.210.715.46320.820,00049,999
10,00019,99910,1031,69011627.14.511.510,15526.710,00019,999
2,0009,99913,9081,91123230.44.216.714,14930.02,0009,999
כפריים 12.5882.04714327.54.511.412.53226.6Ruralיישובים localities
הכל סך  total
3,5977322623.25.17.23,38521.6Moshavimמושבים
2,9756391924.05.26.42,88522.9Qibbuzimקיבוצים

כפריים 4,1063065230.32.512.74,36832.8Otherיישובים rural
localitiesאחרים
מחוץ 1.9102784744.66.524.61.89444.2Livingגרים outside
localitiesליישובים
שבטי .incl)(כולל Bedouin

(Tribesבדויים)
ידוע 30102Notלא known

 75,26725,34574121.67.29.875,03621.2JEWSיהודים 
הכל TOTALסך

עירוניים 66.78723.66267621.37.510.166.54721.0Urbanיישובים localities
הכל סך  total
יישוב Sizeגודל of locality
200,000+16,6828,27318719.79.811.216,92520.0200,000+
9,1101,90611128.15.912.29,40928.3Jerusalemירושלים

אביביפו 4.5264,0914514.413.09.94.53014.6Telתל AvivYafo
3,0462,2763114.711.010.22.98614.6Haifaחיפה

100,000199.99916,6255.89015119.77.09.116,33919.1100,000199,999
50.00099,9998,8812,2889824.66.311.08,98624.650,00099,999
20,00049,99912,7654,53512420.17.19.712,46319.420,00049.999
10,00019,9997,0171,6826325.86.29.06,97425.410.00019,999
2,0009.9994,8179945326.85.511.04,86026.52,0009,999
כפריים 8.4541.6766323.74.77.58.48923.3Ruralיישובים localities
הכל סך  total

3,4477262422.35.07.03.35221.5Moshavimמושבים
2.8786371923.45.26.62.83222.7Qibbuzimקיבוצים

כפריים .2,1051981928.43.39.0יישובים 2.28432.8Other rural
localitiesאחרים
מחוץ Living(3.5)20.221(4.1)241151גרים outside
localitiesליישובים

ידוע 21572Notלא known
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/4ו. לוח
(המשך) ודת אוכלוסייה קבוצת מגורים,

TABLE111/14.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY TYPE OF LOCALITY
OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION (Cont.)

מספרים
מוחלטים שיצוריםמוחלטיםשיעוריםמספרים
Absolute numbersRatesAbsoluteRates

יישוב NumbersTypeצורת of locality
פטירותפטירות

חי חיתינוקותפטירותלידות חיתינוקותפטירותלידות לידות
LiveDeathsInfantLiveDeathsInfantbirthsLive
birlhsdeathsbirlhsdeaths

1985.1986

 23,8192,74844332.33.718.624,24131.9NONJEWSלאיהודים 
הכל TOTALסך

עירוניים 19,7502,37436330.93.718.420.20530.7Urbanיישובים localities
הבל סך  total
יישוב Sizeגודל of locality
200,000+4,5976968529.34.418.54,64228.9200.000+

:Thereofמזה:
3,8995466730.44.317.23.94830.0Jerusalemירושלים

20.000199.9993,0123684529.73.814.93,10029.820,000199.999
10.00019.9993,0703805330.03.717.33,17730.210,00019,999
2.0009.9999,07191717932.63.319.79,28632.32,0009,999

בפריים 4.065371SO40.73.719.74.03639.5Ruralיישובים localities
הבל סך  total

:Thereofמזה:
מחוץ 1.8851634751.14.424.91,87250.6Livingגרים outside

(כולל localitiesליישובים (incl.
בדויים) Bedouinשבטי Tribes)

ידוע 43Notלא known

מוסלמים :19,7661,99438934.93.519.719,79433.8THEREOFמזה.
הכל סך MOSLEMSTOTAL
עירוניים .16"שובים 1471,67931433.33.519.416.23432.5Urban localities
הכל סך  total
יישוב Sizeגודל of locality
200,000+4,1505107832.74.018.84.11931.5200.000+

:Thereofמזה:
3.7284476632.73.917.73,74031.9Jerusalemירושלים

20.000199,9992,5152454134.23.416.32.47732.720,000199,999
10.00019,9992.5172784330.53.417.12,53329.810.00019.999
2.0009.9996.96564415134.63.221.77.10534.02.0009.999

כפריים 3.6163157543.03.720.73.56041.3Ruralיישובים localities
הכל סך  total

:Thereofמזה:
מחוץ 1.8831634752.24.524.91.87151.3Livingגרים outside

(כולל localitiesליישובים (incl.
בדויים) Bedouinשבטי Tribes)

ידוע 3Notלא known

I Incl. religion not known. ידועה. לא דת כולל 1
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BIRTHS ליךךך;

ודת אוכלוסייה קבוצת לפי ונקיים/ גולמיים תחלופה שיעורי ג/5ו. לוח
TABLEHI/15.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

.לאיהודים NonJew

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews הכל סך

Total
מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים
ואחרים

Druze and
others

192619271.871.4219261927

192819301.621.3319281930

193119341.361.101931  1934

193519391.201.0619351939

194019441.341.1819401944

194519461.701.5819451946

19491.661.531949

195019541.881.7619501954

195519591.891.733.523.982.243.471.6419551959

196019641.871.643.864.492.273.771.5819601964

196519691.841.633.834.472.063.541.5819651969

197019741.841.593.614.111.773.521.563.3619701974

197519791.681.453.133.521.523.351.641.422.9619751979

19751.791.553.313.761.633.321.771.513.111975

19761.791.553.333.751.613.511.731.523.141976

19771.681.453.153.541.523.461.631.422.981977

19781.591.372.983.331.443.331.541.342.821978

19791.561.342.883.221.383.141.521.312.741979

19801.521.342.622.901.292.951.491.312.461980

19811.481.312.452.741.142.701.451.292.361981

19821.511.352.412.681.132.661.481.332.321982

19831.521.372.302.551.102.561.481.332.211983

19831.561.422.362.621.192.391.521.382.27I9832

19841.521.382.242.491.092.261.481.352.151984

19851.511.382.122.361.032.171.481.362.051985

♦19861.501.372.072.251.232.051986*

1 Data for two year and more periods are arithmetical D'
means. 2 Rates are based on the population of Ihe 1983 rv
census  see introduction.

ממוצעי הם ומעלה שנתיים של לתקופות הנתונים 1

אוכלוסי' על מבוססים השיעורים 2 אריתמטיים.
מבוא. ראה  1983 המפקד
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לידה ויבשת דת האמ, גיל לפי פריון, שיעורי  ג/6ו. לוח
TABLEHI/16.FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE, RELIGION AND CONTINENT

OF BIRTH
Specific rates. unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא סגוליים. שיעורים

האם 19511955196019701975198019831I983198419851986Mother'sגיל age

האוכלוסיי populationTotalהכל
120.4116.5115.4117.3104.2102.7104.1100.999.697.5GENERALשיעור

כללי FERTILITYפריון
RATE

19 70.954.637.643.835.629.329.728.025.421.9Upעד to 19

20  24243.1235.6206.1203.9178.9171.6176.7170.6163.2157.02024
25  29215.0231.5241.1215.5193.0195.7201.2197.8200.9201.62529
3034157.6151.9182.6165.2130.4141.7144.9142.2144.1145.43034
35  3985.582.696.584.673.472.372.270.071.473.03539
40  4425.827.626.120.716.216.516.216.516.917.24044
45  497.26.34.62.81.41.31.31.31.41.54549
כולל 4.033.953.973.683.143.143.213.133.123.09TOTALפריון

FERTILITY

 הכליהודים Jewsסך  total
121.8108.4102.198.5103.492.893.294.591.591.189.1GENERALשיעור

כללי FERTILITYפריון
RATE

19 85.760.948.529.234.026.520.821.219.517.715.0Upעד to 19

2024220.2228.6208.3185.0186.4160.1153.3158.3151.9145.0137.72024
25 29214.9198.9215.4212.7198.4178.4184.7189.4186.9191.8192.62529
30  34158.5140.3133.0157.7140.1117.8132.9135.6133.6137.3138.93034
353991.174.068.877.366.958.963.663.363.065.768.03539
404427.721.520.416.014.110.010.910.711.912.313.04044
45  494.54.64.22.21.00.60.60.60.70.81.14549
כולל 4.023.643.493.41£3.22.762.832.902.842.852.83TOTALפריון

FERTILITY

האםיבשת Dfלידת birthMothers 's continent
Israelישראל

כללי פריון 07.989.49.5.1588.7108.5103.5103.3105.3101.7101.398.8General/שיעור
fertility rate

19 31.023.016.722.827.321.217.017.416.314.512.1Upעד to 19

2024189.2165.7151.4153.9179.9155.1148.2153.0146.3140.6134.02024
25  29206.4170.9190.4199.9195.9179.4187.1192.0188.8194.1193.62529
3034164.6115.5111.7154.1136.7122.6136.1140. I137.6139.4141.73034
35  3989.571.363.480.962.864.769.468.267.374.077.23539
404427.316.516.313.012.69.511.211.513.014.313.44044
45493.52.1(2.8)(0.4)1.20.30.80.70.60.60.74549
כולל 3.562.832.763.123.082.762.852.932.852.892.86Totalפריון fertility

AsiaAfricaאסיהאפריקד
כללי פריון 199.7183.1163.2131.0116.784.280.882.179.176.275.9Generalשיעור

fertility rate
19 147.3105.580.851.352.747.143.342.838.751.347.9Upעד to 19

2024307.8315.1270.9225.4220.2179.8181.6186.8191.9177.6177.72024
25  29310.6269.3269.1228.3217.7181.5188.7192.7189.8190.7200.22529
30  34255.9230.0203.3176.6155.7124.3132.8134.5135.0138.8145.53034
35  39160.7143.1132.998.984.761.866.167.867.969.872.13539
404463.256.149.327.021.012.511.912.013.312.914.74044
45  4916.816.214.66.22.11.00.60.61.01.21.645^*9
כולל 6.315.685.104.073.773.043.133.193.193.213.30Totalקריון fertility
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(המשך) לירה ויבשת דת האם, גיל לפי פריון, שיעורי ג/16. לוח
TABLEHI/16.FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE, RELIGION AND CONTINENT

OF BIRTH (cont.)
Specific rates. unless otherwise stated אחרת צוין כן אס אלא סגוליים, שיעורים

האם 19511955196019701975I19801983גיל !119831984 |11985 |1986Mother's age

Jews(המשך)יהודים (conl.)
EuropeAmericaופהאמריקהאי

פריון General.90.868.152.4157.376.477.278.377.474.474.669.6שיעור fertility
raleכללי

19 70.244.420.625.361.757.851550.444.538.735.2Upעד to 19
20  24176.5174.2170.7175.6164.8166.6158.5164.0153.7150.3135.12024
25  29171.5151.4157.8193.7178.9170.2169.1173.6174.2180.7176.12529
30  34122.298.881.9121.2110.0104.9123.8122.9117.4127.2122.63034
353972.845.335.844.441.444.654.653.253.552.050.93539
404418.110.87.76.96.16.67.77.87.78.79.840 44
45  491.41.10.60.2(0.1)(0.3)0.50.5(0.3)0.40.64549

כולל 3.162.632.382.842.822.762.832.862.762.792.65Totalפריון fertility

Moslemsמוסלמים
פריון 241.0274.0267.6236.1185.7165.8168.7163.4155.5148.3GENERALשיעור

FERTILITYכללי
RATE

19 139.1105.5106.5104.876.363.363.263.657.849.2Upעד to 19
20  24357.2426.6385.0345.5288.9258.5264.3255.4241.3232.12024
2529357.6449.5425.7383.3310.5275.0287.7275.8268.7257.32529
30  34356.7375.1378.5348.4259.0232.2241.4226.5209.1201.43034
3539222.1296.0294.7242.8179.8153.2156.3144.9136.3129.43539
4044120.8149.5154.596.170.660.760.054.152.251.140  44
454937.960.144.728.611.08.18.17.07.15.94549
כולל 7.969.318.957.755.985.265.415.144.864.63TOTALפריון

FERTILITY

Christiansנוצרים
פריון 147.3150.8109.8102.984.575.278.873.269.482.6GENERALשיעור

FERTILITYכללי
RATE

19 '64.348.332.837.321.4עד 18.618.916.918.117.5Up to 19
20  24239.0250.9184.8198.3165.1147.1158.9145.8134.1159.32024
25  29262.6257.9221.1199.5166.1152.9170.5151.4144.4162.42529
30  34248.9213.0167.7139.2111.490.697.792.284.6110.33034
3539117.6123.691.976.754.135.436.638.435.349.53539
404430.726.222.017.314.18.38.04.16.38.54044
4549(6.0)1.9(2.9)(2.1)(0.4)1.24549
כולל 4.854.613.623.352.662.262.452.242.122.54TOTALפריון

FERTILITY
ואחרים2 Druzeדרוזים and others2

פריון 202.7243.4215.5203.5187.7158.1156.7149.3142.1136.3GENERALשיעור
FERTILITYכללי

RATE
19 91.690.558.864.666.763.864.552.340.640.5Upעד to 19

20  24360.4387.3339.6298.2297.0261.5260.1245.9237.8223.52024
2529291.5423.3372.8396.2335.6257.8249.0253.5230.8244.62529
30  34310.0317.7352.3316.9261.7200.6205.1204.6204.4186.93034
3539187.4247.7237.8210.5183.4149.5144.8124.5133.4109.03539
40  4461.192.0101.576.469.656.455.442.443.236.84044
4549(131)16.928.9(6.3)4.3(7.9)(7.6)(7.3)(4.3)2.64549
כולל 6.587.887.466.856.094.994.934.654.474.22TOTALפריון

FERTILITY

1Seenote2totable I11/15.
known.

2 Asof 1983, excl. religion not כולל לא החלב1983 2 ג/15. ללוח 2 הערה ראה ו

ידועה. לא דת
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היולדת ודת היולדת בחיי חי לידת מספר לטי חי, לידות ג/7ו. לוח
TABLE111/17.LIVE BIRTHS, BY LIVE BIRTH ORDER 0א111טס CHILDBEARING

WOMEN'S LIFE AND RELIGION
צוין כן אם אלא .Percentagesאחרתאחוזיס, unless otherwise slated
Liveלידתמספרמססרים birthממוצע

הכלמוחלטיםשנה שנהלידותorder1חי1סך
YearAbsoluteTotalAverage no.Year

numbers
ו י

23 I/ >56+of births

הכל Totalסך
195550,686100.024.326.616.19.96.716.41955
196056,002100.024.122.614.79.67.821.23.61960
196566,146100.025.822.715.28.96.520.93.51965
'197080,843100.028.022.817.29.75.816.53.21970'
197595,628100.030.825.616.99.35.312.12.91975
198094,321100.028.727.619.09.45.110.22.91980
198296,695100.028.027.320.09.75.39.72.819S2
198398,724100.027.926.920.89.95.09.52.81983
198498,478100.025.827.221.410.75.39.62.91984
198599,376100.0. 27.726.421.010.75.29.02.81985
.198699,341100.027.725.921.611.35.48.12.81986*

Jewsיהודים
194817,664100.042.728.914.15.43.05.92.21948
195036,359100.033.131.816.17.04.17.92.51950
195542,339100.026.828.716.29.55.813.03.01955
I96044,981100.026.425.215.49.06.717.33.2I960
196551,311100.029.025.216.18.45.515.83.01965
197061,209100.031.625.719.09.34.69.82.81970
197573,248100.035.029.017.78.53.95.92.41975
198071,372100.031.830.820.68.73.64.52.41980
198272,992100.030.530.321.79.13.94.52.51982
198374,893100.029.629.622.79.53.94.72.51983
198474,350100.027.329.623.310.34.25.32.61984
198575,267100.029.128.422.810.54.15.12.61985
.198675,036100.028.827.523.111.04.55.12.51986.

Moslemsמוסלמים
19556,034100.010.114.914.411.611.237.81955
19608,130100.014.412.311.711.911.738.04.91960
196511,515100.013.813.511.410.010.141.24.91965

2 197016,130100.015.513.411110.49.640.04.9I9703
197518,652100.016.213.713.611.89.834.94.61975
198019,031100.018.216.413.411.410.030.44.41980
198219,497100.019.917.213.811.59.727.94.21982
198319,517100.021.117.614.511.38.626.94.11983
198419,837100.020.418.715.211.88.825.13.91984
198519,766100.022.119.715.111.38.823.03.81985

.198619,794100.023.320.416.412.38.619.03.51986*
Christiansנוצרים

19551,482100.014.616.916.912.511.727.41955
19601,752100.019.415.213.812.111.428.14.2I960
19651,944100.019.619.616.012.38.723.83.91965

2 19701,989100.023.519.817.814.38.016.63.4I97O
19752,030100.025.422.520.013.07.411.73.11975
19801,965100.025.725.719.113.38.28.02.91980
19821,882100.026.826.721.113.26.85.42.71982
19831,926100.029.826.020.512.25.85.72.61983
19841,866100.027.726.422.713.45.34.52.61984
19851,813100.031.926.620.311.95.53.82.51985

.19862,199100.031.927.720.712.34.23.22.41986.
ואחרים' others'Druzeדרוזים and

1955831100.010.216.418.815.511.727.41955
19601,139100.014.216.111.812.512.133.34.51960
19651,376100.013.913.214.012.5II. 135.34.71965
19701,515100.016.712.012.011.811.336.14.61970
19751,698100.017.013.415.010.811.432.34.41975
19801,953100.022.219.314.310.58.724.93.91980
19822,324100.020.018.616.011.69.324.54.01982
19832,388100.024.519.314.911.77.921.73.71983
'19842,255100.020.621.115.812.29.021.33.71984נ
19852,240100.021.720.814.412.58.821.83.71985

*19862,248100.023.121.017.312.99.016.73.41986.

I In 1986, about 500 births of order 10+ were included
erroneously in order I. 2 As of 1970, incl. East
Jerusalem. 3 As of 1984, excl. religion not known.

בטעות נכללו 10+ מקבוצת לידות כ500 ב1986, 1

ירושלים. מזרח כולל 1970 משנת 2 ו. בקבוצה
ידועה. לא דת כולל לא ב984ו החל 3
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ודתה היולדת בחיי חי לידת מספר היולדת, גיל לפי חי, לידות ג/18. לוח
TABLE111/18.LIVE BIRTHS, BY AGE OF WOMAN GIVING BIRTH, LIVE BIRTH

ORDER DURING HER LIFE AND RELIGION
*I 986

לידת 1TIlkT1birthמספר ,

היולדת ודת הכלגיל סך
Total

Mother's age
and religion

123456789+

כולל2 99,34127,47825,76321,45711,2295.3543.1291,9551,3351.641GRANDסך TOTAL'
19 11Upל4.0493,11379012616עד to 19

20  2426.03512.6548.7603.2761 .053219541542024
25  2932.3927.76210.7317.4393.4081.69(1823321155632529
30  3423.4432.2954.0737.6824.0772.0461.3188985535013034
353910.7929541.0972.6432.3641.1X275855746976835_39
40  441,752214200220249ISO1471401352674044

45+13715141213161312172545 +
ידוע 7414719859491915II613Notלא known
ממוצע 28.425.026.929.931.332.032.833.834.936.5Averageגיל age

הכל סך 75.03621.61520.63317.3598.2273.3581.691936588629Jewsיהודים  total
19 2.1671.80732430411Upעד to 19

20  2417.7439.8335.9181 .59334645712024
25  2925.4196,8739.4675.8471.9777963328332122529
30  3419,2702.0063.7637.1563.4571.3677014222251733034
35  398.9297849662.5062.1999955383342653423539
40  441.1381341431822111361008654924044

45 +84851010149811945 +
ידוע 286170473523532לא

1Not known
ממוצע 28.825.427.430.732.533.133.734.935.736.8Averageגיל age

הכל סך  19.7944,6134.0363.2442.4361.7001.260917668920Moslemsמוסלמים  total
19 1.6381,09843195122Upעד to 19

20  246,7752.1602.2961 ,443650163451532024
25  295.5596748981.2131,157782449219118492529
30  343.3242072113524485525214322943073034
35 391.52214198881151481891901753783539
40  4454372523231374349721554044

45 +47772124351645+
ידוע 3862544319221499412Notלא known
ממוצע 27.123.624.426.027.729.931.532.834.136.2Averageגיל age

הכל סך  ,2נוצרים /9970260945527092431477Christians  10101
19 8170101Upעד to 19

20  24739374253931542024
25  2972915324019710822812529
30  3442656741259544225323034
35  391611925354318106233539
40  4424245432224044

45 +31245+
ידוע 363042Notלא known
ממוצע 27.324.526.428.731.032.333.435.736.837.5Averageגיל age

 ואחרים 2.248520473388289202IS3887184Druzeדרוזים and
הכל othersסך  total

19 16313825Upעד to 19
20  2477128329114642722024
25  2967461121177166903418522529
30  344082122467482743931193034
35  391736814520212727453539
40  444683223137174044

45 +311145+
ידוע 1032311Notלא known
ממוצע 27.122.924.526.628.330.631.933.535.237.1Averageגיל age

See note I 1o Table 111/17.
Incl. religion not known.

ג/7ו. ללוח ו הערה ראה
ידועה. לא דת כולל
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(יהודים) וגיל האם לידת יבשת לפי חי, לידות ג/19. לוח
TABLE111/19.LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH AND AGE (JEWS)

Mother's
age

Mother's continent of birth האם לדת 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
כוללי
Grand
total1

TOTAL
Up to 19

2024
2529
3034
3539
4044
45+
Not
known

Absolute
10,035 9,387

400
1.817
3.127

2.600
1.844
214

13

20

173

1.169
2.753

3.103
1.835
309
41

4

numbers
3,722

37

498

913

849

1.153
241

14

17

752

33

225

248

161

67

15

3

1986

15,864

218
2.812
5.425
4.935
2.234

231

13,028
678

4.963
4.983
2.041

356
6

14,987

400
4.167
5.334
4.101

918
65

2

מוחלטים מספרים
6,705 51,336 75,036
226

2;081

2.604
1.288
454
48

1

3

1.555
14.248

18.594
12.526
4.029
365
14

5

2.167
17.743

25.419
19.270
8.929
1.138

84
286

GENERAL
FERTILITY
RATE
Up to 19

2024
2529
3034
3539
40 44
4549

TOTAL
FERTILITY

Rates

69.6 91.5 53.0

35.2
135.1
176.1

122.6
50.9
9.8
0.6

66.3 20.9
186.2 160.4
203.2 191.5
149.5 132.6

80.5 62.0
15.9 13.4

2.5 0.8

94.6

8.7
122.0
200.6
149.0

75.6
13.8
0.8

114.1 105.4

18.4 12.2

157.6 137.6
197.6 181.1
136.9 137.9

82.6 83.7
8.8 13.9
 0.8

76.5

7.2

105.0
199.9
135.3
69.9
12.2

0.3

שיעורים
98.8 89.1

12.1

134.0
193.6
141.7
77.2

13.4
0.7

15.0

137.7
192.6
138.9
68.0
13.0
1.1

19633.362.773.642.752.604.612.391963

19653.472.884.242.862.604.582.601965
19703.413.123.743.142.954.072.841970
19753.213.082.962.952.863.772.821975
19782.822.782.692.742.732.683.033.182.731978
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
19832.832.852.782.843.172.733.023.222.831983
נ19832.902.932.672.893.212.842.983.332.861983'

19842.842.852.582.792.992.812.933.332.761984

19852.852.892.632.803.042.882.823.432.791985

19862.832.862.652.843.012.852.913.522.651986

I Incl. not known.
2 See note2to lable 111/15.

ידוע. לא כולל 1

ג/5ו. בלוח 2 הערה ראה 2

123 טבעית תנועה



שנת לפי נשואות, יהודיות נשים לאלף חי לידות של מצטבר מספר  ג/20. לוח
הנישואין1 בעת וגיל לידה יבשת הנישואין, תקופת אורך הנישואין,

TABLE111/20.CUMULATIVE NUMBER OF LIVE BIRTHS PER 1,000 JEWISH MARRIED
WOMEN, BY YEAR AND DURATION OF MARRIAGE, CONTINENT OF BIRTH, AND AGE

AT MARRIAGE1

בעת גיל
הנישואין
Age at
marriage

Yearיןהנישואשנת of marriage

1966
1968

1969
1971

1972
1974

1975
1977

1966
1968

1969
1971

1972
1974

1975
1977

1978
1980

נישואין שנות 8.5 אחרי
After 8.5 years of marriage

נישואין שנות 5.5 אחרי
After 5.5 years of marriage

כולל 17292,2692,1602,0832,0671,734l,6S01,6291,605סך 1,587GRAND TOTAL
17192.4152.3552.1782.0951,8411.8281.7131.663 1,630

20242.1862.0902.0702.0691,6671.6221.6111.584 1.568

25292,3602.1531.9812.0171.8391.6991.5711.601 1.573

 ישראל 17292.1792.1562.1292.1261.6601.6681.6521,656ילידות 1.619Born in Israel
הכל סך

17192.3092.3342.2222.1411.7741.8171.7371.699 1.655
total

20242.1002,0712.1102.1281,5811.5941.6321.637 1.606

25292.3012.116.r9972.0841,8241.6601.5521.669 1.614

האשה Woman'sאבי father

ישראל bornיליד in Israel
17292,3782.2452.1392.1041,8421.7511.6421.629ישראל 1.556Israel

17192,4492.4062.2682.1881.9111.8491.7451.711 1.624

20242.3282.1732.1032.1101.7911.6991.6131.604 1.546

25292.5902.3292.0771,9472.0391.8471,5921.614 1.457

17292.3512,3782.2692.2161.8091.8681.7941.736אסיהאפרקה 1.728AsiaAfrica

17192,4922,4862.2792.1641,9061.9491,8081.736 1.707

20242,2112,2772.2692.2371.7061.7991,7921,731 1.733

25292,2892,1712,1762.2731.8201,6641,7161.754 1,774

17292.0712,0131.9952.0101.5631,5381.5191.524אירופה 1,488Europe
17192,1322,1052,0852,0591,6381,6241.5831.576אמריקה 1,524America

20242.0271.9781,9862.0011.5091.4991.5081 .490 1 .465

25292.2462,0631,9311,9981,7801,6251,4991,585 1,548

ילידת Womanהאשה born in
,17292.6202.4502.2742אסיהאפריקה /771.9981.9131.8011.650 1.689AsiaAfrica

17192.7122.5742.3222,1842,0511.9871,8471.721 1.717

20242,5552,4042,2592,1731,9551.8801,7861,608 1,676

25292,6672,4612,2712.1822,0491,9421,8001 .698 1 ,696

17291.87S1.7651,6401.6621.4501.3811.2991.278אירופהאמריקה /,290EuropeAmerica

17191.9631.8521,7331,7731,5051.4301,3841,436 1.413

20241,8631.7631,6061,6181,4391,3771,2511,226 1,224

25291.7751.7071,6441,6571,3951,3631.3401.234 1,324

1 Refers only lo births to women who married for the first time
in Israel at age 17 29. See introduction. "Methods of
Computation".

בנישואין בישראל שנישאו לנשים ללידות רק מתייחס 1

"שיטות מבוא. ראה .17  29 בנות אז והיו ראשונים
חישוב".
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שנת לפי יהודיות, נשים לאלף חי לידות של מצטבר מספר  ג/ו2. לוח
הנישואין1 תקופת ואורך הנישואין

TABLEHI/21.CUMULATIVE NUMBER OF LIVE BIRTHS PER 1,000 JEWISH
WOMEN, BY YEAR AND DURATION OF MARRIAGE1

Year of marriage הנישואין שנת

1984 1981
1983

1978
1980

1975
1977

1972
1974

1969
1971

1966
1968

שנות
נישואין
Years of

married life

Total

520

הכל סך
538

845

542

845

1,119

1,377

1,605

535

860

1,124

1,368

1,587

1,767

1,924

2,067

568

884

1,164

1,418

1,629

1,803

1,950

2,083

2,207

2,323

2,429

560

881

1,175

1,442

1,680

1,869

2,028

2,160

2,281

2,393

2,494

2,581

2,658

2,724

566

901

1,208

1,492

1,734

1,936

2,112

2,269

2,409

2,529

2,629

2,714

2.785

2,846

2,898

2,942

2,978

ישראלמזה: :Thereofילידות Israelborn
1520535562558548529 544

2842860886868862860

31,1431,1491,1691,1381,149

41,4171,4231,4291,3931,416

51,6601,6681,6521,6191,656

61,8601,8601,8331,813

72,0282,0201,9881,977

82,1792,1562,1292,126

92,3142,2782,260

102,4332,3962.385

112,5352,5032,500

122,6242,598

132,6972,684

142,7642,756

152,819

162,866

172,906

See introduction. מבוא. ראה 1
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(יהודיות) האם גיל לפי רווקות לאימהות לידות  ג/22. לוח
TABLE111/22.BIRTHS TO NEVER MARRIED MOTHERS, BY AGE OF MOTHER (JEWS)

Ageof mother

ידוע לא
Not known 30+

האס גיל

2529 2024 19 עד

הכל סך
Total

מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

19786501732401291053

1979706186259130131

19807401842471511571

19817791772591791595

19827371392401631923

19838341462431762654

19848181392311742668

19858071161941723196

חי לידות ל00ו רווקות לאימהות לידות
Birth to never married mothers per 100 live bitrhs

19780.94.71.10.50.6

19791.05.31.20.50.7

19801.05.41.10.60.8

19811.15.71.30.70.7

19821.04.71.20.70.8

19831.15.31.20.71.0

19841.15.31.20.71.0

19851.14.71.10.71.1

באוכלוסייה רווקות ל000.ו שיעורים

Rates per 1,000 nevermarried females in the population

19782.921.483.895.076.18

19793.111.574.164.796.96

19803.191.543.915.437.50

19813.301.474.076.576.87

19823.061.123.736.107.55

'19833.381.163.716.739.47

19843.301.083.467.1310.15

19853.150.882.816.9511.55

1 Based on census of population 1983 see introduction. מבוא. ראה 1983 המפקד אוכלוסיית בסיס על 1
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האם, גיל לטי הלידה, בעת חיים יילודים של משקל ג/23. לוח
לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת לידה, מספר

TABLEHI/23.WEIGHT OF LIVE NEWBORN AT BIRTH, BY MOTHER'S AGE, BIRTH
ORDER, POPULATION GROUP AND CONTINENT OF BIRTH

NonJewsלאיהודיוחJewsיהודיות

האם כוללסרגיל
Grand
total

הכל סך
Total

ישראל
Israel

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

הכל סך
Total

מזה:
מוסלמיות
Thereof:
Moslems

Mother's age

1986

weightAverageממוצעמשקל
הלי (גרמים)כל Allדוח births (grams)

3,2303,2253,2133,1783,2813,2523,2443,239TOTALהכלסך
193.0983.1103.1142.9412.9753.1713,0853,078Upעד to 19

24203,1713.1703.1633.1123.2013.2153.1763.1692024
29253,2303.2193.2133.1813.2563.2333.2723.2672529
34303,2773,2663.2613.1983.3043.2693.3283,3303034
39353,3023.2863.2773.1903.3493.3063.3813.3803539

לי ראשונותמזה: Firstרות birlhsThereof:

3,1243,1303,1273,0793,1523,1533,0973,089TOTALהכלסך
193.0923.1073.1092.9492.9493.1753.0713.062Upעד to 19

24203.1323.1443.1403.0913.1823.1793.0913.0802024
29253,1313,1333.1273.0823.1783.1483.1163.1092529
34303,0923.0893.0783.0773.1303.0923.1083.1183034
39353.1163.09?3.0713.0933.1343.1333.2093.2643539

פחותיילודיםאחת גרשמשקלם 1msthanמ2.500 2.500 gr,Percent newborn of less

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

19857.57.67.78.47.07.46.97.21985

19867.37.57.68.46.87.17.07.11986

כלמזה: הראשונותמתוך ofהלידות total first birthsThereof:
19869.59.49.410.79.79.210.010.31986
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DEATHS פטירות

ודת מין גיל, לפי ג/24.פטירות, לוח
TABLEHI/24.DEATHS, BY AGE, SEX AND RELIGION

1985

FemalesנקבותMalesזכרים

דרוזיותדרוזים
הכלגיל סך

Total
יהודים
Jews

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Chris
tians

ואחרים
Druze
and

הכל סך
Total

יהודיות
Jews

מוסלמיות
Moslems

נוצריות
Chris
tians

ואחרות
Druze
and

Age

otherother

מוחלטיםמספר luteים numbersAbso
הכלי 14,91413,3851,12326913713,17911,960S71245103TOTAL1סך

06524192051414'53232218411150

1 410658412510955475214
5974442345252059
10 14563319402791014
15 19148116231518533614851519
20  24173139256143142024
25  29142112266854122529
30  34158127228171813034
35  ו3915812724121107111 3539ר
40  4418815228242012910518

\l64044
45493122464617514919(4549
50  544834195037831027324>3255054
55  598007115857049749i5559
60  641,2111,1265243158718094636156064
65691,2991,218561,2211,127596569
70  742,2972,1698978221.9741.86860287074
75  792,6532,4721202,4792,3231117579
80  842,0421,9148556351,9861,880I 5481278084
85+1,9621,7831312.3542,1891 10985 +

.Rateעוריםשי
הכל 7.17.03.95.63.86.26.23.14.83.0TOTALסך

012.910.920.514.712.311. 18.919.311.813.90
1 40.50.41.10.5LI0.60.61.31.30.514
590.30.30.50.20.2f 0.559
10 140.30.30.5n f\fl O

0.20.2| 0.21014
15 190.80.80.7u.oU.o

0.30.30.4i0.30.31519
20241.01.00.90.40.4' 0.5|2024
25  290.90.91.20.40.40.62529
30  341.01.0/ 1.40.50.51 0.513034
35391.11.12.02.03.30.80.81.01.01.03539
40  442.02.0/ 2.61.41.4/ 1.840 44
45493.63.6( 5.51.91.92.414549
50  546.16.18.3/1ft QC 13.63.5397 cj .)5054
55  5911.111.113.4i

J. 1

6.86.79.9
I .J5559

60  64
6569

17.0
25.0

16.8
24.8

18.7
25.924.017.1

10.6

20.2
10.4
19.9

'25
22.114.014.8

6064
6569

7074
75  79

42.3
69.3

42.0
68.9

39.9
71.283.231.031.0

59.4
30.8
58.7

31.0
69.3

34.449.37074
7579

80  84
85+

107.8
206.2

106.9
206.2

84.9
183.5;125.6111.8

90.1
199.9

89.1
197.5

136.4
165.9

132.4135.0
8084
85 +

7.57.38.19.27.46.46.27.86.66.9Standardiשיעורים
zedמתוקננים2 rates2

לא כולל tרוע.ו known.1 lncl. no
אוכלוסייה המפקד2 אוכלוסיית הוא 19831983.התקן census population,th2 The standard population is

מין. byלפי sex.
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(יהודים) וגיל לידה יבשת מין, לפי פטירות, .!six לוח
TABLEHI/25.DEATHS, BY SEX, CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Jews)

1985

FemalesנקבותMalesזכרים

אירופהאירופה
הכל'גיל הכל1אמריקהאפריקהאסיהישראלסך Ageאמריקהאפריקהאסיהישראלסך

Total'IsraelAsiaAfricaEuropeTola I1IsraelAsiaAfircaEurope
AmericaAmerica

מוחלטיםמספרי lute numbersAbso

הכלי 13,3851,982סך 1,5841,6858,05011,9601,1391,7231,5117,452TOTAL1
0. 419 4163322318310

1 458 5625554114

5  944 392325212259
10 1433 3012272521014
15 191161 1052836311131519
20  241393 11291543334242024
25  291126 8318554431372529
30341275 742721714678103034
35  3912726 372439107342020333539
40  4415236 483235105332023294044
45  4924646 586080149433129454549
5054419112  57911562734252641085054
55  59711176 7914031349741100952565559
60  641.126190 73219637809511191404866064
65  691,218177 432107781,127391562196986569
70742,169273 722681,5431,868702362921,2557074
75  792,472297 912581,8132,323723502631,6097579
80  841,914246 551711,4251,880642521931,3498084
85+1,783563881481,1772,189793721531,55785 +

Ralesעוריסשי

הכל 7.71.514.010.422.06.8I.I11.628.917.9TOTALסך
010.910.98.98.80

1 40.40.40.40.414
5  90.20.20.10.159
10 140.20.20.20.21014
15 190.80.80.30.21519
20  241.01.00.81.01.00.30.32024
25  290.80.81.31.20.30.40.50.20.20.42529
30  340.90.80.61.31.10.50.40.90.40.43034
35  391.00.91.31.11.10.80.81.00.90.83539
40  442.01.92.01.82.01.31.31.11.21.64044

45  493.32.82.73.83.91.92.11.81.72.04549
50  546.04.56.66.16.03.63.22.94.13.75054
55  5910.99.512.611.410.26.54.46.87.26.55559
606416.914.616.621.915.810.610.09.512.910.16064
65  6925.022.222.529.124.520.017.717.727.718.66569
707442.638.739.353.541.631.039.529.150.028.57074
75  7969.072.560.587.967.859.450.565.577.055.67579
8084108.086.685.7138.3112.190.783.780.8126.088.08084
85+217.7214.6215.0256.5202.5202.2243.1192.3229.0197.185 +

13.72.714.711.424.911.62.512.39.720.0Crudeגולמיים
13.210.3מתוקננים2 .13.016.212.910.911.010.514.210.4Standar

dized2

I Incl. not known. 2
population in 1983. by sex.

The standard is the census המפקד אוכלוסיית הוא התקן 2 ידוע. לא כולל 1

מין. לפי .1983
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ודת מין גיל, לפי תינוקות,
TABLEHI/26.INFANT DEATHS, BY

פטירות  ג/26. לוח
AGE, SEX AND RELIGION

Age of infant
Females נקבות

1985 1980
1982

1970
1972

1960
1962

Males Females

1985
1980
1982

1970
1972

1960
1962

זכרים
Males

1985

הת?נוק גיל

GRAND TOTAL
Less than 1

month  total06 days
727 days

1 month and over
Jews  total
Less than 1
month  total
06 days
727 days

1 month and over
Moslems  total
Less than 1

month  total
06 days727 days

1 month and over

Rates'
10.9
7.0

5.7
1.3
3.9
8.7
6.3

5.1
1.2
2.4
19.1
10.4

8.2
2.2
8.7

13.9
8.3

6.5
1.8
5.6
11.0
7.6

6.0
1.6
3.4
23.4
10.9

19.0
11.6

9.4
2.2
7.4

16.8
11.7

23.8
13.2

9.8 10.5
1.9 2.7
5.1 10.6
26.4
11.7

8.3 8.8
2.6 2.9
12.5 14.7

12.8
8.6

6.8
1.8
4.2
10.8
7.8

6.3
1.5
3.0
18.9
11.3

8.4
2.9
7.6

16.3
10.8

8.6
2.2
5.5
13.7
9.8

8.0
1.9
3.9
24.9
13.8

10.7
3.0
11.1

שיעורים

23.2
15.3

13.0
2.3
7.9
20.6
15.0

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

532 652
341 439

29.5
18.1

13.1 15.0
1.9 3.2
5.6 11.4

31.4
16.4

12.5
3.9
15.0

275
66
81

322
235

191
44
87

184
100

79
21
84

346
93

213
419
302

244
58
117

205
119

כולל סך
 מחודש פחות

הכל סך
ימים 0  6

ימים 7  27
ומעלה חודש

הכל יהודיםסך
 מחודש פחות

הכל סך
ימים 0  6
ימים 7  27
ומעלה חודש

הגל סך מוסלמים
 מחודש פחות

הכל סך
ימים 0  6
ימים 7  27
ומעלה חודש

1 Rates per 1,000 live births  see introduction. מבוא. ראה  חי לידות ל1.000

length of life חיים אורך
אוכלוסייה וקבוצת מין לפי חיים1, תוחלת ג/27. לוח

TABLEHI/27.LIFE EXPECTANCY1, BY SEX AND POPULATION GROUP
האוכלוסייה לאיהודיםיהודיםכל
Total populationJewsNonJews

נקבותזכריםנקבותזכריםנקבותזכרים
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

1930193262.7 59.919301932 1933193561.8 59.51933 1935
1936193864.5 60.81936 1938 1939194164.6 62.31939_1941
1942194465.9 64.119421944

194967.6 64.91949 1950195470.1 67.219501954
1955195971.8 69.019551959 1960196473.1 70.619601964 *1965196973.4 70.2196519692

121970 197470.173.273.6 גי70.568.872.2197019742 1975197971.274.775.3 71.769.172.119751979
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 1980198472.676.076.4 73.070.973.819801984
198072.175.776.2 72.570.073.41980
198172.775.976.3 73.170.674.21981 M98272.575.876.2 72.870.873.319822
198372.876.276.6 73.271.274.11983
198473.176.677.1 73.571.574.21984
198573.577.077.3 73.972.075.81985

1 Data for periodsof two years or more are arithmetical means
of the years. 2 Excl. war casualties; see introduction.
3 For total population and NonJews  averages of
1971  1974.

ממוצעים הם ומעלה שנתיים של לתקופות הנתונים 1

מלחמה; חללי כולל לא 2 השנים. של אריתמטיים
האוכלוסייה לכל  1971  1974 3 מבוא. ראה

וללאיהודים.
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אוכלוסייה1 וקבוצת מין לפי ,(eox) נבחרים בגילים חיים תוחלת  ג/28. לוח
TABLE111/28.LIFE EXPECTANCY AT SPECIFIED AGES, (eox), BY SEX AND

POPULATION GROUP1

האוכלוסייה כל
fotal populationיהודיcfewsלאיהודים

NonJews

גיל
Age

זכרים
Males

נקבות
FemalesזכריםMalesנקבותFemalesזכרים

Males
נקבות
Females

19501960197019801950196019701980IQOCIQQt 198j
19541964197419841954196419741984lyoj17 O

073.577.067.270.670.573.073.970.173.173.776.477.372.075.8
569.673.065.967.967.269.069.868.570.270.172.473.168.772.5
1064.768.161.263.162.464.164.963.865.365.267.468.263.967.6
1559.863.256.458.257.559.259.958.960.460.362.563.259.062.7
2055.058.351.953.552.854.455.254.155.555.557.658.354.257.8
2550.353.447.448.848.249.750.449.450.750.652.653.449.453.0
3045.548.542.844.143.444.945.644.645.945.847.748.544.748.1
3540.743.638.139.338.740.140.839.941.140.942.943.640.043.2
4035.938.833.534.634.035.336.035.336.336.138.038.835.338.4
4531.334.028.829.929.530.731.330.731.731.433.334.030.833.7
5026.829.324.425.425.126.226.826.327.226.928.629.326.629.0
5522.624.820.421.221.022.022.622.022.922.524.124.822.424.6
6018.720.516.617.317.118.118.718.018.818.519.920.518.920.6
6515.116.513.313.913.714.515.114.415.114.715.916.515.516.6
7011.813.010.511.010.711.311.711.212.011.512.313.012.313.3
759.09.78.28.58.38.68.98.79.28.79.39.79.310.2

1 Data for 5 year periods are arithmetical means of the
years.

של אריתמטיים ממוצעים הם שנים 5 של לתקופות הנתונים 1

השנים.

,(1x) חיים נולדים 000,ו מתוך נבחרים בגילים בחיים נשארים ג/29. לוח
אוכלוסייה1 וקבוצת מין ל3י

TABLE111/29.SURVIVORS AT SPECIFIED AGES OUT OF 1,000 PERSONS BORN
ALIVE (lx), BY SEX AND POPULATION GROUP1

האוכלוסייה הודיםלאכל
Fotal population

flewsNonJewsיהודי

גיל
Age

זכרים
Males

נקבות
FemalesםזכרMalesנקבותFemales

זכרים
Males

נקבות
Females

1950196019701980IOCS19501960197019801985198* 198j
1954196419741984Vioj1954196419741984

01,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000
5985987947967976986988953973981988990977977
10984986942965973984987950972979987989974976
15982985939963971983986947970977986988972974
20979983931958966980982944967975985987969972
25974981921953959975977939964973983985964970
30969979914948954971973934961970981983959968
35965977906942948966968927956966978981952965
40959973897935940960963918950961974976943961
45950966886925927949954906940953968970932953
50933957866908905932938889925938957961906942
55905940830878872901911861899913938944874924
60856909779828821853863822860873908914816881
65786863692748741983794754791809855868741836
70695781576633626679701655693708771787633745
75562669432491476537567507562565645674540634

wn 11 See note to Table III/2f
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מוות סיבות

(יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי ג/30. לוח
תושבים ל100,000 שיעורים

רשימת
תמותד

מוות 1950סיבת 1955 1960 1965 
1CD 9

1954195919641969

הכל י§580§646593סך 669
המעיים1 של זיהומיות 311484מחלות
13643שחפת2
110שעלת3
מנינגוקוקוס4 "י ע 0000זיהום
צפדת5
הדס6 אלת
שחורותר אבעבועות
1חצבת8

Qןן
1מלריה9
אחרות10 זיהומיות מחלות

ממאירות שאחות
הקיבה11
הגס12 המעי
הטבעת13 ופי העקול המעי החלחולת,
14
15

והריאה הסימפונות הנשימה, קנה
השד

8595106118

הרחם16 צוואר
לאוקמיה17
אחרות18
19/ ממאירות לא שאחות
20) מוגדרות ובלתי אחרות 9765שאתות
י21 . 4335סוכרת 22, תזונתי כחשון
23> קלוריות חלבון  אחרת תזונה תת
24( דם ו[ן1חוסר

העוצבה25 322דלקת
1

חריפה26 שיגרון 1100קדחת
כרוני27 לב 11119sשיגרון
דם28 לחץ ך687יתר
29/ הלב שריר של חריף אוטם
30/ אחרת איסכמית לב 102127151183מחלת
אחרות31 לב 19191819מחלות
שבמוח32 הדם כלי 64666889מחלות
שומנית33 טרשת
ריאות34 34292115דלקת
ן121שפעת35
וגנחת36 נפחת סימפונות, דלקת
ותריסריון37 קיבה כיב
התוספתן38 דלקת

1110
שבר39
הכבד40 ושחמת הכבד של כרוניות מחלות
חולה41 כליה תסמונת כליה, מחלת כליות, דלקת
הערמונית42 עיצוב 543יתר
43( הפלות
44/ ישירות מילדותיות 3211סיבות

מולדים45 3[1\1717מומים
46( בלידה חבלה
47/ סבלידתיות 37291A24סיבות
מוגדרות48 בלתי וסיבות סימפטומים 39221921סימניט.
אחרות49 מחלות
מנועי50 רכב ןתאונות לי

מקריות51 >1נפילות

אחרות52 תאונות
ךהתאבדות53
רצח54
אחרות55 חיצוניות סיבות

כולל לא מבוא.1 ראה  וב1982 1973 ב1967. מלחמה חללי
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CAUSES OF DEATH

TABLEHI/30.DEATH RATES, BY CAUSE (Jews)
Rates per 100,000 population
Mortality

1970
1974

1975
1979

1981 
19841985Cause of deathlist

ICD
9

§'730721'725725TOTAL
3201Intestinal infectious diseases1

2100Tuberculosis2
0Whooping cough3
0000Meningococcal infection4

0Tetanus5
1010Septicaemia6

0Smallpox7
0000Measles8

Malaria9
12All other infectious diseases10

Malignant neoplasms
1011StomachII
1415Colon12
44Rectum, rectosigmoid junction and anus13

1311411920Trachea, bronchi and lung14
1414Female breast15
11Cervix uteir16
65Leukaemia17

70 ,69Other18

4//1Benign neoplasms19
5Other and unspecified neoplasms20

11Diabetesך109 mellitus21

n(\0 j0Nutritional marasmus22
U\J0!0Other protein caloric malnutrition23
1112Anaemias24
1110Meningitis25
0000Acute rheumatic fever26
8633Chronic rheumatic heart disease27
6699Hypertensive disease28

Jfi'כור 1121 1105Acute myocardial infarction29
51 155Other ischaemic heart disease30

22286262Other heart disease31
100937868Cerebrovascular disease32

76Arteriosclerosis33
15161921Pneumonia34
1100Influenza35

111056Bronchitis, emphysema and asthma36
21Ulcer of stomach and duodenum37

0000Appendicitis38
10Hernia of abdominal cavity39
77Chronic liver disease and cirrhosis40

1617Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41
2211Hyperplasia of prostate42
0/00Abortion43

"/000Direct obstetric deaths44
141386Congenital anomalies45

1 Q0 10Birth trauma46
lo

"2 '10Other perinatal conditions47
29374844Signs, symptoms and illdefined causes48

7783Other diseases49
18151010Motor vehicle accidents50

45Accidental falls51
18151222Other accidents52
7866Suicide53

22Homicide54
23Other external causes55

1 Excl. war casualties in 1967, 1973 and 1982. See introduction.
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ומין אוכלוסייה קבוצת סיבה, לפי פטירות,  ג/31. לוח
1985

האוכלוסייה Totalכל populationיהודים
תמותד רשימת
MortaHtv listמוות סיבת

זכריםנקבותזכרים
MalesFemalesMales

הכל 14,91413,17913,386סך
המעיים1 של זיהומיות 323222מחלות
14212שחפת1
שעלת3
מנינגוקוקוס4 "י ע זיהום
4צפדת5
הדם6 אלה
שחורות7 203204184אבעבועות
חצבת8
665מלריה9
אחרות10 זיהומיות מחלות

ממאירות 403733שאתות
270122252הקיבה11
הגס12 287235284המעי
הטבעת13 ופי העקול המעי 787275החלחולת.
והריאה14 הסימפונות הנשימה. 553195511קנה
509השד15
הרחם16 30צוואר
11891לאוקמיה17
1,4081,1311.310אחרות18
ממאירות19 לא 12910שאתות
מוגדרות20 ובלתי אחרות 899683שאתות
186229169סוכרת21
תזונתי22 323כחשון
קלוריות23 חלבון  אחרת תזונה 454תת
דם24 274722חוסר
העוצבה25 127רדלקת
חריפה26 שיגרון 2קדחת
כרוני27 לב 317325שיגרון
דם28 לחץ 148225132יתר
הלב29 שריר של חריף 2,2791,6832,081אוטם
אחרת30 איסכמית לב 1,1259221,061מחלת
אחרות31 לב 1,1771,2301,062מחלות
שבמוח32 הדם כלי 1,2181,4061,101מחלות
שומנית33 10614299טרשת
ריאות34 420386372דלקת
2שפעת35
וגנחת36 נפחת סימפונות, 125111113דלקת
ותריסריון37 קיבה 302925כיב
התוספתן38 131דלקת

767שבר39
הכבד40 ושחמת הכבד של כרוניות 18197155מחלות
חולה41 כליה תסמונת כליה. מחלת כליות. 354296320דלקת
הערמונית42 עיצוב 2928יתר
1הפלות43

ישירות44 מילדותיות 5סיבות
מולדים45 203158119מומים
בלידה46 322חבלה
סבלידתיות47 255207189סיבות
מוגדרות48 בלתי וסיבות סימפטומים 1,056755914סימנים,
אחרות49 1,5891.5881,435מחלות
מנועי50 רכב 269132223תאונות
מקריות51 7611567נפילות
אחרות52 531359450תאונות
16075153התאבדות53
613049רצח54
אחרות55 חיצוניות 1023991סיבות

רופא חתימת 413015ללא
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TABLE111/31.DEATHS, BY CAUSE, POPULATION GROUP AND SEX
1985

JewsמוסלמיםMoslems

Causeנקבותזכריםנקבות of death
FemalesMalesFemales

11,9601,123871TOTAL
2376Intestinal infectious diseases
21Tuberculosis
Whooping cough
31vleningococcal infection

Tetanus
1801418Septicaemia

Smallpox
2I4Measles
Malaria
3453All other infectious diseases

Malignant neoplasms
116143Stomach
2264Colon
6822Rectum, rectosigmoid junction and anus
187246Trachea, bronchi and lung
4888Female breast
251Cervix uteri
7859Leukaemia

1,0846528Other
92Benign neoplasms
8767Other and unspecified neoplasms
2001418Diabetes mellilus

1INutritional marasmus
41Other protein caloric malnutrition
3937Anaemias
9IMeningitis
2Acute rheumatic fever

6745Chronic rheumatic heart disease
1981120Hypertensive disease

1,57113471Acute myocardial infarction
8714131Other ischaemic heart disease

1,1198273Other heart disease
1,2698194Cerebrovascular disease
127510Arteriosclerosis
3483626Pneumonia

2Influenza
9799Bronchitis, emphysema and asthma
2633Ulcer of stomach and duodenum
3Appendicitis
6Hernia of abdominal cavity
86167Chronic liver disease and cirrhosis
2652723Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis

1Hyperplasia of prostate
1Abortions
23Direct obstetric deaths
947259Congenital anomalies

111Birth trauma
1486054Other perinatal conditions
637HI87Signs, symptoms and illdefined causes

1,46911784Other diseases
1163114Motor vehicle accidents
11054Accidental falls
3246532Other accidents
7054Suicide
26113Homicide
2978Other external causes
122517Not medically certiifed
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וסיבה גיל מין, לפו פטירות  ג/32. לוח
1985

רשימת
תמותה
ICD9

מוות הכלסיבת סך
Total

גיל

0242544

מוחלטים מספרים
הכל סך  14,914646זכרים 1,209

תושבים ל00.000ו ניעורים
הכלי סך 706116 112

זיהומיות110 142מחלות 4
11  ממאירות18 12823שאתות 5
91סוכרת21 0
דם28 לחץ 0ריתר 0
חריף29 הלב שריר 1088אוטם 0
אחרת30 איסכמית לב 531מחלת 0
אחרות31 לב 565מחלות 1

במוח32 דם כלי של 583מחלות 0
הדס33 מחזור של אחרות 50מחלות 0
ריאות34 202דלקת 3
וגנחת36 נפחת סמפונות 61דלקת 0
כבד40 93מחלות 0
כליה41 171מחלות 1

מולדים45 100מומים 18
הפרינטליו!47 התקופה של אחרות 120סיבות 24
מוגדרות48 לא וסיבות סימנים 5010סימפטומים. 15

(149 (שארית האחרות המחלות 8713כל 8
ממונע50 רכב של 1313תאונות 8
88התאבדות53 2

(50  55 (שארית האחרות החיצוניות הסיבות 3624כל 21

מוחלטים מספרים
הכל סך  13,179399נקבות 839

תושבים ל100.000 שיעורים
הכלי סך 62171 83

1  זיהומיות10 131מחלות 4
11  ממאירות18 11228שאתות 4

111סוכרת21 0
דם28 לחץ 110יתר 0
חריף29 הלב שריר 791אוטם 0
אחרת30 איסכמית לב 430מחלת 0
אחרות31 לב 582מחלות 0
במוח32 דם כלי של 661מחלות 0
הדם33 מחזור של אחרות 71מחלות 0
ריאות34 180דלקת 3
וגנחת36 נפחת סמפונות ן5דלקת ן

כבד40 50מחלות 0
כליה41 141מחלות 1

מולדים45 70מומים 15
הפרינטלית47 התקופה של אחרות 100סיבות 20
מוגדרות48 לא וסיבות סימנים 365סימפטומים. 11

(149 (שארית האחרות המחלות 8911כל 10

ממונע50 רכב של 64תאונות 4

44התאבדות53 1

(50  55 (שארית האחרות החיצוניות הסיבות 268כל 7

רופא. חתימת ללא נקבות של מקרים ו0נ זכרים של מקרים 41 כולל 1
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TABLEHI/32.DEATHS, BY SEX, AGE AND CAUSE
1985

AgeMortality
Cause of deathlist

4564657475+ICD9

numbersAbsolute
3,596 2,8066,657MALES  TOTAL

Rates per 100,000 population
3,386 9119,995 TOTAL'

48 14212Infectious diseases110
745 2131,631Malignant neoplasms1118
42 12150Diabetes tnellitus21
24 11131Hypertensive disease28

691 1781,432Acute myocardial infarction29
228 63944Other ischaemic heart disease30

278 64979Other forms of heart disease31

305 591,039Cerebrovascular disease32
27 684Other disease of circulatory system33
65 9419Pneumonia34

38 981Bronchitis, emphysema and asthma36
43 2465Chronic liver sisease and cirrhosis40
86 16296Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41
1 12Congenital anomalies45

0 00Other conditions originating in perinatal period47
219 71583Signs, symptoms and illdefined conditions48

332 791,608All other diseases (residual 1 49(
25 1756Motor vehicle accidents50
26 1436Suicide53

106 48233All other external causes (residual 50 55(

Absolute numbers
3,195 1,9266,820FEMALES  TOTAL

Rates per 100,000 population
2,577 5629,032 TOTAL1

44 10195Infectious diseases1  10

507 2111,106Malignant neoplasms1118
55 12151Diabetes mellitus21
46 8184Hypertensive disease28

427 651,223Acute myocardial infarction29

191 20815Other ischaemic heart disease30
225 311,095Otherforms' of heart disease31
313 431,144Cerebrovascular disease32
23 4128Other disease of circulatory system33

59 8340Pneumonia34
23 568Bronchitis, emphysema and asthma36
19 1234Chronic liver disease and cirrhosis40
56 10232Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41

2 03Congenital anomalies.45

0 00Other conditions originating in perinatal peirod47

136 30457Signs, symptoms and illdefined conditions48
325 541,507All other diseases (residual 1 49(
22 628Motor vehicle accidents50

15 513Suicide53
88 26294All other external causes (residual 50 55(

1 Including 41 cases of males and 30 cases of females not medically certified.

137 טבעית תנועה



נבחרת וסיבה מין גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי תינוקות, פטירות  ג/33. לוח

מספר
ברשימת

מוות סיבת

19701975

תמותה
No. in

Mortality
List
1CD9

הכל סך
Total

ימים 027 days
הכל סך
Total

ימים 027 days

הכל' סך
Total1

06
ימים
days

הכל1 סך
Total1

06
ימים
days

מוחלטיםמספרים
כולל 1,7801,1269322,1921,3001,029סך

ליש ל1,000 חיעורים דות

כולל 22.013.911.522.913.610.7סך

המע"ם1 של זיהומיות 1.60.10.02.20.20.0מחלות

האחרות210 והטפיליות הזיהומיות המחלות 0.50.10.10.70.20.1כל

ריאות34 2.30.70.32.10.50.2דלקת

מולדים45 5.23.12.24.92.81.9מומים

46

47

בלידה חבלה
אחרות סבלידתיות וסיבות

9.59.28.69.59.38.3

חיצוניות5055 0.50.20.10.50.10.0סיבות

מוגדרות והבלתי האחרות הסיבות 2.40.50.22.90.50.2כל

מוחלטים מספרים
הכל סך  1,1558267091,307902738יהודים

ליש ל1.000 חיעורים דות

הכל סך 18.913.511.617.912.310.1

המעיים1 של זיהומיות 0.70.10.00.80.10.0מחלות

האחרות210 והטפיליות הזיהומיות המחלות 0.40.10.10.40.20.1כל

ריאות34 1.30.50.30.80.20.1דלקת

מולדים45 4.82.92.04.32.61.8מומים

46

47

בלידה חבלה
אחרות סבלידתיות 9.89.59.09.08.77.9וסיבות

חיצוניות5055 0.40.20.00.30.10.0סיבות
מוגדרות והבלתי האחרות הסיבות 1.60.30.22.10.40.2כל

מוחלטים מספרים
הכל סך  יהודים 625300223885398291לא

לישי ל000.ו חיעורים דות
הכל סך 31.815.311.439.517.813.0

המעיים1 של זיהומיות 4.30.36.50.60.1מחלות

האחרות210 והטפיליות הזיהומיות המחלות 1.00.20.11.50.20.1כל

ריאות34 5.11.50.56.11.30.6דלקת

מולדים45 6.53.92.76.73.52.2מומים

46

47

בלידה חבלה
אחרות סבלידתיות וסיבות

8.68.17.411.611.29.6

חיצוניות5055 0.90.40.21.00.20.0סיבות

מוגדרות והבלתי האחרות הסיכות 5.41.00.56.00.70.3כל
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TABLEHI/33.INFANT DEATHS, BY POPULATION GROUP, AGE, SEX AND
SELECTED CAUSE

19801985

Cause of death הכל סך
Total

027 daysמיס
הכל סך
Total

ימים 027 days

הכלי סך
Total'

06
ימים
days

הכל סך
Total'

06
ימים
days

Absolute numbers
1,471932748,184780 1621GRAND TOTAL

per 1,000 live birthsRates
15.69.97.911.97.96.3GRAND TOTAL
0.10.1Intestinal infectious diseases
0.40.10.10.40.10.1All other infectious and parasitic diseases

I.I0.20.10.30.00.0Pneumonia

3.11.91.63.12.01.6Congenital anomalies

0.10.10.10.10.00.0Birth trauma
6.56.05.24.74.43.7Other causes of perinatal mortality
0.40.10.00.40.20.1External causes

4.01.40.92.71.00.7All other and unspecified causes

Absolute numbers
885618503741537435JEWS  TOTAL

per 1 ,000 live birthsRates
12.48.77.19.87.15.7 TOTAL

0.00.0Intestinal infectious diseases
0.20.10.00.30.10.1All other infectious and parasitic diseases
0.40.10.00.20.0Pneumonia
2.81.61.32.41.71.3Congenital anomalies

0.10.10.10.00.00.0Birth trauma
5.95.64.94.54.23.6Other causes of perinatal mortality
0.30.10.00.30.20.1External causes

2.71.00.72.00.90.6All other and unspecified causes

Absolute numbers

586314245443246189NON JEWS  TOTAL

per 1,000 live birthsRates
25.613.710.718.310.37.9 TOTAL
0.40.4Intestinal infectious diseases

0.90.20.10.80.20.0All other infectious and parasitic diseases
3.10.60.20.70.00.0Pneumonia
4.22.72.35.43.32.5Congenital anomalies

0.20.10.10.1 ■0.0Birth trauma

8.27.26.35.34.94.2Other causes of perinatal mortality

0.80.30.00.80.40.3External causes

7.82.71.75.01.50.9All other and unspecified causes
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שטרן אברהם 4.10.87 2 הגהה ג33/ל לוח

נבחרת וסיבה מין גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי תינוקות, פטירות  ג/33. לוח
(המשך)

TABLE111/33.INFANT DEATHS, BY POPULATION GROUP, SEX, AGE AND SELECTED
CAUSE (com.)

1985מספר
ברשימת
027027תמותה
No.מוות סיבת Daysזכרים ימים Daysנקבות Causeofימים death
הכלתו הכלסך סך

Mortality
List

Males
Totalהכלי סך

Total'

06
ימים

Females
 Total'הכל סך

Total1
06
ימים

ICD9daysdays

luteמוחלטיםמספרים numbersAbso
כולל 652346סך 439341 532275GRAND TOTAL

ל חישיעורים לידות 1,000
live birthsRates per 1,000

כולל 12.86.8סך 8.67.0 10.95.7GRAND TOTAL
המעיים01 של ויהומיות 0.1מחלות 0.1Intestinal infectious diseases

הזיהומיות210 המחלות 0.40.1כל 0.20.1 0.50.1All other infectious and
האחרות parasiticוהטפיליות diseases

ריאות34 0.30.0דלקת 0.00.0 0.3Pneumonia
מולדים45 3.51.7מומים 2.31.8 2.81.4Congenital anomalies
בלידה46 0.10.0חכלה 0.00.0 0.0Birth trauma
אחרות47 סבלידתיות 5.14.0סיבות 4.83.9 4.33.5Other causes of perinatal

mortality
חיצוניות5055 0.50.2סיבות 0.20.2 0.40.1External causes

האחרות הסיבות 3.00.8כל 1.10.9 2.50.6All other and unspecified
מוגדרות causesוהבלתי

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers
הכל סך  419243יהודים 302235 322189JEWS  TOTAL

חי לידות ל1.000 שיעורים
live birthsRates per 1,000

הכל סך 10.86.3 7.86.3 8.75.1 TOTAL
המעיים01 של זיהומיות 0.1מחלות  Intestinal infectious diseases
הזיהומיות210 המחלות 0.30.1כל 0.20.1 0.30.1All other infectious and

האחרות parasiticוהטפיליות diseases
ריאות34 0.2דלקת 0.00.0 0.2Pneumonia
מולדים45 2.71.4מומים 1.81.5 2.11.2Congenital anomalies
בלידה46 0.10.0חבלה 0.10.0 0.0Birth trauma
אחרות47 סבלידתיות 4.93.9סיבות 4.63.7 4.03.3Other causes of perinatal

mortality
חיצוניות5055 0.30.1סיבות 0.10.2 0.40.1External causes

האחרות הסיבות 2.30.7כל 1.00.8 1.70.5All other and unspecified
מוגדרות causesוהבלתי

luteמוחלטיםמספרים numbersAbso
הכל סך  יהודים 231103לא 138108 20786NONJEWS  TOTAL

חישיעורים לידות 1 .000'
ve birthsRates per 1,0001

הכל סך 18.98.4 11.39.3 17.87.4 TOTAL
המעיים01 של זיהומיות 0.3מחלות  0.5Intestinal infectious diseases
הזיהומיות210 המחלות 0.7כל 0.20.3 1.00.1All other infectious and

האחרות parasiticוהטפיליות diseases
ריאות34 0.50.1דלקת 0.1 0.9Pneumonia
מולדים45 5.92.7מומים 3.72.8 4.82.2Congenital anomalies
בלידה46 0.10.1חבלה 0.1Birth trauma
אחרות47 סבלידתיות 5.54.3סיבות 5.24.6 5.04.0Other causes of perinatal

mortality
חיצוניות5055 1.10.3סיבות 0.60.3 0.50.3External causes

האחרות הסיבות 5.01.1כל 1.61.3 5.00.8Al! other and unspecified
מוגדרות causesוהבלתי

I Including cases where the exact number of days is not known. but
less than 28 days.

אבל ידוע, לא מדויק ימים מספר של מקרים כולל 1

יום. מ28 פחות
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ותיירות הגירה תנועות ד'. פרק

האומדן תאריך עד אלה תושבים של כפועל החזרות
שנים יוצאי מבין תושבים של חורה דפוסי ועל

קודמות.
נתונים מובאים ד/5 לוח של העליון בחלק
של שנתיים) (ממוצעים נטו תוספות המבטאים
הם אלה שונות. בתקופות בחו"ל תושבים מספר
של התוספת) של היווצרותה שנת (לפי מאזנים
ונשארו שונות בשנים שיצאו התושבים מספר
בראש המצוינות שהייה לתקופות ברציפות בחו"ל

ארצה. שחזרו אלה בניכוי הלוח,
התושבים למצבת נוספו כ1985. לדוגמא.
תושבים; כ12,200 שנתיים מעל כחו"ל ששהו
לחו"ל שיצאו אלה בין כהפרש מתקבל זה מספר
ראה נפש, 22,300) 1985 סוף עד חזרו ולא ב983ו
לאחר כ1985 ארצה שחזרו אלה בניכוי ד/4), לוח
נפש, 1 1,100) ומעלה שנתיים של כחו"ל שהייה

ד/4). לוח ראה
האוכלוסייה בסיס על מחושבים השיעורים

התוספות. היווצרות תקופת בכל הממוצעת
מספרים מובאים ר/5, לוח של התחתון בחלק
ראה (נטו, התושבים של המדינה קום מאז מצטברים
להם ומלאו חזרו, ולא לחו"ל יצאו אשר לעיל)
המצוינות שונות שהייה תקופות ברציפות בחו"ל

הלוח. בראש
כ303,300 נטו הצטברו 1985 בסוף לדוגמא:
ומלאו 1983 עד 1948 מאז יצאו אשר תושבים

ברציפות. בחו"ל לשהותם ומעלה שנתיים
אינם וד/5 ד/4 ד/3, הלוחות של המספרים
דרך לחו"ל היוצאים ירושלים מזרח תושבי כוללים
בין נכללים זאת לעומת ככוח. ועולים הירדן, גשרי
אלה ובין בחו"ל שנפטרו אנשים חזרו שלא היוצאים
ומבק בחו"ל בקביעות הגרים תושבים  שחזרו

קצרות. לתקופות כארץ רים
פי על חושב תיירים ושל תושבים של הגיל
בגבול, המעבר שנת לבין הלידה שנת בין ההפרש
המעבר. וכחודש הלידה בחודש להתחשב מבלי

ומקורות הסברים
אחת דרך עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
מתאים טופס וממלאים הגבול ביקורת מתחנות
תייר תושב, בכוח, עולה (עולה, שבידם לאשרה
מספר על דו"ח נערך הטפסים, ספירת פי על ועוד),
הם בטפסים הפרטים לסוגיהם. והיוצאים הנכנסים
תכו לפי הגירה תנועות על הסדרות להכנת הבסיס
נמל דרך היא בגבולות התנועה עיקר הנוסעים. נות

גוריון. בן תעופה
והאויר הים דרך והיוצאים הנכנסים מספרי
המופיעים מאלה במקצת שונים זה, בפרק המובאים

הגדרות
היוצא בישראל כקביעות הגר ארם יוצא: תושב
או הגירה, שליחות, עסקים, ביקור, למטרת לחו"ל

אחרת. מטרה
בעת ישראלי לאזרח שנולד מי עולה: אזרח
הרישום סדרי שונו 1985 בשנת בחו"ל. שהותו
בארץ: קבע לישיבת הנכנס עולה" "אזרח של בגבול
(וכך בחו"ל ישראלית בקונסוליה נרשמה לידתו אם
ממלאים הפנים), משרד של האוכלוסין בקובץ נכלל
אם לישראל. מחו"ל כתובת שינוי טופס בגבול לו
בגבול לו ממלאים בקונסוליה, נרשמה לא לידתו
האוכלוסין. בקובץ נכלל הוא וכך לידה הודעת מעין
עולה" "אזרח על נתון אין 1985 משנת לכן,
באו נכללים הם אולם בגבולות, התנועה במסגרת
 ב' פרק (ראה השוטפים האוכלוסיייה מדני

אוכלוסייה).
חוק לפי קבע לישיבת לארץ הנכנס אדם עולה:

הכניסה. חוק לפי או השבות
או עולה לאשרת הזכאי חוץ אזרח : בכוח עולה
תש"י1950,  השבות חוק לפי עולה תעודת
העולה לתקופה בה ולשהות לישראל להיכנס ורוצה
על הופעלה בכוח עולה בדבר התקנה חודשים. 3 על

.1969 יוני בחודש הפנים משרד ידי
של ויציאות כניסות .. ככוח עולים תנועת

הראשונה. כניסתם לאחר בכוח, עולים
לשהות לארץ הנכנס חוץ אזרח ארעי: תושב
ללימו זמנית, לעבודה חודשים משישה למעלה של

וכר. דים
תייר באשרת לישראל הנכנס חוץ אזרח תייר:
בין ארעי; תושב או בכוח עולה עולה, ושאינו

דיפלומטים. גם כלולים התיירים
ליום חופים בשייט מבקרים בשיוט: נוסעים
נקראו 1984 (עד באונייה לרוב הלנים יומיים, או

סיור"). באוניות "מבקרים
לעולה או לעולה מעמדו ששינה תייר
בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס אדם בכוח:
עולה של או עולה של מעמד וקיבל כקשה הגיש

ה'). פרק (ראה בכוח
תושבים תנועת גם הלוחות כוללים החלב1970
אחרת. צוין כן אם אלא ירושלים, מזרח של ותיירים
העולים גם הלוחות בכל נכללים ב1970 החל
(ראה עולים" "אזרחים נכללים ולא הלאיהודים

■ לעיל). הגדרה

חישוב שיטות
 1986 בשנים יוצאים לתושבים ד/4, בלוח
יחזרו לא מהם כמה (תחזית) אומדן נערך 1983

על מבוססים אלה אומדנים שנים. 4 ער שנה כעבור
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תושבי של התנועות כלולות לא ד/63 בלוחות  י"ח לפרק מבוא (ראה תחבורה על בפרק
ההבדל מכאן בכוח. העולים ושל ירושלים מזרח ותקשורת"). "תחבורה
אלה תנועות שבהם וד/2. ד/! לוחות לבין ביניהן בגבול: שנרשמו העולים רק כלולים ד/1 בלוח

כלולות. בו שכלולים ה/2, בלוח המובא מזה שונה מספרם
תנועת על הנתונים מקורות של נוסף פירוט של האוכלוסין מינהל בלשכות  ששינו אלה גם
תיי על בפרסומים למצוא אפשר ותושבים תיירים ארעי תושב או מתייר מעמדם את  הפנים משרד

המיוחדים. הפרסומים בסדרת רות בכוח. לעולד או לעולה

נבחרים פרסומים

1979/80 יוצאים ותושבים תיירים 0קר 686 מיוחדים נ!רסומי0
19831984 תיירות 765 אי חלק 19481972 לישראל העלייה 416

1986 לישראל העלייה 808 ב' חלק 19481972 לישראל העלייה 489
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summary tables סיכום לוחות
אשרה סוג לפי ויציאות, כניסות ד/1. לוח

TABLE1V/1.ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA

נוסעים
בשיוט

Cruise
passengers

תיירים6
בולל (לא
נוסעים
בשיוט)

Tourists'
)not incl.
cruise

passengers)

חושבים
ארעיים
Tempo
rary
resi
denls5

תנועת
בכוח4 עולים

of
potential

immigrants4

חושבים3
Residents3

אזרחים
עולים2

Immigrating
citizens2

עולים
בכוחי ועולים
Immigrants
and potential
immigrants'

הכל סך
Total

Arrivalsבניסור
15 V 1948
198629,676,9481,685,44710,0468,335,854172,094194,86417,481,6631,796,990

19481949383,919341,24915,92926,741
19501954678.257395,01596,1693,767169,94013,366
19551959685,513211,561173,26112,631276,10111,959

196019641 ,570,892244,506364.08831.227849,19481,877
196519692,450,265105,728539,2371,37547,2471.607,503149,175

197019744,367,374198,4564,016983,84346,55222,5472,889,976221,984
197519796,548,995106,9723,3621 ,764,05942,52619,9554,153,731458,390
198019849,109,61365,7972,6683,193.79664,30246,6175,142,618593,815

1975917,78817,509604268.0048,3843,733559,02160.533
1976,104,20217,092680279,1237,0443,665732,71163,887
1977,335,87118.611752319,2677.0863,621893.88392,651
1978,531,30123,099711423,4389,4453,795958,711112,102
1979,659,83330,661615474,22710,5675,1411.009,405129,217

1980,700,46016,677514481,60313,35512,492,065,830109,989
1981,765,3448,794471589,54013,84415,649,040.33296,724
1982,669,1939,464544641,67812,8027,195899,10398.407
1983,968.24113,369693769,01513,1195,225,042,550124,270
1984!,006,36517,493446711.96011,1826,056,094,813164,415

1985,990.6838,905531.3538,9635.089,264,368172.006
1986,891,4487,258674,1198,3785,784.101,48194,428

Departuresיציאות
15 V 1948
198628,239,9048,815,143245,852227,20417,154,7051,796,990

1948194943,17921,61021,569
19501954329,160151,7404,018160,03613.366
19551959519,935231.52711 ,720264,72911,959

196019641,352,566418,48830,892821.30981.877
196519692,363,661588,7092,46051,2721,572,045149,175

197019744,212,2721.043,49480,46436,9092,829,421221,984
197519796,462,9951.834,47065,30526.7054.078,125458,390
198019849,074,9913,271,61576,26052,6815,080.620593,815

1975897,055282,72413,6435.380534.77560.533
1976,093.341296,98411.6755,318715.47763.887
1977,328.750332,99711.7815,417885,90492.651
1978,506.362430.26013,4115.232945.357112.102
1979.637,487491.50514.7955,358996.612129.217

1980,709,033513.45918,33610,365.056.884109.989
1981.775.482606.34316,78117.530.038.09496.724
19821.672.517650.32514.58712.156897.04298.407
1983,926,847771.646J4.9376.374.009,620124.270
1984,991.112729.84211,6196.256.078.980164.415

1985.991.890553.23010.9625.490.250.202172.006
19861,889,255700.26010.4017.517.076.64994.428
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(המשך) אשרה סוג לפי ויציאות, כניסות  ד/ו. לוח
TABLEIV/1.ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA (com.)

תיירים"
nsmnכוללתושבים (לא

בכוח4אזרחיםעולים נוסעיםארעיים5עולים
הכל בכוח1סך כשיוטןMovementTempoתושבים5עולים2ועולים
TotalImmigrantsImmigratingResidents3ofrary

and potentialcitizens2potentialresiTourists6
immigrants'immigrants4dents5(not incl.

cruise
passengers)

Balance מאון

19601964221.326244,50654,4003.33527.88519601964
196017,22323,64412,0494255,2031960
196141,09146,65010,056

2944,2031961
196254,66359,60011,4102356,2381962
196361,97962,15610,7823,2137,3921963
196446,37052,45610,103


8324,8491964

1965196986.598105.72249,4721,085402.535.45819651969
196524,62628,7959.6606306,1211965
196691313,61012,814 1,6311,7481966
196710,26012,27513,69158812,2641967
196819,57118,1506,9051,7396,5871968
196931,22832,8926,402 1,0852,9158,7381969

19701974155.102198.4564.01659,65133,91214.36260,55519701974
197030,13729,9611,0827,2035,5563.58515,4381970
197135,19436,2058738,6488,1053,16418.0331971
197233,71651,5647899.4607,6372.4258851972
197346,30551,5137638,6766.5703,06412,3391973
19749,75029,21350925,6646,0442,12413.8601974

1975197986.000106.9723.36270,41122,7796,75075.60619751979
197520,73317,50960414,7205,259 1,64724,2461975
197610,86117,09268017,8614,631 1,65317,2341976
19777,12118.61175213,7304.695 1,7967.9791977
197824,93923,0997116.8223.966 1.43713.3541978
197922,34630,66161517,2784.22821712,7931979

1980198434.62265,7972,66877.81911,9586,06461,99819801984
19808,57316,67751431,8564.9812.1278.9461980
198110,1288,79447116,8032.937 1.8812,2281981
19823,3249,4645448,647 1.7854.9612.0611982
198341,39413.3696932,6311.818 1,14932.9301983
198415,25317.49344617.88243720015.8331984

1985 1,2078,90521.877 1.99940114.1661985
19862.1937,25826.1412.0231J3S24.8321986

1 Excl. tourists who changed their status to immigrants or
potential immigrants but includes immigrating citizens up to
1969  see introduction to this chapter and to Chapter
V. 2 19701984; see introduction. 3 Incl. arrivals and
departures of residents of East Jerusalem viathe Jordan bridges:
see also note 3 to Table 1 V/2. 4 Asof July1969  afterfirst
entrance. 5 As of 1952. 6 As of May 1985. incl. also
visits in Sinai up to 7 days.

בכוח לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל לא 1

זה לפרק מבוא ראה  1969 עד עולים אזרחים כולל אך
כולל 3 מבוא. ראה ;19701984 2 ה'. ולפרק
הירדן; גשרי דרך ירושלים מזרח תושבי של ויציאות כניסות
אחרי  1969 ביולי החל 4 ד/2. ללוח 3 הערה גם ראה
במאי החל 6 ב952ו. החל 5 ראשונה. כניסה

ימים. 7 עד בסיני ביקורים גם כולל ,1985
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אשרה וסוג ויציאה כניסה דרך לפי ויציאות, כניסות  ר/2. לוח
TABLEIV/2.ARRIVALS AND DEPARTURES, BY MODE OF ENTRANCE

AND DEPARTURE AND CATEGORY OF VISA
1986

Pi 2.si

C cc5/I
הכלידיר תייריםell1תושבים*סך

Mode of
entrance

ויציאה Total1DMכניסה

n EE
Residents3F S

St OTourists'and departure
nn cp5 £

c o
a.

ם £
f

הכל
כניסות
1,797,0207,258674,1198,3785,784

Arrivals
1,101,481)TAL

אויר
יס

בשה

1,534,844
36,371
225,805

7,255
3

585,841
17,964
70.314

8,057
76
245

4,060
76

1,648

929,631
18,252

153,598

Air
Sea
Land

הירדן גשרי
מצרים מעברי
לבנון מעברי

92,503
95,962
37,340

45,595
24,096

623

8
223
14

872
469
307

46,028
71,174
36,396

Jordan bridges
Egyptian border
Lebanese border

הכל סך
יציאות
1,789,626700,26012,717

Departures
1,076,649TOTAL

1,519,957601,52610,414908,017Airאויר
39,56819,27929419,995Seaימ 230,10179,4552,009148,637Landיבשה

הירדן 89,58447,83784240,905Jordanגשרי bridges
מצרים 101,43430,93185969,644Egyptianמעברי border לבנון 39,08368730838,088Lebaneseמעברי border

1 Excl. cruise passengers. 2 See note I to Table
iv/1. 3 lncl. Movements of residents from East Jerusalem
via the Jordan bridges: 45,556 arrivals and 45,048 departures.

ללוח ו הערה ראה 2 בשיוט. נוסעיס כולל לא 1

גשרי דרך ירושלים מזרת תושבי תנועת כולל 3 ד/1.
יציאות. ו45,048 כניסות 45,556 הירדן:

RESIDENTS

Thousands

וחוזרים1 יוצאים תושבים . in לוח
TABLEiv/3.RESIDENTS DEPARTING AND RETURNING1

חושבים

אלפים

חזרו לא
1986 סוף עד
Did not
return till
end of 1986

Returning, by year of return חזרה שנת לפי חוזרים,

1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
1948
1979

הכל2 סך
Total2

יוצאים
Departing

יציאה שנת
Year
of

departure

468.3
142.2
4.3
5.4
4.2

12.1
9.8
12.7
11.6
6.8
8.5
19.2
9.7
16.1
17.3
22.3
40.1
114.9

628.6
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.6
1.1
1.6
2.3
5.0
14.2
62.1
540.3

484.5
0.4
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2

668.0
0.5
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3

723.2
0.5
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4

586.1
0.4
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4

542.3
0.6
0.1
0.2
0.2
0.3
0.5

435.4 3,629.8
0.7 1,266.6
0.1
0.2
0.3
0.4
0.8
1.30.60.50.50.20.2
2.01.00.80.70.40.2
4.31.91.20.90.50.3 10.64.02.21.60.70.3 47.111.85.23.21.40.7

367.655.112.46.62.61.5
466.059.014.04.92.2

503.457.511.13.8
636.555.81.1

589.19.7

137.6
163.7
179.5
194.9
218.9
233.3
238.9
269.5
359.7
367.2

403.6

7,697.9
1,269.8
138.1
164.6
180.6
196.5
221.8
236.8
244.2
278.8
379.4
437.2
446.9
547.7
578.1
708.4
663.0
465.7
540.3

8,166.2
1,412.0
142.4
170.0
184.8
207.6
233.9
246.6
256.9
290.4
386.2
445.7
466.1
557.4
594.2
725.7
685.3
505.8
655.2

19481986
19481969

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

1 Excl. the movement of residents of East Jerusalem via the
Jordan Bridges and potential immigrants. 2 lncl. about
5,000 residents who departed before 1948.

הירדן גשרי דרך ירושלים מזרח תושבי תנועת כולל לא 1

לפני שיצאו תושבים כ5.000 כולל 2 בכוח. ועולים
.1948
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לארץ בחוץ שהות תקופת לפי וחוזרים, יוצאים1 תושבים ד/4. לוח
TABLEIV/4.RESIDENTS DEPARTING1 AND RETURNING, BY PERIOD OF STAY ABROAD

מהם מעלי בחו"ל ששהמהם:שהו לאחר nrrבחו"ל
over3 abroadstayedThereofחזרו jfterלא staying abroadThereof: Returned

סוףכל שנהכלעד
ומעלהפחותהחוזרים19864היוצאים2

All234Did notAll234סרמשנה +
deparשניםשניםשניםשנהreturnreturLessשניםשניםשניםשנההכל
ting21 yearyearsyearsyearstill end

1986
ning4than

1
1 year1 yearyearsyearsyears

yearover
total

Thousandsאלפים
.5 V 194819868,166.2468.37,697.9
Thereof מזה

1970142.420.112.38.57.14.3136.2120.016.26.93.61.54.2
1971170.022.413.610.69.05.4162.2144.317.97.43.92.14.5
1972184.820.313.49.97.94.2178.5160.817.77.83.51.94.5
1973207.629.921.417.214.811.1198.4179.918.58.83.91.64.2
1974233.933.123.518.916.412.1208.4194.414.06.93.01.42.7
1975246.630.220.315.613.29.8230.9214.716.28.43.51.62.7
1976256.932.722.218.016.012.7239.2220.318.99.64.22.03.1
1977290.430.420.816.614.711.6277.4256.820.610.04.52.43.7
1978386.226.515.911.99.76.8380.4358.322.110.54.72.54.4
1979445.731.319.614.311.28.5439.2418.620.69.64.22.44.4
1980466.143.330.924.421.819.2435.4414.720.710.64.32.03.8
1981557.432.418.413.511.39.7542.3521.121.211.84.0!.93.5
1982594.233.322.218.416.116.1586.1562.423.712.45.22.23.9
1983725.733.422.317.3(1316)17.3723.2693.929.314.06.63.25.5
1984685.336.522.3(1619)22.3668.0644.923.111.14.92.64.5
1985505.840.1(2227)40.1484.5463.321.211.13.82.24.1
1986655.2(3745)114.9628.6602.426.214.25.02.34.7

I See note 1 to Table IV/3. 2 By year of departure.
3 Data in brackets are forecasts  see introduction, Methods of
Computation. 4 By year of return.

יציאה. שנת לפי 2 ד/3.
שיטות מבוא. ראה  תחזית

ללוח 1 הערה ראה 1

הם בסוגריים הנתונים 3
חזרה. שנת לפי 4 חישוב.

בחו"ל1 שונות רצופות שהות תקופות להם שמלאו תושבים  ד/5. לוח
TABLEIV/5.RESIDENTS WHO HAVE BEEN ABROAD FOR SPECIFIED CONTINUOUS

PERIODS'

מוחלטי Absoluteמספרים numbers' 1D2שיעוריםRates2

מעלמעלמעלמעלמעלמעל
שנים1שנתיים1שנה' שנים'שנתיים'שנה'4 4

More thanMore thanMore thanMore thanMore thanMore than
1 year'2 years'4 years'1 year12 years4 years'

שנתי ממוצע  תקופתיות נטו niDDin
<ge annual aver*periodical additionNet

1963196410,1008,8004.23.6
196519698,0007,8006,6603.02.92.5
197019745,4003,4004,3001.71.11.4
1975197911,00011,6008,6003.13.32.4
1980198411,1009,90010,4002.82.52.7

198515,30012,2007,2003.73.01.8
198613,90010,30011 ,4003.32.42.7

מ948ו.5.5ו מצטברים crisoD
Cumulative figures as of 15 V 1948

end 1964 סוף Till147,100129,300עד
end 1969 סוף Till187,000167,300138,600עד
end 1974 סוף Till213,800184,100160,300עד
end 1979 סוף Till268,700242,100203,300עד
end §1984 סוף Till324,400291,200255,600עד
end 11985 סוף Till339,700303,400262,800עד
end §1986 סוף Till354,200313,700274,200עד

1 See explanation in "Methods of Compulation" in the
introduction. 2 Per 1,000 residents in Israel.

ל במבוא. חישוב" "שיטות בסעיף הסבר ראה 1
בישראל. תושבים 1,000
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בחו"ל שהות משך לטי חוזרים1, תושבים  ד/6. לוח
TABLE IV/6.RESIDENTS RETURNING', BY DURATION OF STAY ABROAD

Yearחזרהשנת of returnDuration
השהות ofמשך

1969197419841985198619691974198419851986stay

Absoluteמספרים numbers Percentages'0אחוזמוחלטים
הכל 132,630208,408667,974484,500628,559100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מחודש: 29,701481,603303,439411,82622.445.272.162.665.5Lessפחות than 1 month:
ימים 04,1763,4013,3330.60.70.50 days

" ו 427,99221,06224,3004.24.33.91^t "

'' 59
" 1014

29,70194,223116,539
122,584

71,145
71,455

90,109
97,020

22.445.217.4
18.4

14.7
14.8

14.3
.15.4

59 "

1014 "

" 15  1982,86352,00679,26212.410.712.61519 "

" 20  29127,44984,370117,80219.117.418.82029 ''

חודש 48,39552,96884,20975,51897,65936.525.412.615.615.51ו month
חודשים 215,07611,90222,25720,84025,13611.45.73.34.34.02 months
חודשים 36,2776,61212,57912.51714,3204.73.21.92.62.33 "

43,0894,0967,9037,9688,4922.32.01.21.61.44 "
' 52,0343,2286,2356,8477,5021.51.60.91.41.25 "

" 684,2916,98611,90312,12913,3603.23.51.82.52.168 '■

'' 9114,8867,67714,72614,42815,1623.73.52.23.02.4911 "

ומעלה 4.39.94.06.45.61נ18,83220,54426,55930,81435,102שנה year and more
ידוע 49172Notלא known

Daysימים
שהות 5336192222Medianחציון stay

ממוצעת: Averageשהות stay:
חודשים מ3 4029202224Lessפחות than 3 months

משנה 6756354340Lessפחות than 1 year

1 Excl. residents of East Jerusalem who returned via the ועולים אלנבי גשר דרך ירושלים מזרח תושבי כולל לא 1

Allenby Bridge and potential immigrants. See introduction. מבוא. ראה בכוח.

גיל לפי תושבים1, של דיור.יציאות לוח
TABLEIV/7.DEPARTURES OF RESIDENTS', BY AGE

1981198219831985198619811982198319851986

Ageגיל
cאחוזימוחלטיםמספרים
numbersAbsolutePercentages

הכל 557,438594,245725,705505,784655,212100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
14 51,85055,94664,09143,36555,5629.49.48.88.68.5Upעד to 14

15  1921,93423,79830,16820,60631,7574.04.04.24.14.91519
20  2440,06938,42447,54032,02043,7907.36.56.66.46.72024
252958,99158,32769,13544,87858,13710.89.89.58.98.92529
3044171,951190,262234,414167,543212,61931.332.132.333.332.73044
45 64156,145168,587211,572143,301184,37228.428.429.128.428.24564

65 +48,04658,38268,67151,88766,2408.89.89.510.310.165 +
ידוע 8,4525191142,1842,735Sotלא known

חציוני 39.239.539.739.939.8Medianגיל age

/1 See note I to Table IV5. ד/5. ללוח 1 הערה ראה
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TOURISTS תיירים

מגורים ארץ לפי תיירים, כניסות ד/8. לוח
TABLEIV/8.TOURISTS ARRIVALS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

מגורים pK1I960'1970'19801I 984198519861986Country of
residence

ThousandsPercentsאלפים

כולל 114.0441.31,175.81,259.21,264.41,101.5100.0GRANDסך TOTAL

הכל סך  6.029.042.378.575.183.47.5Asiaאסיה  total

0.8Oקפריסין C\ן ו 9.76.06.20.5Cyprusל
1.2טורקיה

y.u15.5
6.04.64.60.4Turkey

10.813.114.517.61.6Jordanירדן
33.431.436.53.3Lebanonלבנון
2.06.9Iranאירן
0.21.03.44.44.75.10.5Japanיפן

אחרות 1.812.114.811.913.913.41.2Otherארצות countries

הכל סך  5.416.839.538.531.032.83.0Africaאפריקה  total
4.65.05.60.5Egyptמצרים

אפריקה 4.511.426.026.518.020.31.9Southדרום Africa
אחרות 1.35.413.57.48.06.90.6Otherארצות countries

הכל סך  40.9185.9718.5636.7677.0665.360.4Europeאירופה  total
סקנדינביה 2.018.969.055.362.466.36.2Scandinavianארצות countries

המאוחדת 10.947.2140.8131.3129.3133.912.1Unitedהממלכה Kingdom
2.49.937.126.532.131.52.9Netherlandsהולנד
2.17.620.918.319.720.71.9Belgiumבלגיה
10.049.5138.8125.1140.7136.012.3Franceצרפת

2.48.455.848.944.433.53.0Italyאיטליה
2.810.134.135.136.237.73.4Switzerlandשוויץ

ר.פ. ,4.120.2157.5133.8145.8139.112.6Germanyגרמניה, F.R.
1.03.022.421.726.023.12.1Austriaאוסטריה
0.12.03.03.33.03.20.3Romaniaרומניה
0.85.411.112.09.910.00.9Greeceיוון

0.20.810.812.914.216.11.4Spainספרד
אחרות 2.12.917.212.513.314.21.3Otherארצות countries

הכל סך  59.5202.2355.3485.6456.0297.027.0Americaאמריקה  total
הברית .49.7166.9284.7403.8367.0211.719.2U.S.Aארצות

3.517.926.534.638.128.52.6Canadaקנדה
1.02.29.411.912.06.00.5Mexicoמקסיקו

2.16.215.412.514.528.02.6Argentineארגנטינה
1.24.07.38.79.611.21.0Brazilברזיל

0.31.11.71.81.82.00.2Uruguayאורוגואי
0.51.11.51.71.91.50.2Chileציילי

אחרות 1.22.88.810.611.18.10.7Otherארצות countries

הכל סך  1.57.016.119.923.018.71.7Oceaniaאוקיאניה  total
1.46.213.416.719.915.81.4Australiaאוסטרליה
זילנד 0.10.82.63.02.82.70.3Newניו Zealand

אחרות ארצות
0.10.20.30.2


Other countries

ידוע2 0.30.44.1222.34.30.4Notלא known2

I Incl. cruise passengers  see also TableIV/9. 2 In 1984 ב1984 2
through June 1985 "not known" has been included הארצות. בין
proportionally in the counlries.

ד/9. לוח גם ראה  בשיוט נוסעים כולל 1

יחסי באופן נכלל ידוע" ה"לא 1985 יוני ועד
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כניסה ודרך מגורים ארץ לפי בשיוט, ונוסעים תיירים, כניסות ד/9. לוח
TABLE 1V/9 TOURIST AND CRUISE PASSENGER ARRIVALS, BY COUNTRY OF

RESIDENCE AND MODE OF ENTRANCE
1986

DTouristsתיירי

היבשהליו
By landנוסעים מגורים Countryבשיוטארץ of

residence הכל האוירסך היםדרך דרךדרך :htdCruise
TotalBy airBy seaאלנב passengersגשר

הכל :hereofסך Via
TotalAllenby

bridge

כולל 1,101,481929,63118,252153,59829,19294,428GRANDסך TOTAL
הכל סך  83.42421.7002.22759.4972.1429.084Asiaאסיה  total קפריסין

טורקיה
6,155
4,619

4,182
4,419

1,666
163

307
37

118,612
43

Cyprus
Turkey יידן

לבנון
17,563
36,500

79
427151

17,484
35,922

648
5712

Jordan
Lebanon פקיסטן הודו,

לנקה וסרי
יפן

4,666

5,058

1,875

3,967

55

54

2,736

1,037

117

223

246

5

India, Pakistan
and Sri Lanka

Japan
Other countries אחרות 8,8636,7511381,9741,085166ארצות

הכל סך  אפריקה
מצרים

אפריקה צפון

32,837
5,598
4,916

27,667
1,500
4,617

507
71
34

4,663
4,027
265

160
29
37

535
132
12

Africa  total
Egypt
North Africa אפריקה 20,26219,65437523389347SouthAfriesדרום אחרות 2,0611,89627138544Otherארצות countries

הכל סך  665,326594,60911.49759.22014.77169,329Europeאירופה  total
Scandinavian countrie
Finland

סקנדינביה ארצות
פינלנד

66,294
14,213

55,485
12,123

2,102
723

8,707
1,367

1,758
115

, 2,298
304

24,94220,7147443,484743918Swedenשבדיה 11,56310,0962121,255262947Norwayנורבגיה דנמרק
המאוחדת הממלכה

אירלנד

15,576
133,903
5,724

12,552
121,604
4,709

423
2,390
351

2,601
9,909
664

638
2,143
128

129
25,597
5,036

Denmark
United Kingdom
Ireland

הולנד
בלגיה
צרפת

31,464
20,748
135,994

27,558
19,104
129,070

612
200

1,336

3,294
1,444
5,588

654
745

2,039

1,856
584

6,823

Netherlands
Belgium
France 33,47829,4802163,7822,2274,582Italyאיטליה 37,73734,3675002,8703022,483Switzerlandשוויץ ר.פ. גרמניה,

אוסטריה
139,127
23,143

121,714
20,564

2,163
334

15,250
2,245

3,335
244

11,096
1,261

Germany, F.R.
Austria

Romania_3,1922,979321816יומניה 9,9666,4158882,6631004,941Greeceיוון ספרד
פורטוגל

אחרות ארצות

16,094
2,776
5,686

14,309
2,563
4,688

57
7

309

1,728
206
689

954
9

127

1,892
44
836

Spain
Portugal
Other countries

הכל סך  ,296,960269אמריקה 70&2.72424,52870,79713.777A vnefica  total אמריקה 246,231223.91C2,26020,06110,44712,827צפון
/IfllV* f**** .v ■ "..

North America הברית 211,732193,40:1,61216,7189,50111,795Unitedארצות States OK5792,927806818Canada.28,52225קנדה 69416140214Mexico;5,9775,49מקסיקו אמריקה !1,06891.51507627Centraמרכז America אמריקה >דרום 49,66144,88.4594,317274923South America ארגנטינה
ברזיל

\ 27,962
) 11,150

25,33*
.9,74

215
120

2,413
1,285

54
133

365
231

Argentine
Brazil (אורגואי 1,9901,88198813Uruguay 1צ'ילי 1,5141,33311462441Cnj|e

אחרות 6,586ארצות 7,0457438563273Other countires
הכל סך  אוקיאניה

אוסטרליה
12,058 18,659
10,629 15,843

/,/56
849

5.445
4,365

1.246
974

403
344

Oceania  total
Australia זילנד ניו

אחרות ארצות
1,327 2,650
102 166

275
32

1,048
32

263
9

57
2

New Zealand
Other countries

ידוע 3.889לא 4.275141245761.300Not known
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וגיל מגורים ארץ לפי תיירים1, ד/0ו.כניסות לוח
TABLEIV/10.TOURISTS ARRIVALS1, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND AGE

Ageגילקבוצות1כלסך groups
Total

0141519 |2024252930444564 [65+

Percentagesאחוזיםאלפים
Thousands

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
19841,082.5100.06.85.79.48.123.132.214.71984
19851,250.6100.06.55.79.38.022.632.615.41985

 כולל1986 סך 1,084.6100.07.35.810.08.923.831.113.11986  GRAND TOTAL

 הכלאסיה 66.6100.08.15.010.411.730.626.08.2Asiaסך  total
10.8100.06.52.84.65.624.134.222.2Turkeyטורקיהמזה: andThereof:

Cyprusוקפריסין
36.5100.09.37.114.513.730.420.94.1Lebanonלבנון

הכלאפריקה סך 32.8100.09.27.39.58.227.427.710.7Africa  total
.. אפריקהמזה 20.3100.07.99.411.88.423.127.112.3Unionדרום of SouthThereof:

Africa

הכלאירופה סך 665.3100.06.25.210.89.023.432.013.4otalEurope 
:66.3100.06.06.517.09.421.726.013.4ScandinavianThereofארצותמזה:

countriesסקנדינביה
133.9100.08.06.813.19.422.227.313.2Unitedהממלכה

Kingdomהמאוחדת

31.5100.04.84.113.312.125.727.912.1Netherlandsהולנד
20.7100.09.75.37.28.726.129.513.5Belgiumבלגיה
136.0100.09.05.58.27.823.230.815.5Franceצרפת

33.5100.04.83.05.77.425.738.814.6Italyאיטליה

37.7100.05.94.011.19.823.632.912.7Switzerlandשוויץ
ר.פ. ,139.1100.03.44.810.79.823.237.710.4Germanyגרמניה, F.R.

23.1100.04.83.510.09.125.535.911.2Austriaאוסטריה

3.2100.03.13.13.13.115.643.828.2Romaniaרומניה
10.0100.04.02.05.05.019.036.029.0Greeceיוון

16.1100.03.11.95.06.927.339.616.2Spainספרד

הכלאמריקה סך 297.0100.09.17.37.97.223.331.613.6totalAmerica 

:28.5100.07.46.79.87.722.530.915.0CanadaThereofקנדהמזה:
הברית 211.7100.09.97.18.07.323.730.313.7Unitedארצות Stales

28.0100.07.18.65.45.020.740.312.9Argentineארגנטינה
11.2100.06.36.38.08.024.134.812.5Brazilברזיל

18.6100.05.44.818.321.519.421.59.1Oceaniaאוקיאניה

ידוע 4.3100.027.92.37.04.614.025.6.1S6Notלא known
I Excl. cruise visito
Jerusalem. כ לא 1

ירושלים.
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בארץ שהות משך לפי תיירים/ ד/וו.יציאות לוח
TABLE1V/11.TOURISTS DEPARTURES', BY DURATION OF STAY IN ISRAEL

Duration of slay 1986 1985 1984 1983 1980 1970 1961 שהות משך

Absolute numbers
TOTAL 1,059,915 1,236,839 1,066,879 1

Less thanonemonthtotal 908.483 1,075.777 916.255

Days
20,513 20.7790

1^t
59
1019
2029

1 month
2 months
3 months
4 months
5 monlhs
68 months
9 11 months

1 year and more

TOTAL
Less than one month  total

18,448

107,695 119,671 103,735

329.057 420,325 354,551
338.409 392.958 325.816
112.809 122,044 113,705

79.544

24,042
12,252

7.393

6.239
9.145

6.935

5.882

מוחלטים מספרים
,006,1011,047,460 397,263 141,912 הכל סך
863.739 895.836 312.428 110.868 הכל סך מתודש פחות

ימים

0

1 4
59

10 19

79.097 36.536 23.280
25.753

94,665
304.926 337.395 80.137 26.522
319.352 348.724 123.000 39,237
119.043 130.620 72.755 21.829

83.300
25.159
13.423

8.811

7.036
10.544

7.340

75,693
23.901

13,247
8,277

6,735

10.563
7.493

77.508

21.655

11,396
7,191

5,434

7.781
6.851

74.343
23.639
14,002

7.975

6.477

10,574
8,715

51,448
15.003
5,686
2,703
2,138
3,246
2.044

18.457
4.879
2,052
1.296
792

1,400

976

5,449 4,715 4.546 5,899 2,567 1.192

Percentages
100.0 100.00

85.7 87.0

100.00

85.9

100.00
85.9

100.0
85.5

אחתים
100.0 100.0

78.6 78.4
u u

0

1 4
16.49.27.6

2.6
9.4

1.7

9.7

1.7

9.7
1.9
10.2

Days

0

14
5918.720.232.230.333.234.031.059

10 1927.631.033.331.830.631.831.91019
20 2915.418.212.411.810.79.810.72029

חודש 113.113.07.17.77.16.77.51 month
חודשים 23.43.82.32.22.22.02.32 months

חודשים 11 עד 4.64.04.63.84.43.84.0311נ months

ומעלה 0.80.60.50.40.40.50.51שנה year and more

(ימי Stayשהות (days)
השהות 15161211.611110.711.1Medianחציון stay

ממוצעת: שהות

מחודש 11131211.310.910.810.8פחות
Average stay:
Less than one month

חודשים מנ 191515.914.714.415.8Lessפחות than 3 months
משנה 25252321.622.320.721.3Lessפחות than one year

2029

חודש ו

חודשים 2

חודשים 3

חודשים 4

חודשים 5

חודשים 6  8

חודשים 9  וו

ומעלה שנה

הכל סך
הבל מחודשסך פחות

/1 See note I to Table IV10. ד/0ו. ללוח 1 הערה ראה
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משנה, פחות בישראל ששהו יוצאים1 תיירים של ממוצעת שהות ד/2ו. לוח
וגיל מגורים ארץ לפי

TABLEIV/12.AVERAGE STAY OF DEPARTING TOURISTS' WHO STAYED IN ISRAEL
LESS THAN ONE YEAR, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND AGE

יציאות
(לתיירים ממוצעת לות)שהות
TouristAverage stay (nights)

departures
וגיל מגורים Countryארץ of residence

and age
1986197919801982198419851986

כולל 1,054.02422.1סך 2522.320.721.2GRAND TOTAL

64.73724.0אסיה 3812.812.412.3Asia

הכל סך  26.42223.8אפריקה 2520.626.725.6Africa  total
מצרים :5.224.827.523.5Thereqfמזוז: Egypt

אפריקה 18.41822.1דרום 1919.328.126.7Union of
South Africa

הכל סך  649.92222.1אירופה 2321.419.818.9Europe  total
סקנדינביה :62.427.726.822.5Thereofמזה: Scandinavia

המאוחדת 132.226.624.722.3Unitedהממלכה Kingdom

30.728.224.823.3Netherlandsהולנד
20.423.523.624.0Belgiumבלגיה
131.420.118.919.1Franceצרפת

32.51416.3איטליה 1514.513.114.1Italy
37.42423.8שוויץ 2720.118.916.9Switzerland

פ. ר. 139.51917.7גרמניה, 1916.715.915.1Germany, F.R.
22.32017.1אוסטריה 1615.313.513.9Austria

2.94139.1רומניה 4039.542.145.9Romania
9.02020.4יוון 1716.614.715.3Greece

15.61316.2ספרד 1711.711.510.9Spain

הכל סך  283.02426.2אמריקה 2922.221.327.2America  total
ארה^יב 203.82325.2מזה: 2921.020.328.2Thereof: U.S.A.
27.23029.0קנדה 3026.924.827.3Canada

26.13832.8ארגנטינה 3133.029.518.8Argentina
10.031.327.822.1Brazilברזיל

ידוע 30.0Notלא known

Ageגיל
0 1476.32728.5 3128.836.528.2014

הכל סך  15  29251.63938.0 4237.241.534.01529 total
15  1957.94240.0 4240.543.339.51519
20  24100.84544.4 5143.446.637.52024
25  2992.93029.5 3427.834.625.02529

30  44256.01919.1 2217.021.014.63044
45  64340.01716.6 1714.215.019.54564

65 +130.12019.8 2017.318.019.565+

/1 See note I to Table IV10. ד/10. ללוח 1 הערה ראה
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וקליטה עלייה ה'. פרק

הגדרות
לארץ מתייחסים במפקד הנתונים לידה. ארץ

אחרונה. מגורים לארץ ולא העולה נולד שבה
15 בן כל השנתי: האזרחי העבודה כוח
החוד ב12 אחד יום לפחות בישראל שעבד ומעלה
כולשהי, בעבורה הפקידה, למועד שקדמו שים
העובדים כל אחרת; תמורה או רווח שכר, תמורת
בני אחרים); בענפים וכין כשירותים (בין בקיבוצים
ללא גם ויותר בשבוע שעות !5 שעבדו משפחה

תשלום.
שבהם בית משקי על נתונים כוללים בית משקי
מדרום אמריקה, מצפון עולה הוא הבית משק ראש
בין שעלה מבריה"מ, או אירופה ממערב אמריקה,

ו1983. 1970 השנים

ישראל את שעזבו עולים
עולים על נבחרים נתונים מובאים ה/13 בלוח
19691985 השנים בין שעלו ומעלה 18 בני
עלייתם. לאחר שנים 3 או שנה בחו"ל ונמצאו
קליטת מסקר נתקבלו 1982 עד 1969 לעולי הנתונים
 עולים קליטת סקר על והסברים (פרטים עולים.
והנתו ,(1986 3 7 בשנתון ה' לפרק במבוא ראה
ביקורת מקובץ נתקבלו 19841985 לעולי נים

הפנים. משרד של הגבולות
מתייחסים עולים קליטת סקר פי על הנתונים
ושלג היעדרות, מחמת בסקר נפקדו שלא לעולים
ממוס או משפחה מבני מבוסס מידע התקבל ביהם
למטרות שלא הארץ את עזבו כי בארץ, הקליטה דות

וכר. משפחה ביקור טיול,
מתייחסים הגבולות ביקורת קובץ פי על הנתונים
בחו"ל ששהו נמצא לעלייתם שנה שבתום לעולים

חודשים. 3 לפחות

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 ואת המעפילים את גם העולים,
ששינו התיירים לארץ. כניסתם שנת לפי בארץ
שבה בשנה נכללו בכוח לעולים או לעולים מעמדם
הם 1948  1949 בשנים הנתונים מעמדם. את שינו

בלבד. לידה יבשת לפי

עולים קליטת
1983 והדיור האוכלוסין מפקד

נבחרים נתונים מובאים ה/12 וער ה/10 בלוחות
אמריקה, דרום אמריקה, צפון ילידי יהודים על
1970 השנים בין שעלו ובריה"מ אירופה מערב
נתקבלו הנתונים עלייה. תקופות לפי ו1983,
 והדיור האוכלוסין מפקד של המורחב מהשאלון
מהאוכלוסייה; 0י209 של מדגם על ומבוססים ,1983
המפקד, בעת ומעלה שנים 15 לבני מתייחסים הם
ומקום יד משלח תעסוקה, כגון: נושאים נחקרו

המגורים.
לראשי מתייחסים ודיור בית ציוד על הנתונים

בית. משק

נבחרים פרסומים

העלייה אחרי שנים ושלוש שנה הלטינית אמריקה עולי 652
ותשל"ח תש"ל בין (עלו

בישראל הראשונות השנים חמש המועצות כרית עולי 682
בתשל"י) (עלו

בישראל הראשונות השנים שלוש השבעים. שנות עולי 771
1986 לישראל העלייה 808

מיוחדים פרסומים

א חלק 19481972 לישראל העלייה 416
בי חלק 19481972 לישראל העלייה 489

לאחר שניט ושלוש שנה וקנדה הברית ארצות עולי 637
לתשל"ד) תש"ל בין (עלו העלייה
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immigrants עולים
אחרונה מגורים ויבשת עלייה תקופת לטי בכוח1, ועולים עולים ה/ו. לוח

TABLEV/l.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND LAST CONTINENT OF RESIDENCE

עלייה תקוקת
Period

of immigration
הכל סך
Total

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

אירופה
Europe

אמריקה
ואוקיאניה
America

and Oceania

ידוע לא
Not
known

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

מוחלטים Absoluteמספרים numbersהכל מסך 900/o of total

1882190320,00030,000..

1904191435,00040,000

191914 V 1948482,85740,8954,041377,3817,754'52,78610.489.6

1919192335,1831,18123027,8726785,2224.795.3

1924193181,6139,18262166,9172,2412,65212.487.6

19321938197,23516,2721,212171,1734,5893,9899.091.0

1939194581,80813,1161,07262,9681084,54418.481.6

194614 V 194856,4671,14490648,4511385,8284.096.0

15 V 194819861,778,450353,723424,811812,555162,04525,31644.455.6

15 V 19481951686,739237.35293,951326.7865,14023,51049.950.1

15V 31 XII 1948101,8194,7398,19276,55447811,85614.485.6

1949239,57671,65239,215121,9631,4225,32447.352.7

1950170,21557,56526,16281,1951,9543,33950.249.8

1951175,129103,39620,38247,0741,2862,99171.928.1

1952195454.06513,23827,8979.7482.97121176.4.?5.15

195224,3696,86710,2866,2329503470.529.5

195311,3263.0145,1022,14793013372.527.5

195418,3703,35712,5091,3691,0914486.613.4

19551957164.9368.801103.84648,6163.6324168.331.7

195537,4781,43232,8152,0651,1551191.48.6

195656,2343,13945,2846,7391,067586.113.9

195771,2244,23025,74739,8121,4102542.157.9

1958196075,48713.24713.92144,5953.6259936.064.0

195827,0827,9214,11313,6951,3203344.555.5

195923,8953,5444,42914,7311,1474433.466.6

196024,5101,7825,37916,1691,1582229.270.8
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אחרונה מגורים ויבשת עלייה תקופת לפי בכוח1, ועולימ עולים ה/ו. לוח
(המשך)

TABLEV/l.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS', BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND LAST CONTINENT OF RESIDENCE (com.)

עלייה ידועאמריקהתקופח אירופהאסיהלא
Peirodהכל אמריקהאפריקהNotואוקיאניהאירופהאפריקהאסיהסך

of immigrationTotalAsiaAfricaEuropeAmericaknownAsiaEurope
and OceaniaAfricaAmerica

Absoluteמוחלטיםמספרים numbersהכל מסך >;'r'A, of total
19611964228.04619.525115.87677..5J714.84126759.440.6

196147.6384.14918.04823.3751.9699746.753.3
196261.3285,35541,81611.8252.18714577.122.9
196364.3644.96438.67214.2136.4971867.832.2
196454.7165.05717,34028,1244.188740.959.1

1965196881.33715.01825.39431.6389.2741349.750.3
196530,7365.2238.53513.8793.096344.855.2
196615.7303,1373.0247.4352.132239.260.8
196714,3271.9876.2684.2951.771657.642.4
196820,5444.6717.5676.0292.275259.640.4

19691971116.48419.70012.06550,55833.89127027.372.7
196937.8047.0185,92615.2369.6012334.365.7
197036,7506,9043.78514,43411 .40522229.370.7
197141.9305.7782.35420.88812.8852519.480.5

19721974142.7556.3476.821102.76326.775499.290.8
197255.8883,1432.76639,14510,8142010.689.4
197354.8862,0252.83940.4929,52288.991.1
197431.9811.1791.21623.1266.439217.592.5

19751979124.82711.7936.02977./6729.29354514.385.7
197520.02892768913.4174,98968.191.9
197619.7541.13569712.1375.774119.390.7
197721.4299081.62012.6606,2014011.888.2
197826.3941.7361.68316.5496.30512113.087.0
197937.2227.0871.34022.4046.02436722.977.1

1980198483.6376.91215.71135.50825.23027627.172.9
198020.4283.2021.00711.7924,3507720.779.3
198112.5991.2151.1705.9094.2436219.081.0
198213.7239511.5556.1685.0034618.385.7
198316.9068443.0946.1546.7585623.476.6
198419,9817008.8855.4854.8763548.052.0

198510.6426072.3183.9643.7391427.572.5
19869.5051.1839823.6753.6343122.977.1

I As of June 1969. incl. tourists who changed their status to
immigrants or potential immigrants: as of 1970  incl. non
Jewish immigrants and excl. immigrating citizens (see Table V/2
and introduction). 2 Incl. about 11.000 illegal immigrants
and about 19.500 tourists who remained in Israel. and for whom
continentof residence and periodof immigration are not known.

או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל 1969 ביוני החל 1

ולא לאיהודים עולים כולל  ב970ו החל בכוח. לעולים
כ כולל 2 ומכואן. ה/2 לוח (ראה עולים אזרחים כולל
ואשר בישראל שנשארו ת"רים וכ9.500ו מעפילים 11.000

ידועות. אינן עלייתם ותקופת מגוריהם יבשת
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אשרה סוג לפי בכוח1, ועולים עולים ה/2. לוח
TABLEV/2.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, BY TYPE OF VISA

הכל סך
Total

נכנסו
irrival:

:אשרת:
Visa at

מעמדם ששינו תיירים
Tourists who changed

status
* is
bg.spa g

E^  c E

Sa5 02

* 1
El
b oo

If
עולה
Immi
grant

עולה
בכוח

Potential
immi
grant

לעולימ
To immi
grants

לעולים
ככוח

Fo potential
immi
grants

19691986487,852291,564129.25722,80444,22719691986

196937,80423,0609,6191,5583,5671969

197036,75019,51910,4421,7215,0681,0891970

197141,93024,64211,5631.4964,2293,0568891971

197255,88842,1129,4521,2603,0644,1537891972

197354,88643,8807,6331,0742,2995,0767631973

197431,98123,3485,8658751,8915,5845091974

197520,02812,5854,9247591,7605,2716081975

197619,75411,2225,8707941,8684,7376801976

197721,42911,6396,9728641,9544,4997681977

197826,39415,4597,6409802,3154,4667701978

197937,22220,70310,7101,4574,3524,9881,6181979

198020,42810,4556,2221,3332,4184,9171,1521980

198112,5993,9154,8791,9461,8595,1081,3151981

198213,7233,7455,7192,2851,9746,7291,6881982

198316,9065,7117,6581,5162,0217,5822,2241983

198419,98111,9745,5191,0701,4185,4481,7171984

198510,6424,6654,2408029354,7421,4471985

19869,5052,9284,3301,0141,2335,3021,7641986

1See note 1toTable V/l. 2 Upto 1978,excl. immigrating אזרחים כולל לא 1978 עד 2 ה/1. בלוח 1 הערה ראה 1
citizens who registered in the bureaus of the Ministry of the במבוא הסבר גם ראה הפנים; משרד כלשכות שנרשמו עולים
Interior; see also explanation in the introduction to Chapter IV. די. לפרק
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השתקעות ושנת בכוח כעולה רישום שנת לפי לעולים, מעמדמ 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

cIa
nO

ששינו nriN .ono
in Israelof (years) 

של כישראל שהות אחרי לעולה מעמדם
changed status to immigrant after stay

(ש:י0)
PercentThereof:

רישום 4J.Gשנת O

Year of
registration21

o
a.

?nax

XL

הכל סך
Total

משנה פחות
Less than
one year

12345678910111214

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

Percentsאחתים19691986173,480

Thereof: : 7m
197212.5167,62260.72.05.44.015.310.44.62.72.11.42.85.9 4.1

19739,9325,06551.01.75.03.114.511.45.13.41.91.21.10.9 1.7

19747,7564,25054.81.54.33.715.311.97.43.71.61.71.60.4 1.7

19756.6843,62354.22.34.53.816.012.16.12.82.51.41.21.5

19767,7384.21754.52.05.34.114.612.27.53.82.01.50.70.8

19778,9264.87454.62.73.53.215.214.57.63.62.11.21.0

19789,9555,45554.82.63.93.215.516.05.94.22.21.3

197915.0627,87752.33.14.13.217.911.56.83.62.1

19808,6404,41551.13.43.34.116.413.66.53.8

19816.7383,39650.42.04.23.317.515.87.6

19827,6933,22341.91.73.23.716.916.4

19839,6792,44925.31.92.92.717.8

19846,9375347.71.53.03.2

19855,1752855.52.03.5

19865,5631282.32.3

f:



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

עלי Periodהתקופת of immigration

לידה ארץ
1919

15 V
\QAR19521961196519721980JQO/C

Country of birth
19481951

19601964197119791985!you

כולל 482,857686,739294,488228,046197,821267,58294,2799,505GRANDסך TOTAL

הכל סך  40,776237.70437,11919,89936.30919,4568,2471.250Asiaאסיה  total
ישראל


41186823778450725324Israel

8,27734,5476,8714,7939,2803,1181,69196Turkeyתורכיה
2,6781,8701,25188784280269Syriaסוריה
2358461502,05856413716Lebanonלבנון
123,3712,9895201,609939898Irakעירק
14,56645,04080351045105Yemenתימן

הדמוקרטית ,1,2723,2753672222894112Yemenתימן Democratic
(Aden)(עין)

3,53621,91015,6998,85710,6459,5503,729859Iranאירן
2,3031,10623028613254Afghanistanאפגניסטן

פקיסטן, ,2,1765,3802,94010,1703,497961146Indiaהודו. Pakistan,
SriLankaסרילנקה

504217405643486Chinaסין
אחרות M3.1251,25410314920021346622Otherארצות countries

הכל סך  4.03393.282143,485116,67J4121419,27322,0771,353Africaאפריקה  total
28,26395,945100,35430,1537,7802,805266Morocco(מרוקו

>אלג"דיה 9943,8103,4339,6803,1772,1371,429109Algeria
13,29323,5693,8137,7532,1481,391161Tunisia(טוניס
87330,9722,0793182,148219516Libyaלוב

סודן ,8,76017,5211,2331,73053528223Egyptמצרים, Sudan
אפריקה 2596667741,0032,7805,6041,592543Unionדרום of South

Africa
אחרות 1,9077,51816427047385014,527245Other'ארצות countries

הכל סך  377.487332.802106.30580,78881,282183,419.3S5193,702Europeאירופה  total
המועצות .52,3508,16313,7434,64624,730137,13412,030299U.S.S.Rברית

170,127106,41439,6184,7319,9756,2182,061196Polandפולין
41,105117,95032,46263,54922,63518,4188,5621,357Romaniaרומניה

1,9447,661320101221126646Yugoslaviaיוגוסלביה
7,05737,2601,68046033411853Bulgariaבולגריה

8,7672,13167616634832610111Greeceיוון
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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.)

עליי Periodהתקופת of immigration

לידה אוץ
191915 V

194819521961196519721980Country of birth
1948

1951
19601964197119791985

1986

(המשך) Europeאירופה (cont.)
52,9518,2101,3862,379גרמניה 7962,0801,140166Germany

7,7482,632610724אוסטריה 29759523828Austria
131253668שווייץ 21863446369Switzerland

16,79418,7887831,849צכ'וסלובקיה 90588832631Czechoslovakia
10,34214,3249,8191,486הונגריה 1,1151,10047774Hungaira

סקנדינביה 85131767ארצות 119903693120Scandinavian
countries

המאוחדת 1,5741,9071,4485,201הממלכה 1,2606,1715,069531United Kingdom
1,2081,0776461,117הולנד 3531,17084190Netherlands
291394887בלגיה 22584753258Belgium
1,6373,0501,6626,858צרפת 1,1925,3995,066583France
80169184ספרר 22232722333Spain

1,5541,305414719איטליה 22171337029Italy
ארורות 2,3291,34391200'ארצות 21225221018Other countries

 ואוקיאניה 7.5793.8226.92231.726אמריקה /0,>57445,04025. 1333,198America and Oceania
הכל totalסך
3162362761,928קנדה 2412,1781.297181Canada

הברית 6,6351,7111,55316,569ארצות 2,10220,96312,9691,697U.S.A.
48168611מקסיקו 12586167:88Mexico

המרכזית1 1743111אמריקה 18104tCentral America1
188ונצואלה 1092451113Venezuela
289קולומביה 12655225i56Colombia

3047631,964ברזיל 6371,7631,04136Brazil
664251,118אורוגואי 72c! 2,1991,54;127Uruguay
2389042,8886,164ארגנטינה 5,531 13,1585,58704Argentine

484011,468צ'ילי 322 1,1806663Chile
גייאנה 4219473פרגואי. U62Paraguay, Guyana

זילנד ניו 7211912C700אוסטרליה, 13.659 1,27582Australia, New
Zealand

אחרות !3182327ארצות J9543 58316 50051Other countries

ידוע 52,982290*לא 14 657/9, /25303 3942Not known

1 Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, אל ריקה. קוסטה גואטמלה, ניקרגואה, הונדורס, 1

Haiti, the Dominican Republic, Puerto Rico, ריקו, פוארטו הדומיניקאנית. הרפובליקה האיטי. סלוואדור,
Jamaica. 2 including countires in which .. was pirnted in שתי צוינו שבהן הארצות את כולל 2 ג'מאיקה.
/thecolumn. 3 See note2to Table v1. ה/1. בלוח 2 הערה ראה 3 הטור. בתוך ., נקודות
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לידה וארץ אחרונה מגורים ארץ לפי בכוח1, ועולים ה/5.עולים לוח
TABLEV/5.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS',

BY LAST COUNTRY OF RESIDENCE AND COUNTRY OF BIRTH

1986

עוליםעולים
psi הכליבשת הכלבכוחעוליםסך Continentבכוחעוליםך and country

TotalImmiPotentialTotaImmiPotential
grantsimmigrantsimmi

grantsgrants

ארי מגוריםלפי ליאחרונה1 ארץ רהלפי
By last country of residenceBy countryof birth

כולל 9,5053,9425,5639,5053,9425,563GRANDסך TOTAL

הכל סך  1.1837903931.250819431Asiaאסיה  total

859563296Iranאירן

ופקיסטן 13683531468561Indiaהודו and Pakistan

965442Turkeyטורקיה

אחרות 1,04770734014911732Otherארצות countries

הכל סך  9823935891,353474879Africaאפריקה  total

266100166Moroccoמרוקו

אפריקה 5655850754358485Southדרום Africa

אחרות 41733582544316228Otherארצות countries

הכל סך  3,6752.1021.5733,7022.1761,526Europeאירופה  total

.20220129925940U.S.S.Rבריה"מ

1,3571,33027Romaniaרומניה

ואוסטריה 1461034319492102Germanyגרמניה and Austria

המאוחדת 568126442531109422Unitedהממלכה Kingdom

931677901476Netherlandsהולנד

621250581345Belgiumבלגיה

927173754583103480Franceצרפת

362016291415Italyאיטליה

אחרות 1,6411,451190561242319Otherארצות countries

 ואוקיאניה 3.6346462,9883,1984722,726Americaאמריקה and Oceania  total
הכל סך
2113517618131150Canadaקנדה

.1,9683421,6261,6972601,437U.S.Aארה"ב

91127988880Mexicoמקסיקו

1512812313618118Brazilברזיל

1382111712710117Uruguayאורוגואי

.772163609704ארגנטינה 108596Argentine

זילנד וניו 113159882874Australiaאוסטרליה and New Zealand

אחרות 1903016018329154Otherארצות countries

ידוע Not;/3111202לא known

1 See note 1 to Table V/I. ~ "~
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וגיל מין עלייה, תקופת לפי בכוח. ועולים עולים ה/6. לוח
TABLEV/6.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY

PERIOD OF IMMIGRATION, SEX AND AGE

עלייה Periodתקופת of immigration

15גיל V
194819521961196519721980Age

1951'19601964197119791985

מוחלט Absoluteםמספרים numbers
Malesזכרים

הכל 146,424סך 345,639111.76694,0611126,69144,6764,544TOTAL
01454,472 99,60440.16624,62329,46410,761913014
15 1913,914 35,26012,78211,73012,6874,4404071519
20  2411,238 34,3047,21110,65013,6036,0767042024
253416,379 56,18411,08411,78821,6838,9339992534
35  4418,758 49,63912,5449,70314,4174,0904793544
456425,829 56,96322,16217,84721,5525,6945164564
65 +5,782 13,1975,7417,36013,1044,59152665+

ידוע 53לא 48866360§18191Not known

Femalesנקבות
הכל 148,064סך 336,722116,280103,760§140,89149,6034,961TOTAL
0 1450,565 92,92837,73023,61728,02610,197874014
15 1912,180 30,48711,23611,88513,5475,1274051519
20  2412,380 34,6548,48914,82518,1397,7867892024
25  3420,298 57,57614,28513,98622,8789,4991,1762534
35  4420,616 46,50415,71611,35614,8084.0064523544
45  6425,532 58,15522,03619,45528,1627,7287184564
65+6,410 15,8276,6758,23014,9704,97954765+

ידוע 83לא 591113406§361281Not known

Percentageאחוזים
Malesזכרים

הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
0 1437.2 28.936.026.323.324.120.1014
15 199.5 10.211.412.510.010.09.01519
20  247.7 9.96.511.410.813.615.52024
25  3411.2 16.39.912.617.120.022.02534
35  4412.8 14.411.210.411.49.210.53544
45  6417.6 16.519.819.017.012.811.44564
65 +4.0 3.85.27.810.410.311.565+

Femalesנקבות
הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
01434.2 27.632.522.919.920.717.6014
15  198.2 9.19.711.59.610.48.21519
20  248.4 10.37.314.312.915.815.92024
253413.7 17.112.313.516.319.323.72534
354413.9 13.813.511.010.68.19.13544
456417.2 17,319.018.820.015.714.64564
65 +4.4 4.85.78.010.710.111.065+

I Excl. 4,386 immigrants and settling tourists in 1948, 1949 and
1950 whose sex and age are not known.

,1948 בשנים משתקעים ותיירים עולים 4,386 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
1986

הכל עוליםTotalסך :ImmigrantsThereofמזה:

אמריקהאמריקה
הכל2גיל הכל2ואוקיאניהאירופהאפריקהאסיהסך Ageואוקיאניהאירופהאפריקהאסיהסך

Total2AsiaAfricaEuropeAmericaTotal2AsiaAfricaEuropeAmerica
andand

OceaniaOceania

הכל 9,5051,1839823,6753,6343,9427903932,102646TOTALסך
04751688623236523952371113904
5141,0361391953203774371099919135514
15198121441072772832818743114361519
20241,49323311852960938512125151872024
25342,175243179848896809154524761262534
35449311021093773414237332262543544
45641,2341459255643362399433721074564
65+1,07310996536330745956242516265+

חציוני 27.425.323.430.727.032.426.723.635.335.0Medianגיל age
ממוצע 31.730.328.234.730.036.631.329.938.840.2Averageגיל age

1 See note I to Table V/l.
2 Incl. continent of residence not known.

ה/ו. בלוח 1 הערה ראה 1

ידועה. לא מגורים יבשת כולל 2

הראשונה ההפנייה מחוז לפי בכוח, ועולים עולים ה/8. לוח
TABLEV/8.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY DISTRICT

OF FIRST REFERRAL
1986

עוליםעולים
בכוחעוליםבכוחעולים

הכלמחוז הכל113otentialז1ת11סך 1PotentialDistrictןהח11סך
TotalgrantsimmiTotalgrantsimmi

grantsgrants

מוחלטים d^bddאחתיPercentages ם

Absolute numbers

הכל 9,5053,9425,563100.0100.0100.0TOTALסך
2,6025972,00528.716.337.2Jerusalemירושלים
8505403109.414.75.7Northernהצפון
7232924318.07.98.0Haifaחיפה
1,8247861,03820.121.419.2Centralהמרכז

אביב 1,59366293117.618.117.3Telתל Aviv
1,34676158514.820.710.8Southernהדרום

עזה וחבל שומרון ,13034961.40.91.8Judeaיהודה, Samaria and Gaza Area
ידוע 437270167Votלא known
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מין לפי ומעלה, 5ו בני בכוח1, ועולים עולים ה/9. לוח
בחו"ל יד ומשלח

TABLEV/9.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS', AGED 15 AND OVER,
BY SEX AND OCCUPATION ABROAD

1986

עוליםעולים
יד Occupationבכורועוליםבכוחעוליםמשלח

הכל הכלImmiPotentialסך 1Potentialוחוח1סך
TotalgrantsimmiTotalgrantsimmi

grantsgrants

מוחלטים מספרים
Absolute numbersPercentages2 אחוזים2

כולל 7,7183,2664,452GRANDסך TOTAL
הכל בחו"לסך 4,6291.8582,771100.0100.0100.0Workedעבדו abroad total
מדעיים, מקצועות ,2,3859231,46261.259.962.0Scientificבעלי academic.
חופשיים professionalאקדמיים. and technical

workersוטכניים
פקידים ,62720042716.113.018.1Managersמנהלים, clerical and

relatedודומיהם workers
בתעשייה 43924519411.315.98.2Industrialעובדים workers
שירותים 13463713.44.13.0Serviceעובדי workers

3131102038.07.18.7Otherאחר
ידוע 731317414Notלא known

נחו"ל עבדו 3,0461,3771,669Didלא not work abroad
ידוע 433112Notלא known

Malesגבריב

כולל 3,6311,4542,177GRANDסך TOTAL

הכל בחו"לסך 2.4499781,471100.0100.0100.0Workedעבדו abroad total
מדעיים. מקצועות ,1,19845474459.257.260.5Scientificכעלי academic.
חופשיים professionalאקדמיים, and technical

workersוטכניים
פקידים ,2116015110.47.612.3Managersמנהלים. clerical and

relatedודומיהם workers
בתעשייה 32917315616.321.812.7Industrialעובדים workers
שירותים 4521242.22.62.0Serviceעובדי workers

2408615411.910.812.5Otherאחר
ידוע 426184242Notלא known

בחו"ל עבדו 1,163463700Didלא not work abroad
ידוע 19136Notלא known

Femalesנשים
כולל 4,0871,8122,275GRANDסך TOTAL

הכל בחו"לסך 2.1808801,300100.0100.0100.0Workedענדו abroad total
מדעיים. מקצועות ,1,18746971863.362.863.7Scientiifcבעלי academic.
חופשיים professionalאקדמיים. and technical

workersוטכניים
פקידים ,41614027622.218.724.5Managersמנהלים, clerical and

erlatedודומיהם workers
בתעשייה 11072385.99.63.4Industrialעובדים workers
שירותים 8942474.85.64.1Serviceעובדי workers

7324493.83.34.3Otherאחר
ידוע 305133172Notלא known

בחול עבדו 1.883914969Didלא not work abroad
ידוע 24186Notלא known

1 See note I to Table V/l.
2 Of those whose occupation is known.

ה/1. בלוח 1 הערה ראה 1

ידוע. ידם שמשלח אלה מכין 2
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1983 והדיור האוכלוסין מפקד

נבחרות תכונות לפי ומעלה, 15 בני 1983  1970 עולי ה/10. לוח
י לידהמזה. בשת

ולרל rnTotal
אמריקה אמריקהצפון דרום

North AmericaSouth America

עלייהתקופת

197019751980197019751980197019751980
197419791983197419791983197419791983

מוחלטים מספרים  הכל 135,40080,00036,8007,3005,6005,6009,3006,2004,000סך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

46.645.247.445.246.850.543.944.849.6גברים

53.454.852.654.853.249.556.155.250.4נשים

לימוד שנות
0  825.923.219.1(1.2)(1.3)(0.5)8.3 '9.66.3

912. 40.637.233.331.623.722.142.935.737.0

13 1516.818.321.421.520.523.624.023.529.3
16+16.721.326.245.854.553.824.831.227.4

דיבור שפת
או יחידה שפה  50.234.022.851.634.926.368.755.230.1עברית

עיקרית
משנית שפה  26.233.135.941.350.647.022.629.638.4עברית

בלבד 23.632.941.37.114.526.78.715.231.5לועזית

מגורים מחוז
10.912.418.834.139.441.411.016.515.1ירושלים

8.49.910.38.910.89.211.410.715.3צפון

15.914.513.07.35.35.310.910.015.3חיפה
21.524.619.018.318.713.022.620.518.0מרכז

אביב 25.521.620.318.813.622.324.119.517.6תל

17.316.517.69.49.26.619.422.618.4דרום

עזה וחבל שומרון (0.4)(0.2)(0.6)0.60.51.03.23.02.2יהודה.

הכל סך  מועסקים'
מוחלטים מספרים 79,20044,5001 7,4004,8003,8003,0006,6004^002,300
הכל מסך אחוז 58.555.747.265.567.353.470.769.557.8

הכל סך יד2 משלח
מוחלטים מספרים 71,60040,40015,4004,2003,4002,5006,1003,9002,100

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

מדעיים מקצועות 15.717.718.823.826.320.816.616.412.9בעלי

ואקדמיים
חופשיים מקצועות 16.418.119.126.628.332.519.422.417.6בעלי
ודומיהם טכניים אחרים,
ודומיהם פקידים 21.218.317.524.914.919524.223.515.9מנהלים,

בתחבורה בתעשייה. 28.827.821.97.16.95.615.814.818.5עובדים

ובבנייה
17.918.122.716.524.621.324.022.935.1אחר

בלבד ידוע יד משלח בעלי 2 השנתי. האזרחי העבודה בכוח 1
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CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1983

TABLEV/10.IMMIGRANTS OF 19701983 AGED 15 AND OVER, BY SELECTED
CHARACTERISTICS

Thereof: Continent of birth

"מ בדיה
U.S.S.R.

אירופה מערב
Western Europe

Period of immigration

1980
1983

1975
1979

1970
1974

1980
1983

1975
1979

1970
1974

TOTAL absolute numbers
percents

Males
Females

Years of schooling
08
912
1315
16+

Languages spoken
Hebrew as only or main
language

Hebrew as second language
Other languages only

District of residence
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern
Judea, Samaria and Gaza Area

EMPLOYEDPERSONS1TOTAL
 absolute numbers
 percent of total

OCCUPATION'TOTAL
 absolute numbers
 percents

Scientiifc and academic workers

Other professional. technical and
related workers

Administrative, clerical and related workers
Workers in industry, transport
and building

Other

8,500
100.0

44.9
55.1

26.5
31.7
24.0
17.8

17.0

18.7

14.8

39,300
100.0

45.1
54.9

29.0
37.2
18.8
15.0

27.9

17.5

14.7

,6S000
100.0

47.5
52.5

30.0
39.6
17.6
12.8

46.0

6,500
100.0

46.8
53.2

3.4
42.2
24.8
29.6

26.5

8,700
100.0

43.0
57.0

4.2
40.4
23.5
31.8

39.3

16.6 19.1 19.3

17.4 26.8 24.9

9,300
100.0

42.6
57.4

7.7
44.3
21.2
26.8

54.4

29.241.641.527.532.430.7
16.419.132.026.539.752.3

19.722.428.98.36.38.2
8.510.19.69.711.610.4
12.29.07.518.819.722.3
21.626.723.521.625.721.2
25.821.320.222.717.911.8
10.69.28.818.618.625.9
1.71.31.50.30.10.2

5,4005,4003,20041,40022,0004,400
57.761.848.760.955.951.6

4,9004,9002,70037,40019,7004,100
100.0100.0100.0100.0100.0100.0
18.318.721.913.916.520.0

20.1

24.126.422.916.911.912.2
13.110.79.335.239.434.3

24.4

1 In annual civilian labour force. 2 With occupation known only.
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על בעלות צורת לפי ,1970  1983 משנות עולה שבראשם בית משקי  ה/11. לוח
עלייה ותקופת לידה יבשת דיור, צפיפות הדירה,

TABLEV/ll.HOUSEHOLDS HEADED BY IMMIGRANTS OF 19701983, BY TYPE
OF OWNERSHIP OF DWELLING, HOUSING DENSITY, CONTINENT OF BIRTH AND

PERIOD OF IMMIGRATION
Percentagesאחוזים

הדירה על בעלות צורת
of ownership of dwellingTypeלחדר Continentנפשות of

לידה בבעלותיבשת Personsbirthלא and
עלייה הכלותקופת בשכירותבשכירות'בבעלותסך perperiodולא of

TotalOwnedRented1Neitherroomimmigration
owned not
rented

הכל Totalסך
1970 1974100.062.235.42.40.919701974
1975  1979100.049.945.94.20.919751979
1980 1983100.023.961.015.10.819801983

אמריקה צפון ■.Thereofמזה. North Ameirca
1970 1974100.059.336.34.40.919701974
1975 1979100.045.451.63.00.919751979
1980 1983100.016.370.413.30.819801983
אמריקה Southדרום America
1970 1974100.062.833.93.31.019701974
1975 1979100.049.346.83.90.919751979
1980 1983100.016.657.825.60.919801983
אירופה Westernמערב Europe
1970 1974100.062.334.13.60.919701974
1975 1979100.054.840.84.40.919751979
1980 1983100.028.761.89.50.819801983

"מ .U.S.S.Rכריה
1970 1974100.064.933.12.01.019701974
1975 1979100.050.844.94.31.019751979
1980 1983100.027.863.09.20.919801983

1 lncl. rented dwellings with rights ofkey money. מפתח. לדמי זכות עם בשכירות דירות כולל

שברשותם ,1970  1985 משנות עולה שבראשם בית משקי אחוז ה/12. לוח
עלייה ותקופת לידה יבשת לפי בניקיימא, מוצרים

TABLEV/12.HOUSEHOLDS HEADED BY IMMIGRANTS OF 19701983
POSSESSING DURABLE GOODS, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF

IMMIGRATION
Percent of total in each cell תא ככל הכל מםד !>חוז

TVטלויזיזתנור rמכונית
(בבעלותאחייך
Continentאומכונה(חשמל of

לידה גזןטלפוןיבשת birthבשימושןשחורשואבלהדחתמערבלו/או and
עלייה CarperiodצבעוניתלכןאבקכליםחשמליTelephoneBakingותקופת of

stoveMixerDishVacuumBlackColour(ownedimmigration
(elect riwashercleanerandor in
cal orwhiteuse)
gas)

הכל סך
1970 1974

TOTAL
70.392.159.55.852.048.960.141.619701974

1975197953.988.753.37.448.S49.550.642.119751979
1980 198340.074.142.47.633.633.444.232.919801983

אמריקה צפון :Thereofמזה: North America
1970 197480.991.179.113.462.463.236.757.019701974
1975 197975.689.872.515.756.744.741.657.519751979
1980 198360.177.053.67.833.530.531.234.619801983
אמריקה דרום
1970 197475.294.982.213.557.655.067.366.3

South America
19701974

1975  197967.387.668.613.541.452.752.260.619751979
1980198339.270.539.66.921.535.042.934.519801983
אירופה Westernמערב Europe
1970  197480.591.275.115.162.856.453.456.519701974
1975  197971.191.878.222.663.841.760.560.119751979
1980 198360.177.861.116.245.234.046.643.619801983

"מ כריה
1970 197467.492.452.73.350.145.261.838.9

U.S.S.R.
19701974

1975  197944.288.742.82.546.553.246.937.219751979
1980 198325.979.233.73.436.034.251.034.819801983
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immigrants who left israel ישראל את שעזבו עולים
עלייה, תקופת לפי ישראל, את שעזבו ומעלה1 8ו בני עולים ה/3ו. לוח

נבחרות ותבונות בישראל שהות
TABLEV/13.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER', WHO LEFT ISRAEL, BY PERIOD

OF IMMIGRATION, STAY IN ISRAEL, AND SELECTED CHARACTERISTICS
Percent of total in each cell תא בכל הכל מסך אחת

ביקורתקיבץ
עולים קליטת הגבולותוסקר

JSurvey of immigrant absorptionBorder
control file

1969/701971/721975/761978/791982Periodתקופת of
*1970/711974/751977/781979/80/198319841985immigrationעלייה2
את 1313113111Leftעזבו Israel  בתוך withinשנהשנהשנהשניםשנהשנהשניםשנהשניםשנהישראל 

YearYearsYearYearsYearYearYearsYearYearYear

הכל alTotסך
הכל 101666סך 13612966TOTAL
101867גברים 14613966Males
91566נשים 13511967Females

מגורים Lastיבשת continent
ofאחרונה residence

הצפונית \17אמריקה 291716 32924121214North America
הדרומית 76/.אמריקה 17(1!)22(8)(5)5South America
מערבית 19291311אירופה 261529141513Western Europe
מזרחית 2533אירופה 723(1)(2)(1)Eastern Europe
אפריקה (3)483אסיה 9715(2)(1)(1)AsiaAfrica

Ageגיל
1829162699 1981713871829
305471255 li5117(5)73054

55+(3)73(3) 8(2)63(4)455+
משפחתי Maritalמצב status
נשואים 61155מזה: 11410645Thereof: Married
18281010רווקים 21112115109Never married

במשפחה Statusמעמד in family
18281210נודדים 23112213Arrived alone

משפחה בני 61044עם 10485Arrived with
family

1 עולים :Thereof:כוחמזה: Potential immigrants
הכל 18301412סך 281125121212TOTAL

19341312גברים 271123121211Males
17271511נשים 281324121313Females

מגורים Lastיבשת continent
ofאחרונה residence

הצפונית 1אמריקה Q321716 33(9)24121215North America
הדרומית y/אמריקה

97 21(13)25(S)(7)5South America
מערבית 20311512אירופה 281632161716Western Europe
אפריקה 1)אסיה 1)288(5) 19(7)16(12)(4)AsiaAfrica

Ageגיל
182924381813 3312251613111829
30  5413241210 2510259(10)153054
55 +(7)(16)S(9) 19(10)21(5)(14)1155+

משפחתי Maritalמצנ status
נשואים 1121119מזה: 249229811Thereof: Married
28411815רווקים 341530181011Never married

במשפחה Statusמעמד in family
24371714בודדים 31142816Arrived alone

משפחה בני 1122119עס 248218Arrived with family

1 As from 1974/75, immigrants aged 18  70 at immigration
who do not live in qibbuzim or moshavim. 2 Periods of
immigration according to the survey of Immigrant Absorption
refer to years beginning in September and ending in August of
the following year. Year 0/ immigration according to border
control ifles  calendar years. 3 Definition of immigrants
who left Israel see in the introduction to this chapter.

גרים שאינם עלייתם בעת 18  70 בני עולים מ974/75ו 1

קליטת מסקר העלייה תקופות 2 במושבים. או בקיבוצים
ונגמרות בספטמבר המתחילות לשנים מתייחסות עולים
ביקורת קובץ לפי העלייה שנות מכן. לאחר שנה באוגוסט
העולים הגדרת על 3 דצסכר. ועד מינואר  הגבולות

מבוא. ראה  ישראל את שעזבו
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לאומיים חשבונות ו'. פרק

ההשקעה וציבורית, פרטית לצריכה ההוצאה כום
נטו יצוא בתוספת ציבורית) והן פרטית (הן הגולמית

ושירותים. סחורות של
שוה שוק במחירי הגולמי הלאומי התוצר
הכנ בתוספת שוק במחירי הגולמי המקומי לתוצר
לארץ. מחוץ שנתקבלו ייצור גורמי של נטו סות
ההכנסות לסכום שוה הלאומית ההכנסה
של תפעולי ועודף מרכוש נטו הכנסות משכר.
הגולמי הלאומי לתוצר גם שוה היא ישראל. תושבי
עקיפים ומסים כלאי הפחתת לאחר שוק, במחירי

נטו.
ציבוריתכוללתאתהצריכה לצריכה ההוצאה
הרש לאומי, לביטוח המוסד הממשלה. משרדי של
המוסדות וכן הלאומיים המוסדות המקומיות, ויות
עיקר את מממנים הנ"ל שהגופים רווח כוונת ללא
הביניים תשומות לערך שוה צריכתם הוצאותיהם.
והמסים הבלאי לעובדים, התשלומים שנצרכו,

ששולמו. העקיפים
הצריכה סיכום פרטית: לצריכה ההוצאה
המוסדות של והצריכה הבית משקי של הפרטית
שהוצאו בית, משקי המשרתים רווח כוונת ללא

הממשלה. ידי על בעיקר ממומנות אינן תיהם
המשר רווח כוונת ללא המוסדות צריכת
מוסדות של הצריכה את כוללת בית משקי תים
ידי על מומן לא הוצאותיהם שעיקר רווח כוונת ללא
הצריכה הגדרת לעיל (ראה הציבורי הסקטור

הציבורית).
תושבי בית, משקי הוצאות בית: משקי צריכת
לרבות ושירותים, סחורות על ובחו"ל בארץ ישראל,

מגורים. בתי למעט אך בניקיימא מוצרים
הנתונים המקומי: בשוק בית משקי צריכת
מתייחסים המצויים המפורטים הסטטיסטיים
ותושבי ישראליים תושבים של המקומית להוצאה
תושבי הוצאות על פירוט לקבל גם קשה כאחת. חוץ
את רק לפרט ניתן לכך, אי לארץ. בחוץ ישראל
ותושבי ישראל (תושבי הבית משקי כלל הוצאות

המקומי. בשוק לארץ) חוץ
הגי סכום היא המקומית הגולמית ההשקעה
קבועים בנכסים הגולמית וההשקעה במלאי דול

להלן. המוגדרים
הפיסי השינוי של השוק ערך במלאי: הגידול
מוצרים גלם, חומרי מלאי (א) הכולל: במלאי,
יצרנים ידי על המוחזקים גמורים ומוצרים בתהליך

כללי

נערכו זה בשנתון המוצגים הלאומיים החשבונות
הסט המשרד ידי על המומלצת חדשה במתכונת
בהגד ההבדלים המאוחדות'. האומות של טיסטי
לקודמתה הנוכחית המערכת בין ובסיווג רות
התוצר של המוחלט הגודל על במיוחד משפיעים
משמעותי הבדל אין זאת, לעומת מרכיביו. ושל
מהמרכיבים. אחד כל של השנתיים בשינויים
הוא במקורות השימושים בסיווג העיקרי ההבדל
לציבורית. פרטית צריכה בין הצריכה בחלוקת
בנוסף הציבורית הצריכה כוללת החדשה. כמערכת
והמוסרות המקומיות הרשויות הממשלה, לצריכת
שהמ רווח כוונת ללא מוסדות צריכת גם הלאומיים
במערכת הוצאותיהם. עיקר את מממנת משלה
המוס של הצריכה נכללה החשבונות, של הקודמת
מבלי הפרטית בצריכה רווח כוונת ללא דות
במערכת הוצאותיהם. מימון בדרך להתחשב
לסקטור הבית משקי של התשלומים כל החדשה,
הפרטית, בצריכה נכללים שירותים עבור הציבורי
עלות את מכסים שאינם סמליים תשלומים לרבות
כתשלומי מקודם נחשבו אלה תשלומים השירות.

הציבורית. בצריכה ונכללו לממשלה העברה
הציבורית לצריכה נוספו בסיווג לשינויים בנוסף
על לבלאי הוצאה (א) לתוצר): גם לכך (ובהתאם
שניתנו השירותים לאספקת ששימשו וציוד בניינים
זקופה, הוצאה (ב) הציבורי; הסקטור ידי על
פנסיה לשלם הממשלה התחייבות את המשקפת

שיפרשו. לאחר לעובדיה
הנוכ המערכת בין ההבדלים של מפורט תיאור
 לישראל סטטיסטי ב"ירחון מובא לקודמת חית
של הלאומיים החשבונות .1987 ,5 מס' מוסף",
הפעילות את (א) :1967 ביוני החל כוללים ישראל
כלכליות עסקאות (ב) ירושלים. מזרח של הכלכלית
מדידת עזה. וחבל ושומרון יהודה עם ישראלים של

גולמיות. הערכות על מבוססת אלה פעילויות

הגדרות

שוק2: במחירי הגולמי, המקומי התוצר
ההפר הפחתת לפני נטו, והשירותים הסחורות ערך
ידי על שיוצרו קבועים, הון נכסי על בלאי עבור שות
לסי שוה זה ערך בישראל. המועסקים ייצור גורמי

United Nations, A SystemofNational Accounts, האו"ם; תדריך על מבוססות ההגדרות ו

Studies in Methods, Series F, No. 2 NewYork, 1968
שקיבלו נוספים תמורה מרכיבי וכוללת ליבוא נטו מסיס כוללת שאינה בכך האו"ם מהגדרת שונה שוק במחירי התוצר הגדרת 2

היצואנים.
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על בעלות ועל חברות של העצמי ההון על
סמורות;

הן  לאומי לביטוח למוסד תשלומים (ב<

ששילם החלק והן המבוטח ששילם החלק
המעסיק:

משפט בתי מסי לדרכונים, חובה תשלומי (גן
ובו'.

היצרנים על שהוטלו מסים הם עקיפים מסים
בסחו לשימוש או לקנייה למכירה, לייצור, בקשר
כהוצ היצרנים ידי על והנרשמים ובשירותים, רות

עקיפים: למסים דוגמאות שוטפות. ייצור אות
ערך מס קנייה, מס מכס, יבוא: על מסים (אן

חוץ; נסיעות ומס מוסף
ערך מס קנייה, מס מקומי; ייצור על מסים (בן
על ומס רכוש מסי לעסקים, רישיונות מוסף,
העודף עקיף כמס מוגדר כן כמו עבודה.
כמו ממשלתיים, מפעלים של התפעולי
שבבעלות המפעלים ושל והנמלים, הדואר

המים. מפעלי כמו המקומיות, הרשויות
השוטפים המענקים כל את כוללות תמיכות
המקומיות והרשויות הממשלה ידי על הניתנים
את וכן וממשלתיים, פרטיים עסקיים למפעלים
כמו ממשלתיים מפעלים של התפעוליים הגירעונות
הניתנות השוטפות לתמיכות בנוסף ישראל. רכבת
התמיכה מרכיב גם זה בסעיף כלול ישיר, באופן
שהממשלה שוטפות, פעולות למימון בהלוואות
נמוכה (כריבית מועדפים בתנאים ליצרנים נותנת
היצוא. מקרנות הלוואות כגון השוק), מריבית
חד בהלוואות התמיכה נכללה לא זאת, לעומת
קבוע. בסיס על ניתנו שלא בהלוואות או פעמיות
הון כהעברת הוגדר אלה כהלוואות המענק מרכיב

התוצר. בחשבון נכלל ואינו
התוצר, כחשבון מוסף ערך במס הטיפול
כולל אינו השוק במחירי התוצר השוק: במחירי
כלול לא לכך, בהתאם היבוא. על נטו עקיפים מסים
על שהוטל עקיף) כמס (המוגדר מע"מ בתוצר
פרטית, (צריכה כמקורות השימושים בערך היבוא.
מע"מ כלול היבוא ובערך והשקעה) ציבורית צריכה

הוחזר. ולא ששולם מע"מ רק דהיינו, נטו,
מבוסס הלאומיים בחשבונות התוצר סיווג
אולם ,"1970 הכלכלה ענפי של האחיד "הסיווג על

הבאים; ההבדלים את לציין יש
מתקבל הלאומית בחשבונאות החקלאות. ענף 
החקלאית התפוקה בין כהפרש בחקלאות התוצר
לבין חקלאית, כתוצרת שהוגדרו סחורות של
לפי הוא הסיווג אחרים. מענפים הקנויה התשומה
המס חקלאיים), (משקים מפעלים לפי ולא מוצרים
פעילותם לפי הכלכלה" ענפי ב"סיווג ווגים

העיקרית3.

על המוחזקים חיוניים מוצרים מלאי (ב) פרטיים;
בניינים, (של בתהליך הבנייה ערך הממשלה. ירי
להשקעה נחשב אחרות) בנייה ועבודות כבישים

במלאי. כגידול ולא קבועים בנכסים גולמית
החשבון, בתקופת במלאי, הפיסי השינוי ערך
לבין התקופה כסוף המלאי ערך בין כהפרש נאמד
מוערכים שניהם כאשר בתחילתה, המלאי ערך

התקופה. של הממוצעים במחירים
ההוצאות קבועים: בנכסים גולמית השקעה
של ההון מלאי להגדלת עצמי) וייצור (רכישות
והמוס הממשלה המפעלים, שבידי קבועים נכסים
רכישת כוללות ההוצאות רווח. כוונת ללא דות
עפרות) ומרבצי קרקע (למעט בניקיימא נכסים
תיקונים בתהליך, בנייה עבודות אזרחי, לשימוש
ומטעים. קרקע להכשרת הוצאות גדול, מידה בקנה
בני מוצרים על הממשלה הוצאות נכללות לא

צבאי. לשימוש קיימא
ערך ושירותים: סחורות של ויבוא יצוא
וקנו מכרו הארץ שתושבי והשירותים הסחורות
כלו אלה ושירותים בסחורות לארץ. חוץ מתושבי
ושירותים וביטוח הובלה שירותי מוצרים, לים
ישראליים ייצור גורמי הכנסות נכללו לא אחדים.
ייצור לגורמי ותשלומים לארץ בחוץ מפעילותם
נרשם הסחורות יבוא ערך הארץ. תושבי שאינם
ערך גם השירותים ביצוא נרשם לכך, בהתאם : C1.F.
על שסופקו היבוא, סחורות וביטוח ההובלה שירותי

ישראליים. מפעלים ידי
לארץ. בחוץ ייצור לגורמי נטו תשלומים
בחוץ מהשקעות ישראליים תושבים של הכנסה
ורווחים דיבידנדה ריבית, רנטה, כמו לארץ,
מעבודה והכנסות מפעלים של ישירה מהשקעה
המתאימים התשלומים פחות לארץ, בחוץ ומחבירה
ותקבולי תשלומי כולל לא זרים; ייצור לגורמי
המוגדרים ישראל ובנק הציבורי הסקטור של ריבית

העברה. כתשלומי
ענפי של התוצר את כולל העסקי התוצר
המוסדות שירותי הממשלה, שירותי להוציא המשק,

דיור. ושירותי רווח כוונת ללא
להכנסה שוה הפנויה הפרטית ההכנסה
מרכוש הכנסה ופחות ישירים מסים פחות הלאומית
העברה תשלומי ובתוספת הממשלתי הסקטור של

לארץ. ומחוץ מהממשלה הבית למשקי
בין כהפרש מוגדר הנקי הפרטי החיסכון
הפרטית. הצריכה לבין הפנויה הפרטית ההכנסה
שוטפים היטלים כוללים ישירים מסים
לאומי לביטוח המוסד הממשלה, ידי על שהוטלו

המקומיות: והרשויות
מיוז הון, מרווחי מרכוש, משכר, הכנסה על (אן
כספיים, נכסים על היטלים מפנסיה, או מות

חקלאות תעשייה. דהיינו: הפעילות, לסיווג בהתאם השונים ענפיו בין מחולק אלא אחת, סיווג ליחידת כלל בדרך נחשב אנו הקיבוץ 3
וכדומה.
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הסק שבין בשנים שונים אינדיקטורים לפי וחיוץ
חשמל, אספקת (כמו מהאומדנים אחר חלק רים.
אשפוז קולנוע, בבתי ביקורים מלון. בבתי לינות
מתאימים נתונים על מבוסס עסקיים) חולים בבתי

ומחירים. כמויות על
רווח כוונת ללא המוסדות שירותי ערך
והוצאות שכר תשלומי על נתונים בסיס על נאמד
שאלו דרך מתקבלים אלה נתונים אחרות. שוטפות
כספיים. דו"חות בסיס על או למוסדות המופנים נים
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

קבו בנכסים הגולמית ההשקעה אומדני
על: כעיקר מתבססים עימ

תחבורה; וכלי וציוד מכונות של יבוא נתוני א.
מייצור השקעה מוצרי ממכירת פדיון על דיווח ב.

מקומי;
בנייה התחלות שטח על רבעשנתיים אומדנים ג.

בנייה; וגמר
למגורים בבנייה ההשקעה על כספיים נתונים ד.

והשיכון; הבינוי משרד בביצוע
ממוסדות הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.
היקף על גדולים וממפעלים ציבוריים

השקעותיהם.
על; מתבססים במלאי השינוי על האומדנים
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 כין ההפרש
על נאמדים ושירותים סחורות ויצוא יבוא
התאמות עם התשלומים ממאזן הנתונים בסיס

הלאומיים. החשבונות לצרכי מסוימות
הרציפה כסדרה קבועים במחירים אומדנים
(לוח 1980 במחירי המוצגת ומרכיביו. התוצר של
סעיף לכל 1979 עד 1950 לשנים חושבו ו/1).
ולתוצר וכוי) השקעה (צריכה, בלבד עיקרי הוצאה
הכמותיים השינויים שרשור לפי  גולמי מקומי
השר כגלל כסיס. שנת במחירי שהתקבלו השנתיים
התוצר ממרכיבי קבוצה לכל האומדנים אין שור,

התוצר. על ההוצאה לסך מסתכמים
המתקבלים לשנה משנה הכמותיים השינויים
המתקב מהשינויים שונים להיות עלולים זו בדרך
או הקודמת השנה במחירי שקלול כסיס על לים

השוטפת. השנה

כלול התוצר בסיווג מגורים. בתי על בעלות 
 מגורים בתי על בעלות  מיוחד סעיף
את משקף זה סעיף האחיד. בסיווג מופיע שאינו
שכר כולל; הוא דיור. משירותי הנובעת ההכנסה
דירה שכר וגם למעשה, התשלום בסיס על נקי דירה
בשכי דירות ולגבי הדייר בבעלות דירות לגבי זקוף
כאשר מפתח דמי לקבל יכולים הדיירים שכהן רות,

לעזוב. מחליטים הם

בסיווג וקהילתיים. ציבוריים שירותים 
הציבוריים השירותים כל את זה ענף מקיף האחיד,
הצי הסקטור רשויות "י ע 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, כסיס על הניתנים ובריאות, חינוך כגון

ואחרים". אישיים "שירותים בענף לים

החישוב ודרבי 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 כורת
ה"הכנסה אומדן בין זהות יש מושגית, מבחינה
כניכוי 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
התוצרת של השיווק על הנתונים בסיס על מוערכת
תעש מזון מוצרי של ושיווק ייצור נתוני החקלאית,
תעשייתיים, מוצרים על ההוצאה ומחיריהם. ייתיים
הוצאות סקר בסיס על נאמדת מזון, למעט
התעשייה, ענפי פדיון על השוטף הדיווח המשפחה,
מוצ של המקומי הייצור על המפעלים של הדיווח
כביסה, מכונות (מקררים. עיקריים בניקיימא רים

חוץ. סחר של והסטטיסטיקה טלויזיותן
כשטח הגידול בסיס על נאמדת הדיור צריכת
הדיור. שירותי במחירי והעלייה למגורים הבנייה
ניכר חלק מבוסס אחרים" "שירותים בסעיף
משפחה הוצאות מסקרי מימצאים על מהאומדניס
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מיצוא בהכנסות נרשמו .1980 משנת החל (1)
חולקו שלא לרווחים אומדנים הון שירותי
שלהם בנות בחברות הבנקים השקעות בגין

לארץ. בחוץ
הוצאות נתוני תוקנו 1982 בשנת החל (2)
נתוני עדכון בעקבות לארץ בחוץ ישראלים

הבסיס.

כ200 ובו מגנטיים, סרטים גבי על נתונים מאגר
החשבונות נתוני של ורבעשנתיות שנתיות סדרות
ע"י לקבל אפשר ,1950 בשנת החל הלאומיים,

לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה פנייה
התוצר על ההוצאה של רבעשנתיים אומדנים
הסטטיסטי ב"ירחון חודש מדי מופיעים הלאומי
כלל בדרך מתפרסם מוקדם שנתי סיכום לישראל".
במוסף מתוקנים ואומדנים 1 מס' לירחון במוסף

.5 מס' לירחון
בפרק מובאים לחינוך הלאומית ההוצאה אומדני
בפרק לבריאות הלאומית ההוצאה ואומדני כ"ב

''ד. כ
הלאו המוסדות הממשלה, הוצאות על הנתונים
מופיעים המטרה לפי המקומיות והרשויות מיים

המקומיות. והרשויות הממשלה  כ' בפרק

תפוקה  תשומה
תשומה לוחות מתוך נתונים מובאים בלוחות
לוחות שוטפים. במחירים 1980/81 לשנת תפוקה
לשנת הבסיסי הלוח של עידכון 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 הסברים
לשנת תפוקה תשומה לוחות הלוח. עדכון
והתפו התשומות חקירת בסיס ע"י נבנו 1977/78
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  רים
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

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 העובדים; במספרי
של הסיטוניים 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 בארץ ציוד

לאומית הכנסה
כסי מתקבל הלאומית ההכנסה הכל סך אומדן
ע7ף בכל הנקי) (התוצר הנובעת ההכנסה כום

כלכלי.
מסחר) בנייה, תעשייה, (חקלאות, הענפים ברוב
בדרך הנובעת ההכנסה הכל סך של אומרן מתקבל
מאומדן הקנויה התשומה אומדן החסרת של
הנובעת ההכנסה נמדדת אחרים, כענפים התפוקה.
הייצור, לגורמי התשלומים סיכום ע"י במישרין
תשלומי ומשכורת, עבודה שכר תשלומי דהיינו:
נקי. ורווח חכירה ודמי דירה שכר תשלומי ריבית,

מתוקנים אומדנים
שהוזכרו ובסיווג בהגדרות לשינויים בנוסף
לשנתון (בהשוואה באומדנים תיקונים הוכנסו לעיל,
שימוש המשקפים 1985 עד 1980 לשנים הקודם)
ובשיפורים נוספים במקורות מעודכנים, בנתונים
העיקריים: התיקונים פירוט להלן המדידה. בשיטות
תיקונים הוכנסו הציבורית הצריכה בסעיפי א.

בעקבות.
תקציבי של ביצוע דו"חות קבלת (1)
והמוס הביטחון משרד לרבות הממשלה,
הרש ושל 1985/86 לשנת הלאומיים דות

.1984/85 לשנת המקומיות ויות
כוונת ללא מוסדות פעולות על מיוחד סקר (2)
ידי על שנערך 1982/83 בשנת רווח

הלשכה.
הנוב תיקונים הוכנסו במלאי השינוי באומדני ב.
לשנת התעשייה מסקר נתונים מקבלת עים
רבעשנתיים מסקרים נוספים ונתונים 1983/84

ו1985. 1984 לשנים
ושירותים סחורות של והיצוא היבוא בסעיפי ג.
שהוכנסו לאלה מתאימים תיקונים הוכנסו
עדכניים נתונים בעקבות התשלומים במאזן
התי היו קודמות לשנים באומדנים .1985 לשנת

העיקריים: קונים
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הכנת לצורך הנערכים מיוחדים וממחקוים 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 מוצרים לפי המכירות
רק התעשייה בסקר 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
הפועלים המפעלים רו"חות  התחבורה ענף

בענף;
נתוני חיוץ  והשירותים המסחר ע"נף
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
המעביר בדיווחי שמקורם השכר ומנתוני לעיל

לאומי. לביטוח למוסד
בפר מופיעים הנ"ל המקורות על נוספים פרטים

בשנתון. המתאימים קים

המקו סך של להתאמה להביא כדי ייעור. 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 ביותר קטנים אלו הפרשים כלל בדרך
לוחות הם ו/15  ו/14 לוחות הלוח. מבנה
1977/78 של שוטפים במחירים המתארים עסקאות
העסק ואת הבינענפיות העסקאות את 1980/81 ו
השימושים לבין המשק ענפי בין הנערכות אות
מיוצג המשק מענפי אחד כל אלו בלוחות הסופיים.

אחת. ועמודה אחת שורה ידי על
במשק הענף של המכירות את מפרטת השורה
(ענפים שתים לשימושים מתחרה) יבוא (כולל
את מפרטת העמודה ואילו וכו') צריכה אחרים,
הוצאות מיבוא, אחרים (מענפים הענף של הקניות
יצרן, במחירי בלוחות מוצגות העסקאות וכו'). 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 בענף 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

נבחרים פרסומים

19501978 בישראל מקומית גולמית השקעה 635
1977/78 תשומהתפוקה לוחות 710

1982/83 יבוא ייעודי סקר 787

טכניים פרסומים
בלבד) (באנגלית *1951 ישראל כלכלת סקר ו

1955/56 1956/57 הממשלה והוצאות הכנסות 2

אחרים פרסומים
*1948/49 1954/55 שלישראל הציבורי הסקטור חשבונות

כלבד) (באנגלית

בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף *

מיוחדים פרסומים
19501962 ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 153

בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165
1963 עד 1952 המוסף) והערך התפוקה (התשומה.
המקומיותניתוח הרשויות של וההוצאה ההכנסה 235
ישראל של הלאומיים החשבונות לצורכי כלכלי

1962/63 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

1969/70 1972/73 המטרה

173 לאומיים חשבונות



במקורות1 ושימושים מקורות  ו/ו. לוח
לאומית והוצאה הכנסה

Usesבמקורותשימושים of resources

פחות:
תוצריבואיצואהשקעההוצאההוצאה
מקומיסחורותסחורותגולמיתלצריכהלצריכה

הכל גולמיושירותים3ושירותים2מקומיתפרטיתציבוריתסך
TotalGeneralPrivateGrossExportsLess:Gross

governmentconsumptiondomesticof goodsImportsdomestic
onsumptionexpenditurecapilaland services2of goodsproduct
expenditureformationand services3

4I98Oבמחירי
rripאלפי

195017,11710.1485,816 .7826,70010,203
195120,79812,3716,8711,0897,15513,257
195220,86012,8655.9021,4266,58313,830
195320,77713,3674.9421,7536,72113,660
195424,22515,4395.5082,4977,40016,270
195527,10817,0296,7852.5667,96218,460

195630,09020,3336,4202,9189,26820,108
195731,89620,1097,5143,4939,19421,863
195834,63921,7188,0713,88810,31523,444
195938,51823,4778,8195,12411,04826,399
196041,90825.0979,2626,47212,77128,134

196147,94228,25911.0517,50715,77231,206
196253,40831,22712,1818,82118,13834,297
196358,42834.44312,61810,13519,39037,921
196464,85537,33715,24510,75322,06641,642
*196463,68836,44115,24510,52721,40441,122
196568,21039,86615.32311,42221,83244,977

196668,55141,62012,84712,63321,70145,461
196771,56747,0729,96913,70723,76246,614
196885,73752,62714,82917.49030,86753,758
196997,31259,20518,71718,67935,52860,506
1970108,01666,07321,23020.47241,81765,409
1971119,79068,65025,84925,32446,24972,625
1972130,33272,35729,08128,76846,80481,630
1973148,96988,56530,70130,35063,37385,757
1974154,33293,43629,31832,05063,69090,304
1975160,35197,73430,85932,62766,36594,056
1976160,31995,87727,09237,88064,37495,973
1977160,15993,00025,10942,12362,50797,692
1978170,569100,72025,77044,27169,133101,834
1979170,392102,33128,87145,59971,068106,564
1980176,86043,81059,74924,82948,47266,520110,340

1981187,46946,46666,89723,41150.69572,975114,494
1982190,92043,28071,79326.67749,17076,018114,902
1983198,84941,23977,53129,86950,21080,886117,963
1984200,41343,75071,87027,62857,16580,343120,070
1985202,93345,39871,58123,87662,07879,468123,465
1986212,40439,96181,61625,80965,01886,232126,172

שוטפיםבמחירים
"חמיליונ ש י

198664,50713.32326,1158.01217,05723,46341,044
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NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

TABLEVI/1.RESOURCES AND USES OF RESOURCES'

Perלנפשתוצר:Lessפחות capita
פחות:מקומי

תשלומיםגולמיתוצר
תוצרנטותוצרשלשירותים
לאומילגורמימקומיתוצרהוצאההסקטורתוצרציבוריים
גולמיייצורגולמימקומילצריכההעסקישירותיומלכ"ר

Services ofדיורGrossגולמיפרטיתGrossLess:Gross
generalOwnershipdomesticPirvateGrossdomesticnet factornational

governmentofproductconsumpdomesticproductpaymentsproduct
and notdwellingsof thetion expenproductpaid
profitbusinessditureabroad

institutionssector

At 1980 pricesAt current prices שוטפים במחירים
NIS ThousandNISש N1Sאלפי Thousand n"

8.0546461950
8.87711701951
8.61108I1071952
8.2813621341953
9.63179|1781954
10.5521622141955

11.0025712561956
11.3329922971957
11.7234723451958
12.8039723951959
13.2944634431960

14.2553965331961
14.9964186331962
15.9476747631963
16.8188958S41964
16.60878128661964s
17.551,052151,0371965

17.291,156161,1401966
17.171,207171,1901967

13.0174.12537,58119.151,419241,3951968
14.0844.36443,02420.981,638281,6101969
15.0564,72546,59321.991,921361,8851970

15.8995.16752,40623.662,402432,3591971
16.6145.70559,92825.733,094573,0371972
19.7216.30261,04226.163,9491113,8381973
20.6686.84064,02226.745,6091575,4521974
21.3087.40866,34727.228,1582807,8781975

21.9268.05266,78027.1610,57033410,2361976
22.3658.57367,28527.0415,44234715,0951977
23.3498.99769.87527.5824,95069524,2551978
24.2369.40373,33628.1447,0371.71045,3271979
24.1889.80976,34315.4128.46110,3404.259106,0811980

24.31810.21979,95716.9429.00259,6548.026251,6281981
25.15510.65279,09517.8328.54580,05817.800562,2581982
25.39211.01881,55318.8828.731,487,11143.0951,444,0161983
25.64711 .39483,02917.1628.667,443,741377.7847,065,9571984
25,54111.73686,18816.7828.9526,948,0791.087.56525,860,5141985
24.79512.00489,37318.8429.1241,043,6621.4 10.33639,633,3261986 

At current prices
NIS Millionח" N1SמיליוניNISש Million ש"ח

8.4884.11428,4426,026.969,472.3441,043.61.410.339,633.31986
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(המשך) במקורות1 ושימושים מקורות ו/ו. לוח

תוצר
מקומי
גולמי
Gross

domestic
product

פחות:
יבוא

סחורות
ושירותים3
:Less

Imports
of goods

and services3

Uses of resources במקורות מושים

יצוא
סחורות
ושירותים2
Exports
of goods

and services2

השקעה
גולמית
מקומית
Gross

domestic
capital

formation

הוצאה
לצריכה
פרטית
Private

consumption
expenditure

הוצאה
לצריכה
ציבורית
General

government
consumption
expenditure

הכל סך
Total

29.9
4.3

1.2
19.1
13.5

8.9
8.7
7.2
12.6
6.6

10.9
9.9
10.6
9.8
9.4

1.1
2.5
15.3
12.6
8.1

11.0
12.4
5.1
5.3
4.2

2.0
1.8
4.2
4.6
3.5

3.8
0.4
2.7
1.8
2.8
2.2

6.8
8.0
2.1
10.1
7.6

16.4
0.8
12.2
7.1

15.6

23.5
15.0
6.9
13.8
2.0

0.6
9.5
29.9
15.1
17.7

10.6
1.2

35.4
0.5
4.2

3.0
2.9
10.6
2.8

6.4

9.7
4.2
6.4

0.7
 1.1

8.5

1980י במחירי
39.2
30.9
22.9
42.4
2.8

13.7
19.7
11.3
31.8
26.3

16.0
17.5
14.9
6.1
8.5

10.6
8.5

27.6
6.8
9.6

23.7
13.6
5.5
5.6
1.8

16.1
11.2
5.1
3.0
6.3

4.6
3.0
2.1
13.9
8.6
4.7

18.2

 14.1

 16.3

11.5

23.2

5.4
17.0

7.4
9.3
5.0

19.3
10.2

3.6

20.8
0.5

 16.2

22.4
48.7
26.2
13.4

21.8
12.5
5.6

4.5
5.3

 12.2
7.3
2.6
12.0

 14.0

5.7
14.0
12.0

7.5
 13.6

12.0
7.3

8.0
7.3
0.4
14.0

21.9
4.0
3.9
15.5
10.3

19.4
 1.1

8.0
8.1

6.9

12.6
10.5
10.3
8.4
9.4

4.4
13.1
11.8
12.5
11.6

3.9
5.4

22.4
5.5
4.6

 1.9
3.0
8.3
1.6
1.2

6.1
6.9
4.7

6.1

3.8
12.0

21.5
0.3

0.4
16.6
11.9

11.0
6.0
8.6
11.2
8.8

14.4
11.4
9.4
11.0
7.1

0.5
4.4
19.8
13.5
11.0

10.9
8.8
14.3
3.6
3.9

0
0.1
6.5
4.0

0.3
6.0
1.8
4.2
0.8
1.3
4.7

1951
1952
1953

1954
1955

1956

1957
1958
1959
1960

1961

1962

1963
1964
1965

1966
1967
1968

1969
1970

1971

1972
1973
1974
1975

1976

1977
1978
1979
1980

1981

1982
1983
1984
1985
1986

יבוא.|.0.1: 3 ייצווישראליים. לגורמי מחו"ל הכנסות כולל לא .f.o.b. יצוא 2 מביא. ראה חדשים וסיווג הגדרות ו

הוצאה ולסיח הוצאה קבוצת לכל חושבו 1980 במחירי 1979 עד 1950 לשנים האומדנים 4 זרים. ייצור לגורמי תשלומים כולל לא
חדשה סדרה 5 הכל. לסך מסתכמות הקבוצות אין השירשור בגלל בסיס. שנת במחירי שחושבו השנתיים השינויים שירשור לפי

והציבורית. הפרטית לצריכה חדשים במקורות שימוש 

NATIONAL ACCOUNTS 176



TABLEVI/1.RESOURCES AND USES OF RESOURCES1 (corn.(

Perלנפשתוצר:Lessפחות: capita
מקומי

שירותים גולמי".תוצר
ומלכ"ר הסקטורתוצרציבוריים לצריבהשל מקומיהוצאה תוצר

Services ofגולמיפרטיתהעסקישירותי
general governדיורGross domesticPirvateGross

ment andOwnershipproduct ofconsumptiondomestic
non profitof dwellingsthe businessexpenditureproduct
institutionssector

At 1980 prices*
10.21951
2.91952
3.81953
16.31954
9.61955

4.31956
3.01957

3.41958
9.21959
3.81960

7.21961
5.21962
6.31963
5.51964
5.71965

1.51966
0.71967
11.51968

8.25.814.59.61969
6.98.38.34.81970

5.69.412.57.61971
4.510.414.48.71972
18.710.51.91.71973
4.88.54.92.21974
3.18.33.61.81975

2.98.70.70.21976
2.06.50.80.41977
4.44.93.92.01978
3.84.55.02.01979

0.24.34.11.11980

0.54.24.79.91.91981
3.44.21.15.3 1.61982
0.93.43.15.90.71983
1.03.41.89.10.21984

0.43.03.82.21.01985
2.92.33.712.30.61986

1 New definitions and classincation  see introduction. 2 Exports f.o.b.; excluding factor payments from
abroad. 3 Imports c.i.f.; excluding factor payments paid abroad. 4. Estimates for 1950  1979 at 1980 prices were
computed for each groupofexpenditure and for the total expenditure by chaining the annual changesat base year pirces. As a
result of the chaining, the groups do not add up to the total. 5 A new series  using new sources for privat and general
government consumption expenditnre.
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ההוצאה1 סוג ולפי מטרה לטי פרטית, לצריכה הוצאה  ו/2. לוח
ש"ח אלפי

1983 1982 1981 1980

74.862

469

1980 במחירי

59,74966,89771,7937,531

57,37864,40369,1774,892

2.8623,6583,9024.749

5.1445.2344.5664,719

69.841

471

65.979

481

59.660

17,93519,07720,08021,490
3,8254,5834,7434,357
10,91211,37311,85412,261
1,9011,8852,0052,185
5,3546,6646,8147,800
1,7501,8371,9522,081
3,7644,0904,2984,745
6,2207,8418,87410,251
4,6015,0115,1505,501
3,3983,6184,0714,191

6,2398,7069,66411,415
1,8072,1752,4242,771
3,5474,4894,3905,029
8852,0422,8503,615

27,47329,86231,50833,232
17,93519,07720,08021,490
2,9493,0053,2503,541
3,8254,5834,7434,357
626619647705

1,1701,3521,3981,713
571718683756
397508707670

15,03616,03816,81517,954
10,91211,37311,85412,261

2,3712,4942,6162,639
401402409402
1.4801,6111,7361,768

490

 פרטית לצריכה לאומית הוצאה ו.
(2+6) כולל סך

ישראליים בית משקי של לצריכה הוצאה .2
(34 + 5)

בחו"ל ישראלים של צריכה .3

בארץ זרים של צריכה .4

המקומי בשוק הבית משקי של לצריכה הוצאה .5
הכל סך 

מטרה לפי
וטבק משקאות מזון,

אישיים וחפצים הלבשה הנעלה.
דיור

ומאור בית לצורכי דלק
בית למשק וציוד ריהוט

בית משק אחזקת
ובריאות אישי טיפול
ותקשורת תחבורה
ושעשועים בידור

אחרים ומוצרים שירותים

ההוצאה סוג לפי
הכל סך  קיימא בני מוצרים

ריהוט
בית למשק ציוד

אישיים תחבורה כלי

הכל סך  קיימא בני שאינם מוצרים
וטבק משקאות מזון.

ומאור2 דלק
אישיים וחפצים הנעלה הלבשה.

בית משק צורכי
ותרופות תמרוקים

כתיבה וצורכי עיתונים ספרים.
ושונות בידור מוצרי

עסקיים שירותים
דיור

הכל סך  רווח3 כוונת ללא מוסדות .6
בריאות מוסדות

ודת סעד ומחקר, תרבות חינוך. מוסדות

וכוי פוליטיים מקצועיים. ארגונים

תחבורה לכלי סיכה וחומרי דלק וכן ומאור. בית לצורכי דלק כולל 2 מבוא. ראה  וסווגחדשים הגדרות 1

הצריכה. של המתאימים בסעיפים הכלולות ותרופות מזון על הוצאות להוציא 3 אישיים.
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TABLEVI/2.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY OBJECT AND TYPE1
NIS thousand

1984198519861986

At 1980 pricesבמחירים
שוטפים

At current
prices

71,87081,616 71,58126,114,7981. NATIONAL PRIVATE CONSUMPTION
EXPENDITURE  GRAND TOTAL (2+6(

69,20678,909 68,91625,170,6092. CONSUMPTION EXPENDITURE BY
ISRAELI HOUSEHOLDS (3_4+5(

4.4294.221 3.3021,421.4023. Consumption of Israelis abroad
5.2354.450 5.6511.624.8014. Consumption of nonresidents in Israel

70.01479.138 71.26525.374.008 .5. Consumption expenditure by households in the
domestic market  total

By object
21,55923.700 22,1747,688.069Food, beverages and tobacco
3.5884.745 4.0221.426,600Clothing, footwear and personal effects
12,68013,362 13.0634,578,516Housing *

2.0922.293 2.139565,827Household fuel and light
5.6148,781 6.0731.827,149Furniture, furnishings and household equipment
2.0602,2142, 116824,969Household maintenance*
4.6035,020 4,5941,671,842Personal care and health
8.6068.841 7,4563.141,545Transport and communication
5,2766,314 5,8792.315,334Recreation and entertainment
3,9363,868 3,7491,334,157Other goods and services

By lype

7,75911,192 7,6482,715.757Durable goods  total
2,4423.269 2,578792,956Furniture
3, 1725,512 3,4951,034,193Household equipment
2,1452.411 1.575888.608Personal transport equipment

32,15736,431 33,35911,163,002Nondurable goods  total
21,55923,700 22,1747,688.069Food, beverages and tobacco
3,4763,819 3,513922,161Fuel and light2
3,5884,745 4,0221,426,600Clothing, footwear and personal effects
674651 688199.854Non durable household goods

1,6301,752 1,554462,557Personal care and medical products ■

690878 792243,143Books, newspapers and stationery
540886 616220,618Recreation goods and miscellaneous

17,41818,153 17,1956,916.733Proift oriented services
12,68013,362 13,0634.578,516Housing

2,6642,707 2,665944,1896. NONPROFIT INSTITUTIONS1  TOTAL
410417 415153,956Health institutions

1,8041,843 1,801613.916Education, culture and research, welfare and
religious institutions

450447 449176,317Trade unions. political organizations etc.

1 Newdefintions and classification  see introduction. 2 Includes household fuel and light, as well as fuel and lubricants
for personal transport equipment. 3 Excludes expenditure on food and medical products which are included inotheritems
of consumption,
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וטבק משקאות מזון, על פרטית לצריכה הוצאה ו/3. לוח
TABLEVI/3.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES AND

TOBACCO

ש"ח NISאלפי thousand

19801981198219831984198519861986

1980במר Atירי 1980 prices

במחירים
שוטפים

At curren
prices

הכל סך  16.04617.19917.94719,14219.24419,67720,9866,858,507Foodמזון  total

ודגנים קמח 2,0712,2082,2712.4712,4892,7202,968974,095Breadמוצרי and cereals

ומוצריו 4,0054,2484,4724,9584,8424,4884,6481בשר .664,639Meat and meat products

491507491473488536636213,414Fishדגים

522563598633641618586190,642Eggsביצים

ומוצריו 2,0302,2652,4622,5732,6302,8102,846807,536Milkחלב and milk products

מאכל 599617628670661605674177,712Edibleשמני oils

טריים 1,8992,0582,0852,1552,1852,2422,384937,079Freshפירות fruit

טריים 1,2861,3321,4191,4641,4141,5431,555533,646Freshירקות vegetables

ומוצריו 1,7101,7701,9592,0322,1372,2092,570721,366Sugarסוכר and sugar products

וקקאו קפה ,554634704742734729690196,314Teaתה. coffee and cocoa

וירקות פירות
ושונות מעובדים

8799978589711,0231,1771,429442,064Processed fruit and
vegetables and
miscellaneous

הכל סך  1.3041.3671,4661.6651,6661.8362.103608,201Beveragesמשקאות  total

קלים 7508119011,0711,1341,2981,510455,254Softמשקאות drinks

חריפים 554556565594532538593152,947Alcoholicמשקאות drinks

9821.0191.1321.1471,0711.0801.138390.331Tobaccoטנק

משקאות מזון,
הכל סך וטבק

18,33219,58520,54521,95421,98124,227 22,5937,857,039FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO
 TOTAL

נטו יצוא פחות.
שומרון ליהודה,

עזה וחבל

307412365357314307408130,336Less: Net exports to
Judea, Samaria, and
Gaza Area

909610110810811211938,634Adjustment1התאמה'

משקאות מזון,
(מותאם) וטבק

הכל סך 
17,93519,07720,07921,48921,55923,700 22,1747,688,069FOOD, BEVERAGES

AND TOBACCO
)ADJUSTED)
 TOTAL

1 Adjustment for expenditure on food included in other items
of consumption.

בסעיפים הכלולות מזון על הוצאות חשבון על התאמה 1

הצריכה. של אחרים
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ציבורית1 לצריכה הוצאה ו/4. לוח
TABLEVI/4.GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION EXPENDITURE1

ש"ח N1Sאלפי thousand

19801981198219831984198519861986

1980במד ices980ירי prAt

במחירים
שוטפים

At current
prices

לצריכה 43,81046,46643.28041,23943,75045,39839,96113,322,840GENERALהוצאה GOVERNMENT
כולל סך CONSUMPTIONציבורית

EXPENDITURE
GRAND TOTAL

ההוצאה Typeסוג of expenditure

הכל אזרחיתסך 18.90419,13419,20819.30019.54519.63419.2386,667,843Civilianצריכה consumption total

עבודה2 על 13,17713,20013,21413,28813,33713,35812,9344,472,678Compensationofהוצאות employees
טכר על 785772775779781788761295,536Taxesמסים on salaries

אחרות שוטפות קניות
נטו

3,0933,2583,2793,2553,3793,3753.3751,188. 156Other current purchases 
net

1,8491,9041,9401,9782,0482.1132,168711,473Consumptionבלאי of fixed
capital

הכל ביטחוניתסך 24.90627.33224.07221,93924,20525.76420,7236.654,997Defenceצריכה consumption total

10,28012,4698,4485.7987,9719,8956,1582,076,622Importedמיבוא

הכל סך  מקומי 15,32615,68216,49416,59716,45416.03714,8004,640,816Domesticמייצור production total
עבודה2 על 5,7375,6426,3036,3416,4286,2235,8462,008,991Compensationהוצאות of employees2

שכר על 16215815716016916916369,126Taxesמסים on salaries
סחורות קניות

ושירותים
7,3237,5898,1948,5828,7448,6407,9152,300,033Purchases of goods and

services

2,1042,2931,8401,5141,1131,005876262,666Constructionבינוי

מכירות :70081987045622016823562,441Lessפחות; Sales

הרשות Typeסוג of authority

34,17336.79933,60831.57633,80735,44430.2079,744,752Governmentממשלה
מקומיות 4,2954,2314,2774,2824.3094.3104,1171,527.546Localרשויות authorities
לאומיים 515544530515602641602227,181Nationalמוסדות institutions
ציבוריים 4,8274,8924,8654,8665,0325.0035,0351,823,361Publicמוסדות nonprofit
רווח כוונת institutionsללא

1 New definitions and classification  see introduction. כולל 2 מבוא. ראה  חדשים וסיווג הגדרות 1

2 Including imputations for the government commitment to pay לגמלאים. פנסיה לשלם הממשלה להתחייבות זקיפה
retirement pensions.
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כלכלי וענף הנכס סוג לפי מקומית, גולמית השקעה ו/5. לוח

ש"ח אלפי

1984 1983 1982 1981 1980

1980במחירי

24,82923,41126,67729,86927,628
838 1,4747312961,507

26,121

12.520

17.723

262

8.398

29,573

13.850

20.551

416

9.022

25,946

14,061

16.442

286

9.504

24,885

14.484

15.033

272

9.852

23,991

14.556

9,6649,8529,5049,0228,398
2,7212,4712,4422,6752,502
2,1712,1612,1152,1531,620

9.43510.40111.88515.72313.601

1,7402,1782,8614,4502,967
7,6958,2239,02411,27310,634

14,327

9379691,0941,3061,086
516483494556488
421486600750598

3,5583,6944,5465,3865,405
563488477522531

2,9953,2064,0694,8644,874

1,4301,3759001,0841,171
383504346263339

1,047871554821832

397423325354254
262297258300200
135126675454

380

4,2394,5684,7875,8525,137
2,2482,1082,2472,4552,170
1,9912,4602,5403,3972,967

1,6461,5541,6431,7031,441

920752735732394
7268029089711,047

593513731.220946
1.6811,8272.4883,2302,021

9.664

כולל סך
במלאי גידול פחות:

קבועים בנכסים מקומית גולמית השקעה
כולל סך 

נכס סוג
הכל סך  בנייה ועבודות מבנים

למגורים בנייה
למגורים שאינם בניינים
אחרות בנייה עבודות

הבל סך  וציוד מכונות
תחבורה כלי

אחר1 וציוד מכונות

נכס וסוג כלכלי ענף
הכל סך  דיור2 למעט המשק ענפי

וי ייעורחקלאות
יהבניועבודותמבנים
וציודמכונות

וחרושת) (כרייה תעשייה
יהבניועבודותמבנים
וציודמכונות

חשמל
יהבניועבודותמבנים
וציודמכונות

מיו Eמפעלי

'יהבניועבודותמבנים
וציודמכונות

בינוי
וציודמכונות

ושי רותיםמסחר
'יהבניועבודותמבנים
וציודמכונות

ותקשורת אחסנה תחבורה.
בנייה ועבודות מבנים

וציוד מכונות

ומטוסים אוניות
יבשתיים2 תחבורה כלי

אחת. בקבוצה ומוצגת לענפים סווגה לא יבשתיים תחבורה בכלי ההשקעה 2. חיים. בעלי במלאי שינוי כולל
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TABLEVI/5.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY TYPE OF ASSET AND

ECONOMIC BRANCH
N1S thousand

198519861986

שוטפים במחירים
At 1980 pricesAt current pirces

23,87625,8098,011,908GRAND TOTAL
3433.568852.447Less: Increase in stocks

23,53322,2417,159,461GROSS DOMESTIC FIXED CAPITAL FORMATION

GRAND TOTAL

Type of asset
11.1269.9262,879,883Buildings and construction works  total
7,1796,0391,658,443Residential buildings
2,3922,100638,471Non residential buildings
1.5551.787582,969Other construction works

12.40712.3154,279.578Machinery and equipment  total

1,6082,125824,914 Transport equipment
10.79910.1903,454,664Machinery and other equipment1

Economic branch and type of asset
16.35416,2025.501,018Economic branches excl.1 dwellings2  total

1,075894315,875Agirculture and forestry
450387141,333Buildings and construction works
625507174,542Machinery and equipment

5,5775,2631,824,566Industry (mining and manufacturing(
473410119,580Construction works

5,1044,8531,704,986Machinery and equipment
945906285,317Electricity
353359101,501Buildings and construction work
592547183,816Machinery and equipment

19723072,719Water projects
15318357,243Buildings and construction works
444715,476Machinery and equipment

Construction
17716359,139Machinery and equipment

4,9114,8261,608,691Trade and services
2,0691,953601,549Buildings and construction works
2,8422,8731,007,142Machinery and equipment

1,8641,795509,797Transport and communication
449595200,234Buildings and construction works

1,4151,200309,563Machinery and equipment

93342,426Ships and aircraft
1,7012,091822,488Land transport equipment'
7.1796.0391.658.443Dwellings

1 Incl. change in livestock inventory. 2 Capital formation in land transport equipment is not classiifed by branch and is
shown as a separate item.
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ייצור לגורמי ותשלומים ושירותים סחורות ויבוא יצוא .6/1 לוח
TABLEVI/6.EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS AND SERVICES AND FACTOR

PAYMENTS
NIS thousand ש"ח אלפי

1980198119821983198419851986

1980במת pricesAtירי 1980

סחורות יצוא
ושירותים

כולל סך 
48,47250,69549,17050,21057,16562,07865,018EXPORTS OF GOODS

AND SERVICES
 GRAND TOTAL

ושירותים סחורות יצוא
נוספות תמורות ללא

הכל סך 
46.03448.14946,63947,65354.20058,75761,402Exportsofgoods and services

excl. other revenue
components  total

סחורות
שירותים

29,923
16,111

31,652
16,497

31,238
15,401

31,951
15,702

36,560
17,640

39,974
18.783

44,348
17,054

Goods
Services

ליצואני נוספות תמורות
סחורות

2.4382,5462.5312.5572,9653.3213,616Other revenue components to
exportersofgoods

ושירותים סחורות יבוא
ושירותים

כולל סך 
66,52072,97576,01880,886S0.34379,46886,232IMPORTS OF GOODS

AND SERVICES
 GRAND TOTAL

ושירותים סחורות יבוא
הכל סך  מסים ללא

59,32164,79167,05370.87971.30070,45276,109Importsofgoods and
services excl. taxes  total

יבוא למעט סחורות,
ביטחוני

ביטחוני יבוא
שירותים

39,753

9,192
10,376

41,312

11,197
12,282

45,631

7,465
13,957

50,536

5,063
15,280

48,443

6,993
15,864

48,505

8,643
13,304

57,127

5,313
13,669

Goods, excl. defence
imports
Defence imports
Services

 יבוא על נטו מסיס
הכל סך

7.1998.1848.96510.0079,0439,01610,123Net taxes on imports
total

יבוא למעט סחורות,
ביטחוני

ביטחוני יבוא
שירותים

5,924

1,088
187

6,690

1,272
222

7,730

983
252

8,997

735
275

7,779

978
286

7,524

1,252
240

9,031

845
247

Goods, excl. defence
imports
Defence imports
Services

שוטפיםבמח Atרים current prices
סחורות יצוא
ושירותים'

סחורות יבוא
ושירותים2

48,472

66,520

111,218

158,903

17,056,990 12,515,511 3,070,586 544,315 225,959

23,462,874 16,592,923 4,235,120 830,029 343,503

EXPORTS OF GOODS
AND SERVICES'
IMPORTS OF GOODS
AND SERVICESJ

לגורמי נטו תשלומים
בחו"ל ייצור

4,2598,02617,80043,095377,7841,087,5651,635,121NET FACTOR PAYMENTS
PAID ABROAD

ידי על מחו"ל תקבולים
ישראלים ייצור גורמי

4,49614,25335.75C76,104257,832997,9981,065.351Factor payments from
abroad

ייצור לגורמי תשלומים
בחו"ל

8,75522.27S53.55C635.616119.1992,085.5632,700,472Factor payments paid abroad

/I See note 2toTable Vl1.
2 See note 3 to Table Vl/1.

ו/1. ללוח 2 הערה ראה 1

ו/1. ללוח 3 הערה ראה 2
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ייצור גורמי במחירי לאומית והכנסה נקי מקומי תוצר ו/7. לוח
כלכלי1 ענף! לפי

TABLEVI/7.NET DOMESTIC PRODUCT AND NATIONAL INCOME AT FACTOR
COST, BY ECONOMIC BRANCH1

At current prices שוטפים במחירים
198019811982 |19831984| 19851986

נקי מקומי NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FACTOR

COSTייצור
ש"ח מיליוני 87.4216.4468.81,189.66,034.720,569.130,130.7 N1S million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
ודיג ייעור ,6.15.64.33.84.05.15.2Agricultureחקלאות, forestry and

fishing
16.919.320.921.922.823.022.3Industryתעשייה

ומים חשמל ,10.710.29.88.77.36.06.1Constructionבינוי. electricity and
water

אוכל שירותי ,12.111.612.612.312.214.414.1Commerceמסחר, restaurants and
hotelsוהארחה

אחסנה ,6.56.86.86.56.27.98.1Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

עסקיים ושירותים 15.313.914.213.312.915.913.4Financeפיננסים and business services
מגורים2 בתי על 6.97.37.88.88.410.09.0Ownershipבעלות of dwellings2

ציבוריים 24.023.223.923.923.822.724.1Publicשירותים and community
'servicesוקהילתיים3

ואחרים אישיים 2.72.52.9312.62.93.9Personalשירותים and other services
זקופים בנק 7.76.66.45.84.06.95.3Imputedשירותי bank service charge

שונים4 לענפים 7.15.64.53.83.82.72.0Subsidiesתמיכות for various industires4
והשמטות 0.60.6טעויות 1.30.30.03.72.9Errors and omissions

ביןהי הלאומייםהחשבונותמצרפיחסים
Relations between national accounts aggregates

לאומי GROSSתוצר NATIONAL
במחירי PRODUCTגולמי (At market

ש"ח מיליוני  (106.1251.6562.31,444.07,066.025,860.539,633.3Pricesשוק  NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 Percentages
15.715.715.914.915.916.516.1Depreciationבלאי allowances

לייצור 6.49.36.95.96.65.43.5Subsidiesתמיכות on domestic
productionהמקומי

ייצור על עקיפים 12.310.810.811.610.613.614.9Indirectמסים taxes on domestic
productionמקומי

י לאומית 78.482.880.279.480.175.372.5NATIONALהכנסה INCOME
נקי לאומי Net)ן=תוצר national product

ייצורן גורמי atבמחירי factor cost)
ייצור לגורמי 4.03.23.23.05.34.23.5Netתשלומים factor payments paid
נטו לארץ abroadכחוץ
נקי מקומי NETתוצר DOMESTIC
גורמי 82.486.083.482.485.479.576.0PRODUCTבמחירי AT FACTOR.

COSTייצור

New definitions and classification  see introduction.
2 In the standard classification of economic activities there is no
mention of residential buildings inhabited by their
owners. 3 Excl. services (e.g., education and health services)
on profit basis. 4 Subsidy component in government loans to

בסיווג 2 מבוא ראה  חדשים וסיווג הגדרות 1

לפעילות קבוצה קיימת לא הכלכלה ענפי של האחיד
ע"י המאוכלסים מגורים לבתי הכלכלית
חינוך שירותי (כגון שירותים כולל לא 3 הבעלים.
התמיכה מרכיב 4 עסקי. בסיס על הניתנים ובריאות)

the business sector (on domestic production and exports), which וליצוא). מקומי (לייצור העסקי לסקטור הממשלה כהלוואות
could not be classiifed by industry. ענפים. לפי לסווגו ניתן שלא
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כלכלי1 ענף לפי שכירה, לעבודה תמורה ו/8. לוח
TABLEVI/8.COMPENSATION OF EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH1

שוטפים Atבמחירים current prices

1980198119821983198419851986

לעבודה תמורה
של (מרכיב שכירה

הנקי) המקומי התוצר
ש"ח הכלמיל' סך

אחווים 

56.1

100.0

136.4

100.0

312.8

100.0

810.0

100.0

3,943.9

100.0

13,749.8

100.0

22,171.4

100.0

COMPENSATION OF

EMPLOYEES (component

of net domestic product)

TOTAL N1S mill.

 percentages

ודיג ייעור ,2.12.12.11.91.92.02.2Agircultureחקלאות. forestry and

fishing

(כרייה תעשייה
וחרושת)

26.626.326.527.028.328.728.3Industry (mining and

manufacturing)

ומים חשמל ,C5.75.6Construction.7.07.57.56.96בינוי, electricity
and water

שירותי מסחר,

והארחה אוכל
5.96.16.36.5bA7.98.5Commerce, restaurants

and hotels

אחסנה תחבורה,

ותקשורת
7.57.27.26.6b.t6.46.7Transport, storage and

communication

ושירותים פיננסים
עסקיים

10.411.011.312.6n.e12.212.1Finance and business

services

בתי על בעלות
מגורים2

0.40.40.40.50/0.50.4Ownership of dwellings2

ציבוריים שירותים

וקהילתיים3

37.236.635.734.936..33.732.5Public and community

services3

אישיים שירותים

ואחרים

2.92.83.0 3.12.(2.93.7Personal and other

services

1 New deifnitions and classification  see introduction.
2 See note 2 to Table VI/7.
3 See note 3 to Table Vl/7.

מבוא. ראה חדשים וסיווג הגדרות 1

ו/7. ללוח 2 הערה ראה 2

ו/7. ללוח 3 הערה ראה 3
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פרטי וחיסכון פנויה הכנסה ו/9. לוח
TABLEVI/9.DISPOSABLE INCOME AND PRIVATE SAVING

1980198119821983198419851986

שוטפים במחירים

At current prices

גולמית פרטית הכנסה .11. Gross disposable private income

המקורות מכל fromפנויה all sources

ש"ח מיליוני 72.4183.2388.2994.717,909.4 5,328.325,631.9 N1S million

(7+8) אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0 100.0100.0 percentages (7+8)

הלאומית ההכנסה .2114.8113.7116.1115.2108.8 106.2111.22. National Income

מרכוש מקומית הכנסה .37.46.27.04.60.7 3.32.73. Government' domestic
הממשלה' incomeשל from property

אגרות ישירים. מסים .426.123.826.725.925.7 18.229.34. Direct taxes. fees

andוהטלים levies

לאומי לביטוח תשלומים .510.510.110.29.69.9 7.910.65. Contributions to national

insurance

נטו העברה תשלומי .622.021.122.420.623.2 19.825.86. Net transfers to residents
ולמלכ"ר andלתושבים to private nonprofit

institutions

גולמית פרטית הכנסה .792.894.794.695.795.7 96.694.47. Gross disposable private
פנים ממקורות incomeפנויה from domestic sources

(2345+6)(2345+6

מחו"ל לפרטים העברות .87.25.35.44.34.3 3.48. Personal transfers from abroad

פרטית צריכה .982.579.387.189.788.5 78.3101.59. Private consumption

כלאי .1020.419.220.419.321.3 18.822.;10. Depreciation

גולמי פרטי חיסכון .1137.939.933.329.632.8 40.520..1 1. Gross private saving
המקורות fromמכל all sources
(1 9+10)(19 +10(

21980במדוירי

pricesAt 198(

פנויה גולמית פרטית 18.6921.3020.2518.51הכנסה 19.27 21.37 20.73Gross private disposable income
(ש"ח< המקורות מכל perלנפש capita from all sources (NIS)

1 Includes also local authorities. National Institutions and הלאומיים המוסדות המקומיות. הרשויות גם כולל 1

nonporfit institutions financed mainly by the government. עיקר את מממנת שהממשלה רוויו כוונת ללא ומוסדות
2 Deflated by the implicit change in pirces of the private בצריכה נגזר מחיר בשינוי ניכוי 2 הוצאותיהם.
consumption expenditure. הפרטית.
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המקומיות הרשויות הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות ו/10. לוח
רווח כוונת ללא ציבוריים ומוסדות הלאומיים המוסדות

TABLEVI/10.CURRENT RECEIPTS AND EXPENDITURES OF GOVERNMENT, LOCAL
AUTHORITIES, NATIONAL INSTITUTIONS AND PUBLIC NONPROFIT INSTITUTIONS

שוטפים Atבמחירים current prices

1980198119821983198419851986

שוטפות1 CURRENTהכנסות RECEIPTS'
ש"וו מיליוני הכל 55.6129.3305.8759.73,180.713,237.621,868.5TOTALסך NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

מרכוש 12.512.412.69.38.83.35.1Incomeהכנסה from property and
כלכלית enterpreneurshipומפעילות

עקיפים 36.736.137.540.843.344.844.8Indirectמסים taxes

המקומי הייצור (21.0)על (23.6)(20.0)(23.6) (22.1)(26.5)■ (27.0)On domestic production
היבוא (15.1)על (13.1)(17.5)(19.7) (18.7)(18.3)(17.8)On imports

ישירים 34.033.833.934.030.534.834.3Directמסים taxes

13.614.313.012.613.213.412.4Contributionsתשלומים to

ביטוח nationalבעד insurance
לאומי

שוטפות 3.23.43.03.34.23.73.4Currentהעברות transfers from
וממוסדות בית householdsממשקי andprivate

כוונת ללא nonproiftפרטיים institutions
דווח

שוטפות 74.3193.3402.2960.35,176.418,410.824,658.3CURRENTהוצאות EXPENDITURE
ש"ח מיליוני הכל TOTALסך NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.O100.0100.0 percentages

לצריכה 58.955.855.855.455.255.354.0Consumptionהוצאה expenditure

ומרכיבי 12.516.313.413.413.09.87.4Subsidiesתמיכות and other
נוספים revenueתמורה components

מקומי (8.2)לייצור (3.8)(6.1)(6.4) (5.8)(4.9)(3.2)On domestic production
(3.3)ליצואנים (3.3)(3.7)(4.3) (4.3)(2.7)(2.1)On exporters
(0.9)ליבוא (0.1)(0(0.3) (0.2)(0.4)(0.4)On imports

אחרות (3.9)תמיכות (5.3)(3.6)(2.6) (3.1)(2.6)(2.5)Other subsidies to

העסקי2 theלסקטור business sector2
שוטפות 12.711.713.013.411.814.017.3Currentהעברות transfers to

ולמוסדות בית householdsלמשקי and private
כוונת ללא nonprofitפרטיים institutions

רווח

הציבורי החוב על 15.916.217.817.820.020.921.3Interestריבית on the public debt

שוטף 18.864.196.3200.71,995.75,173.22,789.8CURRENTגירעון DEFICIT
ש"ח) NIS)(מיליוני million)

1 Excl. transfers to the government from abroad. התמיכה מרכיב 2 מחו"ל. לממשלה העברות כולל לא 1

2 Subsidy component in government loans for production פחות העסקי. הסקטור של שוטף לייצור הממשלה בך.,1ןןאות
of the business sector, less directed credit on exports. ליצוא מוכוון אשראי
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ותמיכות מסים  ו/11. לוח
TABLEVI/11.TAXES AND SUBSIDIES

Al current prices שוטפים במחירים
1986 [ 1985 [ 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980

taxesDirectישיריםמסים

26.361.8142.6352.11,389.46,383.610,219.9GRANDTOTALNI Smillion
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
70.569.667.768.868.568.269.2Income tax total
31.630.629.731.336.428.724.9Wages
13.713.712.310.74.610.713.3Companies
8.48.08.37.57.69.210.1Selfemployed
6.46.66.47.58.88.67.8Company directors
10.410.711.011.811.111.013.1Deductions al source
0.20.10.10.20.20.2Inventory surtax

4.13.3Peace for Galilee Loan
2.52.4Nonrecurrent property levy

/./0.90.81.01.11.31.8Fees. leviesand fines
28.229.427.326.730.227.826.6National insurance

contributions to/a/
26.327.725.825.228.224.922.9Wages
5.55.95.55.46.05.97.1Employee
20.821.820.319.822.219.015.8Employer
1.91.71.51.52.02.93.7Other

נטו עקיפים ייצוומסים מקומיעל
Indirect taxes less subsidies on domestic production

6.33.722.081.9286.82,117.84,517.7GRANDTOTAL NIS million
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
206.8732.2277.8204.8262.1165.6130.9Taxes total
83.9331.1146.6114.5140.184.969.1Value added tax
30.083.430.021.930.214.912.8Employers' tax
15.657.616.211.417.28.87.6Purchase tax
14.746.519.013.917.113.17.9Fuel tax
45.4135.737.024.827.520.113.8Other taxes'
17.277.929.018.330.023.819.7Taxes collected by

local authorities
106.8632.2177.8104.8162.165.630.9Less: Subsidies total
45.0429.2111.868.6115.742.817.4Direct
61.8203.066.036.246.422.813.5By means of loans

עקיפי יבואמסים על taxesם on importsIndirect
7.319.553.5142.6626.92,426.03,888.0GRANDTOTAL NIS million

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
85.185.389.391.485.783.490.5Civilian imports total
37.034.737.333.734.233.832.1Value added tax
20.020.823.520.417.117.420.0Customs (incl.

import levy)
28.129.828.236.132.027.835.5Purchase tax and

other taxes
0.31.22.44.32.9Foreign travel tax

14.914.710.78.614.316.79.5Taxes on defence imports
ליצוא נוספים תמורה מרכיבי

Other revenue components on exports

ש"ח כוללמיליוני סך
אחוזים 
הכל סך  הכנסה מס

שכר
חברות

עצמאיים
חברות מנהלי
במקור ניכויים
המלאי על יתר מס
הגליל שלום מלווה

רכוש על חדפעמי היטל
וקנסות היטלים אגרות,

לביטוח תשלומים
הכל סך לאומי

שכר
העובד ע"ח

המעביד ע"ח
אחר

ש"ח מיליוני  כולל סך
אחוזים 

הכל סך מסים
מוסף ערך מס
מעסיקים מס

קנייה מס
דלק מס

אחרים' מסים
ע"י שנגבו מסים

המקומיות הרשויות
הכל תמיכותסך 5חות:

ישירות
הלוואות באמצעות

ש"ח מיליוני כולל סך
אחוזים 

הכל אזרחיסך יבוא
מוסף ערך מס

(כולל כללי מכס
היטלים)

ומסים קנייה מס
אחרים
נסיעות מס

ביטחוני יבוא על מסיס

ש"ח מיליוני  כולל 2.46.315.041.0224.9505.5531.1GRANDTOTALNISסך million
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

מוכוון 94.573.543.637.941.713.30.7Directedאשראי credit
אחרים2 תמורה 5.526.556.462.158.386.799.3Otherמרכיבי revenue components3
חדפעמיים הון 1.64.411.429.4111.8349.7519.9Nonrecurrentמענקי capital

grantsלמשקיעים to investors
ש"ח מיליוני NIS million

I Incl. mainly surplus of income over expenditure of
commercial government enterprises not limited (e.g.. the
Ministryof Communication. the Ports Authority). properly lax.
excises on tobacco and cement. stamp tax and other
taxes. 2 Including mainly insurance against change in
foreign exchange rate.

מפעלים של הוצאות על הכנסות עודף בעיקר כולל 1

משרד  (לדוגמא בע"מ שאינם עסקיים ממשלתיים
מס ,u מיי בלו טבק. מס וכוש. מס הנמלים). רשות התקשורת,
ביטוח בעיקר כולל 2 אחרים. שונים ומסים בולים

שער.
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תוצר, ליחידת שכירה לעבודה תמורה עבודה, פריון ו/2ו. לוח
הון1 ליחידת ותשואה ההכנסה התחלקות

198119821983198419851986

(למעטסקטור sectorדיור)עסקי (excl. housing)Business

ש אחוז קודמתהינוי לעומת שנה כל

שוק1. במחירי נקי מקומי 5.01.73.01.03.83.8תוצר

קבועים

מועסקים2. של עבודה 2.30.13.42.30.22.2שעות

.3(1:2) עבודה לשעת מקומי 2.7תוצר 1.80.4 1.23.51.6

גורמי4. במחירי נקי מקומי 149.1112.7150.3410.6238.445.7תוצר
שוטפים ייצור

ייצור5. גורמי במחירי נקי מקומי 143.5112.5142.0399.3237.742.6תוצר
(4:2) עבודה לשעת שוטפים

שכירה6. לעבודה 145.5132.6161.9376.8262.264.6תמורה

השכירים7. של עבודה 3.11.23.73.60.02.9שעות

עבודה8. לשעת שכירה לעבודה 138.2129.9152.7360.2262.159.8תמורה
(6:7)

ליחידת9. שכירה לעבודה 2.28.24.47.87.212.1תמורה

(8:5) תוצר

במחירים10. נקי הון במלאי 1.11.52.24.93.50.3גידול

קבועים

אחוזיםהתחלקות  ההכנסה2
 percentagesDistribution of income2

.11(12+13+14) נקי מקומי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0תוצר

שכירה12. לעבודה 57.163.466.162.965.072.7תמורה

(זקיפה)13. עצמאים לעבודת 21.723.123.721.422.324.2תמורה

להון14. 21.213.510.215.612.73.1תמורה

.15 הון 1.791.871.801.792.002.05יחס
תוצר

.16(14:15) הון ליחידת נקייה 1.27.25.78.76.41.5תשואה

האחוזים של גיאומטרי כממוצע השנתי האחוז התקבל 1982 בשנת החל 2 מבוא. ראה  חדשים וסיווג הגדרות ו

שנה. רבע בכל
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TABLEVI/12.PRODUCTIVITY, COMPENSATION OF EMPLOYEES PER PRODUCT
UNIT, DISTRIBUTION OF INCOME AND RETURN PER CAPITAL UNIT

198119821983198419851986

reהמשקכלל economyThe enti

on a year earlierPercent change

3.80.22.41.12.62.0Net domestic product at fixed
market prices

1.

2.40.32.81.80.51.4Work hours of employed persons2.

1.30.50.3 0.82.10.6Net domestic product per work hour (1:2(3.

147.7116.6153.8407.3240.846.5Net domestic product at current
factor cost

4.

141.8116.1147.0398.1239.144.5Net domestic product at current factor
cost per work hour (4:2(

5.

143.2129.4159.0386.9248.661.2Compensation of employees6.

2.91.12.62.60.61.5Work hours of employees7.

136.3126.8152.4374.8246.458.9Compensation of employees per

work hour (6:7(
8.

2.35.02.24.72.210.0Compensation of employees per net

domestic product unit (8:5(
9.

3.03.03.13.92.31.2Increase in net capital slock

at fixed prices

10.

Net domestic product(12+1 3+ 14 )11.

Compensation of employees12.

Compensation of selfemployed (imputation(13.

Return to capital14.

Capitalproduct ratio of the business
sector

15.

Net return per capital unit (14:15(16.

1 New definitions and classification  see introduction. 2 From 1982 the annual percentage was obtained as (he
geometric average of the percentages in each quarter of the year.
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כללי עסקאות לוח ו/3ו. לוח
תפוקה  תשומה

תקציב שנת שוטפים; במחירים ש"ח, אלפי

לויניס ביניים/ Intermediateשימושי usesשימושים
סופיים

c £■

c
oIII<נ oכד c

ס

rl /Ill;!"r an" >
8

■^i: i
5JgEE.§

S2 £

ro <5

. H.aas £

FS "DO

o _
' a
It O

"I
£J Or o
?a
c.>

d7 / מוכרים

i1977/7
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 1.55.30.23.4■4.168.58.0
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 1,950.82,504.2628.92,797.210,759.311,677.99,457.7 .

1980/8

ודיג ייעור 6,502.8חקלאות, 968.539.20028.07,538.53,451.3
33,728.4תעשייה 4,443.78,807.64,354.35,362.912,020.8<8,717.720,767.4 (

674.7בינוי 1.2.9.596.6105.43,297.04,184.4507.9
ומים 1,693.6חשמל 1,623.281.41,187.8208.8742.55,537.31,587.2

ותקשורת 3,281.7תחבורה 279.8994.085.24,585.02,885.22,110.95,342.1
ושירותים 4,460.5מסחר 392.5971.9247.01,768.821,104.9!8,945.621,075.7 .

הכל סך  בינייס 50,341.7מוצרי 7,708.910,903.65,970.912.030.940.078.452,731.6 127.034.4
הכל סך  נטו מסים כולל 27,460.9יבוא. 387.?603.336.8328.614,643.03,254.4 43,459.8

סי"פ יבוא 26,243.1מזה: 337.5370.319.2262.112,793.110,025.3695.4 '
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

עבודה' 21,537.1שכר 3,588.87,624.91,222.16,111.719,655.2!9,739.8550.0 .
לשכר) (פרט מוסף 6,450.4ערך 3,642.43,303.81,047.94,583.48,727.710,483.6 27,755.6

כולל סך  22,702.5תשומות 106,231.8 14,836.66,918.623,217.082,545.973,402.3 256,452.4

שכירים. שאינם למועסקים זקיפה כולל 1
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INPUT  OUTPUT
TABLEVI/13. GENERAL TRANSACTIONS TABLE

NIS thousand, at current pirces; budget years

Final uses\ Purchasers
\פחות:

yיבוא\
cLi? *.s

s> 2
r S

■A

* 5
כוללמתחרה \סך

r^ ~

nS 

c

m
III

O

"11
E1'B2

a

sf
x. a
r c
1 £
a a

n £ .S

J: £'■.9? SJ3

c

o
.S
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1977/78
0038.910.35.8638.7.1,147.8146.81,950.8Agriculture, forestry and fishing
00674.318.5187.44,397.87,911.11,979.213,037.6Industry
002,155.60002,224.702,504.2Construction
000007.0163.31.1628.9Water and electricity
0033.71.101,409.22,076.5517.72,797.2Transport and communication

323.53,830.438.50.61.0812.97,694.4693.010,759.3Commerce and services
323.53,830.42.941.030.5194.27,265.621.217.83.337.731.677.9Intermediate products  total

00578.3351.714,701 ,457.93,337.710,887.1Imports, incl. net taxes  total
00410.0363.114.20889.63,337.79,365.7Thereof. Imports, c.i.f.
0025.4^10.90.1074.40143.0Subsidies on imports
00193.739.50.60642.701,664.3Taxes on imports
00166.62.65.697.11,446.502,491.5Taxes on domestic production
00001.4730.7915.502,103.6Subsidies on domestic production

911.52,254.000003,225.5010,469.1Wages'
8.522.9000104.21,340.106,028.2Value added (excl. wages(

1,243.56,107.33,685.9328.6213.16,736.227,772.3059,450.3INPUTS  GRAND TOTAL

1980/81

00378.611.0^192.15,209.78,536.51,238.514,836.5Agriculture, forestry and fishing
006,017.3823.035,556.5 3,971.157,547.120,033.0106,231.8Industry
008,255.10244.2018,518.80.522,702.7Construction
0000273.574.31,388.06.76,918.6Water and electricity
00239.00994.310,608.415,195.24,089.323,216.8Transport and communication

2,879.030,048.3334.202,010.67,168.9 59,495.55,895.182,546.0Commerce and services
2.879.030,048.3834.0 25.224.258.617.8 7.985.8160.681.1256,452.4 31.263.1Intermediate products  total

002,878.11,003.10 05,129.531,263.279,852.5Imports, incl. net taxes  total
002,048.21,003.10 01,740.531,263.273,029.0Thereof: Imports, c.i.f.
0059.000065.20323.6Subsidies on imports
00888.90003,454.107,147.0Taxes on imports
0079.400728.78,7 14.4015,362.7Taxes 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(

10,864.047,867.4.8,181.81,837.1 ;7,985.8 ■0 205,908.8 55,416.3 462,361.2INPUTS  GRAND TOTAL

1 Incl. imputation f^r employed persons who are not employees.
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מפורט עסקאות לוח ו/4ו. לוח
1980/81

תקציב שנת שוטפים; במחירים ש"ח, אלפי

קונים ביניים1^/ שימושי

/^
123456789

^/^ מוכרים

שדה גידולי 1261.0 99.000048.01,246.0513.00
חיים בעלי 2327.0 24.028.028.003,730.037.023.07.0
הדר פרי 30 00000280.000

אחרת חקלאות 47.0 00195.0062.0490.000
וחציבה כרייה 50 5.0010.0176.07.031.06.00

וחלב שמן דגים. בשר, 60 0000550.0992.0010.0
אחר מזון 72,432.0 000065.02,135.06.01.0
טקסטיל f0 217.008.01.0026.01,426.01,693.0
הלבשה 00 007.05.01.06.088.080.0

ומוצריו עור 100 000000055.0
ומוצריו עץ 110 036.010.0003.000
ומוצריו נייר 1221.0 0118.057.03.035.0185.023.022.0

לאור והוצאה דפוס 131.0 00000000
גומי מוצרי 141.0 1.002.026.01.04.06.05.0

פלסטיק מוצרי 157.0 01.0217.016.0123.0106.035.035.0
וחומרי בסיסית כימיה 160 268.035.0185.042.039.0135.032.02.0

וחיטוי הדברה
תרופות 17106.0 00000108.000

אחרים כימיקלים 181.0 033.0016.013.024.061.08.0
נפט זיקוק 1955.0 162.068.0142.0266.064.0147.096.05.0

אלמתכתיים מינרלים 200 00082.06.094.01.00
בסיסית מתכת 210 02.00010.020.01.01.0
מתכת מוצרי 2239.0 6.027.02.085.038.0293.024.019.0

מכונות 2327.0 45.020.031.091.015.056.022.07.0
חשמלי ציוד 240 00010.03.09.07.03.0

אלקטרוני ציוד 250 00016.04.016.012.04.0
ומטוסים ספינות 260 26.09.0000000
אחרים רכב כלי 270 0001.002.01.00

יהלומים 280 00000000
ואופטיים מדויקים מכשירים 290 0001.001.000

שונות תעשיות 301.0 0002.03.04.05.059.0
למגורים בנייה 310 00000000
אחרת בנייה 320 001.050.017.071.077.09.0

חשמל 3381.0 13.057.027.0115.079.0118.0145.040.0
מים 34109.0 513.0258.0564.09.07.022.013.03.0

יבשתית תחבורה 35172.0 21.049.034.072.0149.0353.041.013.0
ותעופה ספנות 360 00000000
אחרת תחבורה 371.0 01.01.027.021.072.019.018.0

עסקיים שירותים 3877.0 59.066.0111.0170.086.0314.0145.0117.0
בריאות שירותי 390 00000000
חינוך שירותי 400 00000000

אחרים שירותים 410 00000000
מסחר 4210.0 7.010.09.04.08.049.010.08.0

ותיקונים כלליות הוצאות 437.0 6.08.023.079.027.052.029.029.0

הכל סך  ביניים 3,744.0מוצרי 1.474.0*2.5.01,666.01.363.05,212.07.501.02.867.02,251.0
הכל סך  נטו מסים כולל 18.0יבוא, 58.0236.075.039.0994.01,432.0412.0242.0

סי"פ יבוא 16.0מזה: 57.0194.071.025.0963.01,390.0351.0139.0
ליבוא 0תמיכות 06.001.059.0013.01.0
יבוא על 2.0מסים 1.048.04.015.089.043.074.0103.0

מקומית תפוקה על 43.0מסים 21.027.049.074.030.083.050.043.0
מקומית לתפוקה 86.0תמיכות 222.0109.0214.074.0129.049.034.04.0

עבודה2 807.0שכר 483.0665.01,633.0651.0836.01,441.01,047.0905.0
לשכר) (פרט מוסף 823.0ערך 587.01,001.01,230.0673.0386.0306.069.0371.0

כולל סך  5,350.0תשומות 2,402.02,645.04,440.02,725.07328.010,715.04,273.03,807.0
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TABLEVI/14. DETAILED TRANSACTIONS TABLE
1980/81

NIS thousand, at current prices; budget year

Intermediate uses1^^*~^ Purchasers

101112131415161718
Sellers ^\^

0000005.02.043.01 Field crops
0000000002 Livestock
0000000003 Citrus
013.00000002.04 Other agirculture
01.011.002.00210.03.08.05 Mining and quarrying

9.000000016.0186.06 Meat, ifsh, oil and dairy
00000092.09.029.07 Other food products

32.034.08.05.0202.052.002.03.08 Textiles
2.01.08.001.01.07.001.09 Clothing

135.03.0009.02.000010 Leather and its products
10.0726.07.00079.04.0025.011 Wood and its products
6.0119.0710.0419.07.039.047.025.043.012 Paper and its products

0014.0409.000002.013 Pirnting and publishing
32.04.01.02.019.08.09.04.07.014 Rubber products
12.092.021.010.02.039.076.09.0109.015 Plastic products
9.041.09.01.0141.0553.0650.059.0338.016 Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
000000070.0017 Pharmaceuticals

6.056.032.067.010.043.076.04.0137.018 Other chemicals
3.036.049.01.018.07.0350.05.09.019 Oil refining

048.000027.011.036.015.020 Nonmetallic minerals
2.08.05.08.0017.05.03.09.021 Basic metal
15.0127.08.07.071.061.0238.025.0231.022 Metal products
2.023.09.010.011.012.059.04.011.023 Machinery

05.02.02.02.03.019.02.05.024 Electrical equipment
1.010.02.04.02.06.018.03.03.025 Electronic equipment
00000000026 Ships and aircraft
0000001.00027 Other transport equipment
00000000028 Diamonds
000 ■0003.00029 Precision and optical instruments

8.03.015.03.02.011.05.01.03.030 Miscellaneous manufacturing
00000000031 Residential building

3.026.022.010.012.031.062.011.09.032 Other building
5.042.057.013.025.051.0273.08.013.033 Electricity
1.02.05.01.01.02.020.02.02.034 Water
8.099.032.014.035.046.0119.024.040.035 Land transport
00000000036 Shipping and air transport

2.015.09.028.08.017.067.013.012.037 Other transport
17.0157.061.0129.044.087.0268.067.084.038 Business services

00000000039 Health services
00000000040 Education services
000000002.041 Other services

3.023.05.05.03.011.015.03.06.042 Commerce
3.027.014.027.016.064.074.011.017.043 General expenses and repairs

329.0.741.01,114.01.175.0645.01.191.02,783.0421.01.132.0Intermediate products  total
87.0515.0257.039.0230.0295.0627.0221.0257.0Imports, incl. net taxes  total
59.0424.0232.022.0220.0255.0604.0213.0225.0Thereof: Imports c.i.f.

09.0003.002.01.00Subsidies on imports
28.0100.025.017.013.040.026.010.032.0 Taxes on imports
5.0150.012.029.011.018.038.07.014.0Taxes on domestic production
1.012.016.05.06.05.0108.02.03.0Subsidies on domestic production

174.0941.0386.0695.0280.0397.0782.0190.0443.0Wages2
30.038.099.0180.091.0430.0183.040.093.0Value added (excl. wages(

624.01,297.01,851.0 .2,114.02325.0 1452.04305.0878.01,935.0INPUT  GRAND TOTAL
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(המשך) מפורט עסקאות לוח ו/4ו. לוח
1980/81

תקציב שנת שוטפים; במחירים ש"ח, אלפי

קונים ביניים^^ 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 מזק 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 צץ 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 9.0556.01,32.3.0260.091.041.078.054.0
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 תחבורה 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 4.017.023.0'3.01.08.06.00

עבודה2 1,085.0שכר 243.0529.02,944.0816.0622.01,651.02,993.0263.0
לשכר) (פרט מוסף 193.0ערך 408.076.0265.0168.0121.0345596.0213.0

כולל סך  3,941.0תשומות 12,687.02,412.02,719.0 10,614.02,147.05,361.05,092.0804.0
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TABLEVl/14.DETAILED TRANSACTIONS TABLE (cont.)
1980/81

NIS thousand, at current prices; budget year

Intermediate uses^*****^ Pu !chasers

282930313233343536
Sellers ^^\^

0000000001 Field crops
0000000002 Livestock
0000000003 Citrus
002.026.013.000004 Other agriculture
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 Printing and publishing
07.028.06.022.03.02.0221.02.014 Rubber products
018.070.0123.0183.01.03.00015 Plastic products
09.031.0' 7.025.05.012.00016 Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
00000000017 Pharmaceuticals
07.016.051.0284.010.02.01.015.018 Other chemicals
01.02.073.0257.04,081.090.02,132.02,200.019 Oil reifning
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
00000 000355.026 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
19.07.012.032.035.001,174.04.012.033 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

83.0253.0992.05.616.05,288.04,478.01,492.02,836.06,941.0Intermediate products  total
7,006.025.0492.0150.0454.025.011.0276.07.0Imports, incl. net taxes  total

Thereof: Imports c.i.f. 7,005.022.0484.043.0327.010.010.0229.07.0
01.002.02.02.0029.02.0Subsidies \ך0 imports
04.08.0108.0128.017.02.075.03.0Taxes on imports
014.029.096.0171.032.041.0656.064.0Taxes on domestic production
01.01.0001,266.0166.0 *60.0219.0Subsidies on domestic production

612.0228.0382.03,593.04,032.0898.0324.02,966.01,242.0Wages2
2,790.02.0121.02,164.01,140.0837.0210.02,283.0659.0Value added (excl. wages)

10,490.0518.02,015.011,618.011,085.05,005.014)14.08357.08,695.0INPUT  GRAND TOTAL
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(המשך) מפורט עסקאות לוח  ו/4ו. לוח
1980/81

תקציב שנת שוטפים; במחירים ש"ח, אלפי

קונים בינישי/ 1DIntermediateמושי usesשימושים
סופיים /
צריכה פרטית/ הכ7383940414243נ/ Privateסך

/Totalconsum /ption

/ מוכרים

שדה גידולי 100000002,216138
חיים בעלי 200021004,207983
הדר פרי 30000000280311 אחרת חקלאות 4030118208362,019

וחציבה כרייה 502003001,2961
וחלב שמן דגים, בשר, 6000032301,8495,698

אתר מווו 7010710104,8825,423 טקסטיל 8■ 319702101534,022382
הלבשה 9262325911233552,056

ומוצריו עור 1001612401249437 ומוצריו עץ 11050613302,2021,155
ומוצריו נייר 12106585198551072,608105

לאור והוצאה דפוס 133474747154156392101,8473J8
גומי מוצרי 149101148810676698 פלסטיק מוצרי 155114014542302302,079232

וחומרי בסיסית כימיה 16143331045002,95536
וחיטוי הדברה

תרופות 17113255180063576
אחרים כימיקלים 1869927232242281,850463

נפט זיקוק 197011051511,216481513,4191,361 אלמתכתייס מינרלים 203272611540234,779137
בסיסית מתכת 2151340115443,2914
מתכת מוצרי 2218773121,41964528,016479

מכונות 2315121292851601,913255 חשמלי ציוד 2446113462482202,219267 אלקטרוני ציוד 2539652131,444303,386799
ומטוסים ספינות 2621001,689002,6750
אחרים רכב כלי 271540030100463345 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

עסקיים 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

הגל 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 ת5וקה על 1241,0752782602,0583642336,6487,906מסים

מקומית לתפוקה 4,7418,1861^3500800תמיכות ,524
עבודה2 1,90412,70384425505,854שכר ■059,740550 לשכרן (פרט מוסף 1,6428,412263804,7314,68627,75610,484ערך

כולל סך  5,96529,6933,5032,21929,78214,0383,311256,45273,402תשומות
בהתאמה. השורות במגרירי המופיעים הענפים מספרי הם הטורים שבמגדירי הספרות

שכירים. שאינם למועסקים זקיפה כולל

NATIONAL ACCOUNTS 198



TABLEVI/14.DETAILED TRANSACTIONS TABLE (cont.)
1980/81

NIS thousand, at current prices; budget year

Final uses\ Purchasers

w1 C
_

£

£■32o = 3
J^ OSr|.l

rc o

a. 2

n.S
o 2
a a
r. s

ft

r|g
Hi

X2

cl
הכל סך
Total

£ £

h =.

/fכולל סך
Grand
total

\
3

1

c£ "
u
o

nos|n is
u
_1\

uSellers \
00024101,112 1,2159272,4021 Field crops
0039431,208 319655,3502 Livestock
000152,379 2,072142,6453 Citrus
0037515833,838 1,6042334,4404 Other agriculture
000174131,541 1,7281122,7255 Mining and quarrying

6 Meat, fish, oil and dairy 00020196,494 7981,0167,328
0002303877,143 2,3371,31010,7157 Other food products
001340311,388 1,3761,1374,2738 Textiles
06036104,106 2,4126543,8079 Clothing
000513533 15015862410 Leather and its products
0014237741,274 3571783,29711 Wood and its products
00025673122 1026351,85112 Paper and its products
0001903271 14532,11413 Pnnting and publishing
00011715674 4741881,25214 Rubber products
005323315493 4562472,32515 Plastic products
0002701522,057 2,4437064,30516 Basic chemicals, insecticides,

fungicides, and disinfectants
000521339 3169687817 Pharmaceuticals
00017819560 2944751,93518 Other chemicals
00067■A22,734 1 ,4823,46612,68719 Oil refining
001268923285 2775533,94120 Nonmetallic minerals
003240787222 6791,1012,41221 Basic metal
00449957123,625 3,6411,02610,61422 Metal products
001,742241172,575 8371,7692,71923 Machinery
0061516221,237 5161,3092,14724 Electrical equipment
001,239265193,362 1,5711,3875,36125 Electronic equipment
00112743233,027 2,1506115,09226 Ships and aircraft
001,312114121,683 1521,34280427 Other transport equipment
000822210,047 9,223010,49028 Diamonds
0029303556 19029951829 Precision and optical instruments
00171902,014 1,4512542,01530 Miscellaneous manufacturing
0011,6180011,618 0011,61831 Residential building
006,63724406,901 0111,08532 Other building
00023501,206 74A5,00533 Electricity
000390182 031,91434 Water
0023965003,718 1,12208,55735 Land transport
0002609,095 7,6031,9558,69536 Shipping and air transport
00031802,382 1,8842,1345,96537 Other transport
0001,409011,551 2,9795,46329,69338 Business services

1,4205022503,267 2403,50339 Health services
8957670702,126 4702,21940 Education services
56428,779023029,569 248029,78241 Other services

0033481013,325 3,74714.03842 Commerce
000^t660.342 124♦313,31143 General expenses and repairs

2.87930.04825,2247.985835160,681 58,61831.263256,452Intermediate products  total
002,87801,0035,130 031,26379,853Imports, incl. net taxes  total
002,04801,0031,741 031,26373,029Thereof: Imports c.i.f.
00590065 00324Subsidies on imports
00889003,454 007,147Taxes on imports
0079008,714 729015,363Taxes on domestic production
000005,955 4,4320^1,141Subsidies on domestic production

7,92317,63900026,112 0085,852Wages2
6218000011 ,227 501038,982Value added (excl. wages)

10,86447,86728,1827,9851,838205,909 55,4160462,361INPUT  GRAND TOTAL
Figures in column headings are the code numbers of the branches which are presented in the rows.
Incl. imputation for employed persons who are not employees.
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התשלומים מאזן ז'. פרק

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.

הון תנועות חשבון
משיכה וזכויות מונטרי בזהב עסקאות (כולל

2 סעיף הבינלאומית; המטבע קרן של מיוחדות
ז/1). בלוח

שחלו השינויים את משקף זה חשבון
בעקבות המדינה של חוץ ובנכסי בהתחייבויות
קניות וכן חו"ל, עם שבוצעו הכלכליות העסקאות
שלא הפרטי הסקטור ידי על חוץ מטבע ומכירות
זה, חשבון לארץ. חוץ עם כלכלית פעילות למימון
הלא לסקטור מופרד נטו, בסיס על ז/1 בלוח שניתן
לתנועות יותר רב פירוט המונטרי. ולסקטור מונטרי

ז/3. בלוח ניתן (התחייבויות) הון
חשבון על מקדמות גם נכללו ב1975, החל

יבוא.
העסקאות במיון הפירעון מועד זה, בשנתון החל
מוין הסקטור קודמים, בשנתונים סקטור. לפי מוין

העסקאות. מועד לפי

לארץ לחוץ ישראל חובות
ז/4) (לוח

לתושבי המשק התחייבויות מוצגות זה בלוח
במטבע אם ובין חוץ במטבע פירעונן אם בין חוץ,
שהונפקו החוב איגרות את כולל זה לוח אין מקומי.
מניות או זרים לתושבים ונמכרו פרטיים גורמים ע"י
חלק (שהם זרים לתושבים שנמכרו ישראליות

בישראל). הזרים מהשקעות
הפירעון, מועדי לפי בחובות להבחנה כנוסף
חובות בין דהיינו, החייבים, בין הפרדה קיימת
של וחובות הפרטי הסקטור של חובות ממשלתיים,
מועד לפי גם ניתנים אלה חובות בישראל. הבנקים
לזמן חוב ההלוואה. קבלת ביום שנקבע הפירעון
קבלתו; מיום שנה עד 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

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
(1982 עד (וסיני עזה וחבל שומרון יהודה, ותושבי

ישראלים. שאינם
השוטף החשבון א. למאזן: עיקריים חלקים שני
והעברות ובשירותים בסחורות הסחר את הכולל
גם הכולל ההון, תנועות חשבון כ. חדצדדיות;
ובזהב חוץ מטבע ביתרות שינויים השקעות,
המטבע קרן של מיוחדות משיכה ובזכויות מונטרי,

הבינלאומית.

השוטף החשבון
חדצדדיות; והעברות שירותים סחורות, (חשבון

ז/1) בלוח ו1.2 1.1 סעיפים

את מסכם (1 (סעיף זה חשבון של ראשון חלק
סחורות על בעלות בהעברת והתשלומים התקבולים
שירותים. מתן בעבור והתשלומים התקבולים ואת
את מסכם זה חשבון של (2 (סעיף השני החלק
שכנגד. התחייבות כל גוררות שאינן ההעברות
בסיס על הטובין ערך נרשם הסחורות, בסעיפי
שירותים וביטוח. הובלה הוצאות ללא דהיינו פו''ב,
נרשמו התשלומים, במאזן לכוללם יש אם אלה,
1957 שנת (עד המתאימים. השירותים בסעיפי
יבוא על הנתונים סי"ף). בסיס על היבוא נרשם
ו') (פרק הלאומיים בחשבונות הכלולים ויצוא,
הוא הטובין של היבוא ערך שם, בהגדרתם: שונים
של תשלומים גם כולל כלומר סי"ף, בסיס על
על אוזנו אלה הוצאות ישראלים. למובילים יבואנים

שירותים. כיצוא מקביל רישום ידי
ז/1. בלוח ניתן צדדיות החד ההעברות פירוט
חוץ) (סחר ח' כפרק ניתן הסחורות סחר פירוט

עזה). וחבל שומרון (יהודה, כ"ז ובפרק
והיצוא היבוא מנתוני הופחתו ,1977 בנתוני החל
נוכו להגדרות: בהתאם שלא שנרשמו סכומים

ומשירותים. (יבוא) חוץ מסחר כפולים נתונים
ז/2. בלוח ניתן השירותים פירוט

ז/2) (לוח חוץ" "נסיעות בסעיף הנתונים סידרת
הבנקים שנתוני מפני ,1979 בשנת תוקנה
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וחברות פרטים בידי נכסים כוללים הם אין הכללי.
הלוואות לא ואף  זרים ערך ניירות כגון 
למעט ישראליים, תושבים ע"י שניתנו חוץ לתושבי
הישראליים. היצואנים 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 עיבודים, עובר התשלומים מאזן
השינויים את המסביר דבר פרסומו, אחרי נוספים

פעם. מדי בו המוכנסים
והגדרות שיטות מקורות, מפורטים, הסברים
רשימה (ראה המיוחדים הפרסומים בסידרת פורסמו

להלן).

לחו"ל. ישירות והופצו הבנקים. ידי על שהונפקו
על המפקח נתוני על ברובם מבוססים הנתונים
ישראל בבנק הבנקים על והמפקח חוץ מטבע

התשלומים. מאזן להגדרות שהותאמו
שהיא כפי החובות מצבת הגדרת כי לב לשים יש
החובות מצבת מהגדרת שונה בשנתון מתפרסמת
נובע העיקרי ההבדל ישראל. בנק 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
בשערי תנודות בגלל בחובות שחלו השינויים את

לדולר. ביחס השונים המטבעות של החליפין

חוץ במטבע נכסים
ז/5) (לוח

שבידי הנכסים את כוללים חוץ במטבע הנכסים
והחשב ישראל בנק בישראל, הכספיים המוסדות

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1952 1985 ישראל של התשלומים מאזן 767

201 התשלומים מאזן



ישראל1 של התשלומים מאזן ז/ו. לוח
TABLEVII/1  ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS'

דולרים $מיליוני million

§1980§1981§1982§1983§1984§19851986

שירותים סחורות, .17381,3241,9551,464 2,0051,0971,3711. GOODS, SERVICES

י ANDוהעברותחד TRANSFER

(נטו) PAYMENTSצדדיות (net)

(נטו) ושירותים סחורות 1.13,7204,2504,5714,816 4,8603.944.3,9661. 1 Goods and services (net)

9,79810,42010,23610,14010,48810,90311,723Exportsיצוא

15,68914,84715,30415,000יבוא 14,807 14,669 13,518Imports

(נטו) סחורות 1.11 ,3,1483,5043,2403,2102,600 2,426 1,9261.11 Goods (net)

(פו"ב) 5,7995,9075,5605,5416,1896,6027,637Exportsיצוא (f.o.b.) .

(פו"ב) 8,9479,4118,8008,7518,789יבוא 9,0289,564Imports (f.o.b.)

ביטחוני 1,6552,165יבוא 1,4861,436 1,015 1,792I, 114Defence imports

אחר 7,2917,2457,3157,353יבוא 7,7367,2208,450Other

(נטי)2 שירותים 572746תשכון !,3301,6502,216 1,5192,0401.12Services account(net)'

.3,9994,5134,6764,5994,299יצוא 4,301. 4,086Expotrs

4,5715,2596,0066,2496,515יבוא .5,8196,126Imports

חדצדדיות העברות 1.22,9822.9262,6162,8553.3525,0425,3371.2 Transfer payments

הכל סך (net)(נטו)  total

אישיים פיצויים 1.214684374353753233284241.21 Personal restitutions

fromמגרמניה Germany

פרטות העברות 1.225594324454123013035391.22 Other personal

(נטו) remittancesאחרות (net)

למוסדות העברות 1.234607085375145185675981.23 Institutional

remiuances

בין העברות 1.241,4951,3491,1991,5532,2103,8443,7761.24 Intergovernmental

(נטו) (net)ממשלתיות
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(המשך) ישראל1 של התשלומים מאזן ז/1. לוח
TABLEVII/1.ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1 (cont.)

דולרים Sמיליוני million

§1980§1981§1982§1983§1984§19851986

(נטי)2 הון תנועות .26531,7462,0492,6052,0129321,6652. CAPITAL FLOWS (NET)2
(למעט הון תנועות 2.11.2212.3222.96*2.0391.5045326732.1 Net capital
המונטריים movementsהמוסדות (excluding by

centralהמרכזיים) monetary
■institutions)

ארוך למועד הון 2.111,3701,2411,1332,3491,276353032.11 Longterm capital
התחייבויות 2.1 1,4251,2961,2531,2811,10353422.111וו Government

liabilitiesהממשלה
ישירה השקעה 2.1122.112 Direct
פרטי) investment(סקטור

(private
sector)

כישראל 57123248423989161 in israel
בחו"ל 7 114 174 12033 175 182 abroad

התחייבויות 2 11 j5322g250515g^לי 11^ Pri\/^1 t0 cartc\r J J1 \^ 1 1} 1 J1 ^ י 1 1 J

הפרטי הסקטור
^. 1i Jill Vd IC bCLLUr

liabilities
של נכסים 2.114584242595661672.1 14 Private sector

הפרטי assetsהסקטור
"ע) (securities)(ני

קצר למועד הון 2.12 1491,0811,8353092274979762.12 Shotrterm capital
התחייבויות 2.121121335 140 192.121 Government
liabilitiesהממשלה
של נכסים 2.122 1773995169346277042.122 Govenment
assetsהממשלה

התחייבויות 2.123272217246794311172.123 Private sector
הפרטי liabilitiesהסקטור

של נכסים 2.124320297 1222963762932.124 Private sector
הפרטי assetsהסקטור

התחייבויות 2.1251,3871,5602,40695 19458072.125 Monetary sector
liablitiesהסקטור
המונטרי

של נכסים 2.126 1,31279874734686577702.126 Monetary sector
הסקטור assets
המונטרי

של חוץ במטבע נכסים 2.25685779185555094009922.2 Assetsin foreign
מונטריים currencyמוסדות and liabilities

והתחייבויות ofמרכזיים the central
monetaryשונות institutions

נכסים 2.214814958525945094009922.21 Assets
התחייבויות 2.22878167292.22 Liabilities

זכויות של הקצאה .327273. ALLOCATION OFS.D.R.
מיוחדות משיכה

סטטיסטיים הפרשים .458449955995481662954. STATISTICAL
DISCREPANCIES

1 The symbol () denotes debit. 2 An increase in liabilities
and decrease in assets is not marked; an increase in assets and
decrease in liabilities is marked ().

בהתחייבויות עלייה 2 חובה. מציין () סימן 1

ועלייה בהתחייבויות ירידה סימן. ללא מוצגות בנכסים וירידה
.() מסומנות בנכסים
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ושירותים סחורות חשבון ז/2. לוח
TABLEVII/2. GOODS AND SERVICES ACCOUNT

$ million דולרים מיליוני

§1981§1982§1983§1984§19851986

סחורות1 סדור 1.11.1 GOODS'

למאזן מותאם יצוא 1.115,906.65,560.35,541.26,188.86,602.47 617 41.11 Exports adjusted to

balanceהתשלומים of payments
חוץ סחר לפי יצוא 1.1115,328.94,990.64,890.05,622.46,084.46,914.21.111 Exports according to

Foreign Trade Statistics
ושומרון ליהודה יצוא 1.112668.1652.8718.3622.6600.3780.31.112 Exports to Judea and

עזה Samariaולחבל and Gaza Area
אחרות התאמות 1.11390.483.467.156.282.357.11.113 Other adjustments

(פו"ב) יבוא 1.129,410.78,800.58,751.48,789.19,028.29,563.81.12 Imports (f.o.b.) adjusted
התשלומים למאזן toמותאם balance of payments
חוץ סחר לפי יבוא 1.1217,814.77,915.28,381.68,072.18,020.99,275.41.121 Imports according to

Foreign Trade Statistics
ושומרון מיהודה יבוא 1.122288.6258.4285.2195.7192.2289.21.122 Imports from Judea

עזה andומחבל Samaria and Gaza
Area

ביטחוני יבוא 1.1232,165.41,485.81,015.01,435.91,792.21,114.01.123 Defence imports
אחרות התאמות 1.124858.0858.9930.4914.6977.11,114.81.124 Other adjustments

toליבוא imports

הכל סך שירותים 1.21.2SERVICES TOTAL
הכנסות 4,513.14,676.14,598.74,298.84,300.64,085.9INCOME
הוצאות 5,258.66,006.46,249.06,514.95,819.26,125.6EXPENDITURE

יהודה עם עסקאות :Thereofמזה: Transactions with
עזה וחבל Judeaושומרון and Samaria

and Gaza Area
הכנסות 122.6128.2143.9133.3139.9157.6 Income
הוצאות 332.7365.4451.9412.4336.2488.4 Expenditure

ותחבורה הובלה שירותי 1.211.21 Freight and transportation
הכל הכנסותסך 1.2111,115.8973.7911.91,002.01,022.4974.71.211 Income total

יצוא 188.0176.6175.0167.2145.4147.8Exportמטעני cargoes
זרים נמלים בין 418.9390.5369.2463.4445.6402.1Cargoesמטענים between foreign ports

נסיעה 217.8185.5191.1216.4242.9266.0Passengerדמי fares
חכירה 79.137.523.323.823.213.0Charterדמי hires
נמל 109.4115.4102.093.1115.691.1Portשירותי disbursements
דלק :69.170.059.953.473.850.8Thereofמזה: Bunker oil

102.668.251.338.149.754.7Otherאחר

הכל סך הוצאות 1.2121,348.51,369.01,347.71,369.71,242.61,308.61.212 Expenditure  total
יבוא 241.8267.4316.3299.9304.4372.4Importמטעני cargoes
נסיעה 166.4167.1160.7146.0129.8124.2Passengerדמי fares
חכירה 142.5134.2101.6112.7107.9101.5Charterדמי hires
נמל 540.2530.5510.5539.9467.8464.1Portשירותי disbursements
דלק :226.1213.2209.9216.9176.2149.0Thereofמזה: Bunker oil

257.6269.8258.6271.2232.7246.4Otherאחר
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(המשך) ושירותים סחורות חשבון  ז/2. לוח
TABLEVII/2.GOODS AND SERVICES ACCOUNT (cont.)

$ million דולרים מיליוני

§1981§1982§1983§1984§19851986

חוץ1.22 הכנסותנסיעות 976.9896.51,016.91,040.21,101.3970.7 Income1.22 Travel

הוצאות 645.6671.6801.3725.5549.5851.9Expdt.

הכנסותביטוח1.23 14.713.6 16.435.34.73.7 Income1.23 Insurance

הוצאות 2.417.216.645.6138.255.9Expdt.

מהשקעות1.24 הכנסותהכנסות 1,514.81,791.61,584.51,191.71,039.1926.3 Income1.24 Investment income

הוצאות 2,320.32,741.22,668.62,966.02,775.72,591.3Expdt.

ישירה241 מהשקעה הכנסות1 30.5133.3176.30.6145.3111.7 Income1.241 Direct investment

הוצאות 105.5134.0166.0142.6122.9'130.7Expdt.

אחר242 הכנסותו 1,484.31,658.31,408.21,192.3893.8814.6 Income1.242 Other

הוצאות 2,214.87 607 22,502.62,823.42,652.82,460.6 Expdt

אחרים1.25 הכנסותשירותים 876.9980.71,075.01,076.31,126.11,196.4 Income1.25 Other services

הוצאות 870.11,125.41,324.61,316.51,007.61,225.0Expdt.

עבודה251 שכר הכנסותו 101.3108.783.588.751.960.2 Income1.251 Wages

הוצאות 355.6389.2475.7451.7366.3515.6Expdt.

סוכן252 דמי הכנסות1 323.3286.5293.6268.5238.4251.4 Income1.252 Agents fees

הוצאות 176.0239.1301.1319.9229.8242.1Expdt.

אחר253 הכנסותו 452.3585.5697.9719.1835.8884.8 Income1.253 Other

הוצאות 338.5497.1547.8544.9411.5467.3Expdt.

ל.נ.מ.א,1.26 הכנסותממשלה 14.020.026.823.816.421.5 Income1.26 Government n.e.s.

הוצאות 76.582.090.291.6105.692.9Expdt .

1 Additional detail see in Chapter VIII  Foreign Trade. חוץ. סחר  ח כפרק ראה נוסף פירוט 1
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סקטור לטי ישראל, של בחובות שינויים  ז/3. לוח
דולרים מיליוני

19771978197919801981

שנה לתחילת החוב 11,49013,29415,94719,41922,091יתרת

הכל התשלומיםסך למאזן מותאם שינוי .11,3792.3503.4002.9312.959
(נטו) ארוך למועד הלוואות 1.18941,0171,2991,2761,192

(נטו) ממשלתי סקטור 1.118879101,0001,4251,296
תקבולים בחו"ל חוב 338409407425525איגרות

תשלומים 182245323279441 י

תקבולים ארה"ב 9659041,0271,3681,111מממשלת

232200200215206תשלומים

תקבולים אחרות 731028112761מממשלות

תשלומים 2635425178
תקבולים ליבוא מסחרי 11000אשראי

תשלומים 10000

תקבולים העולמי ■8הבנק 16191413

תשלומים 37101010

תקבולים ■ 036172356אחר

תשלומים 5337202436
(נטו) פרטי סקטור י1.12799355 6322

תקבולים העולמי 00000הבנק

תשלומים 851065

תקבולים ליבוא מסחרי 3950505178149אשראי

תשלומים 525835120971

תקבולים 195337305125231אחר

16722494151325תשלומים
(נטו) הבינלאומית המטבע מקרן 1.1308568781

תקבולים 092000

תשלומים 084568781

(נטו) קצר למועד הלוואות 1.24841,3322,1011,6551,767
(נטו) ממשלתי סקטור 1,21 1567000

תקבולים יבוא על מסחרי אשראי 00000מזה:
תשלומים 00000

., (נטו) פרטי סקטור 1.222160529266206
תקבולים יבוא על מסחרי 2043491,2262,6233,116אשראי

תשלומים 2023558912,4653,022
תקבולים 101116454878802אחר

8250260770690תשלומים

חוץ תושבי של בפיקדונות השינוי 1.234781,3391,5721,3881,561

(נטו) ערך התאמות .231640372259428
ממשלתיות הלוואות 18213657מזה: 143 189

זרים 1753281884פיקדונות 192
אחרות התאמות .3110101010

שנה לסוף החוב 13,29415,94719,41922,09124,621יתרת
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TABLEVII/3.CHANGES IN ISRAEL'S LIABILITIES, BY SECTOR

S million

19821983198419851986

24,62128,30629,82630,36630,333LOANS OUTSTANDING AT BEGINNING OF YEAR

3.9161,9111,0547193601. Change adjusted to Balance0/ Payments total

1.2681.8561.292112561.1 Longterm loans (net(

1.2531,2811,1035342I.I I Government loans (net(

549463471525613Bonds issued abroad  Receipts

399332313312371 Payments
1,0811,0928980405U.S. government loans  Receipts
177156124109133 Payments

130131166142125Other government loans  Receipts
8160718297 Payments

00000Trade credit on imports  Receipts

00000 Payments
30100l.B.R.D. Receipts

 957 ■85■ ■. ~  Payments ■

2172092057584Other  Receipts

6161122225279 Payments

82605189 16861.12 Private sector (net)  Receipts

00001The World Bank Receipts
55556 Payments

95186184107106Trade credit on impots  Receipts

8064121115115 Payments

335753400365422Other  Receipts

263265268367494■  Payments

67290001.13 IMF. (net(
00000 Receipts

6729000 Payments
2,648542387091041.2 Shortterm loans (net(

022057 15621.21 Government (net(

00000Thereof: Trade credit on imports  Receipts

00000 Payments

2427112271131.22 Private sector (net(
2,9262,6743,0912,7292,891Trade credit on imports  Receipts
2,8842,7502,9712,7332,765 Payments ■'

9189809651,1932,014Other  Receipts

7199741,073U622,027 Payments

2,40695 19458071.23 Change in deposits of foerigners

2273895136868052. Value adjustments (net(

75 138 189194305Thereof: on government loans

 126 193215336340Deposits of foreigners

 j.3 /003.Other adjustments
28,30629,82630,36630,33331,498LOANS OUTSTANDING AT END OF YEAR
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לארץ לחוץ ישראל חובות  ז/4. לוח
שנה סוף דולריס; מיליוני

 חובות
כולל סך
Liabilities
 grand

 חוץ נכסי
הכל סך
Foreign
assets 

חובות
נטו

Liabilities

חובות הכל סך
חוץ נכסי בניכוי
הבנקים של
המסחריים'

Total liabilities
less foreign

בנק
ישראל
Bank of

הממשלה

ארוך למועד
totaltotalnetassets of

commercial
banks'

Israelהכל סך
Toialהכל סך

Total

1=5+6+10+1323=1 ל7+9=2456

1960270 94667689099685676

1961365 1 ,0947291,00988776766

1962531 1,1906591,0920860845

1963741 1,3155741,2141930925

1964788 1,4546651,33911,0371,033

1965906 1,6717651,54011,1781,153

1966886 1 ,8049191,65511,2821,238

19671,122 2,0669431,88211,5601,548

19681,082 2,3051,2222,08511,7231,705

1969908 2,5741,6672,27811,8941,867

19701,100 3,3232,2232,85112,4472,372

19711,748 4,6842,9363,87913,0743,011

19722,762 5,5762,8144,30613,4393,413

19733,890 6,9563,0665,28524,1964,147

19743,129 7,9874,8586,39324,8204,720

19753,496 9,9996,5038,11945,8615,780

§19763,842 11,4907,6479,512127,1727,052

§19774,783 13,2948,51110,824118,2238,088

§19786,961 15,9478,98512,490208,9458,945

§19798,471 19,41910,94815,121259,9419,941

§198010,119 22,09111,97116,5681711,13711,137

§198111,142 24,62113,47918,3521712,16112,161

§198212,467 28,30615,83921,1151513,27213,272

§198311,401 29,82618,42522,9811414,60314,383

§198410,614 30,36619,75223,7361715,46115,303

§198511,081 30,33319,25123,9531715,50515,502

198612,572 31,49818,92624,7321816,15016,150

הבנקים נכסי הפחתת ע"י מתקבל הנתון המשק. של ההתחייבויות סך כאל זה לנתון מתייחס חוץ) מטבע על (המפקח ישראל בנק 1

זה). בלוח ו (טור החובות של הכולל הסך מן ז/5< בלוח 5 (טור המסחריים
קצר. למועד הרוב 2
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TABLEVII/4.ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES
S million: end of year

Government
סינטרי לא  פרטי

Private  non monetary

זרים פיקדונות
מסחריים נבנקים

Foreign deposits in com
mercial banks in Israel

Long term
קצר למועד
Short term

הכל סך
Total

ארוך למועד
Long term

קצר למועד
Short term

הכל2 סך
Total1

של מזה:
זוים בנקים
Thereof: By
foreign banks

חוב איגרוח מזה:
Thereof: Bonds

8910=11 + 12II121314

3889108743454251960

42010151115367951961

45116158 1184017181962

474418313846202191963

498422617353190161964

5332527918594213201965

5444329920891222331966

7191228021763225221967

7961732124774260601968

8602732628146353871969

9957540133467473971970

1,17563604509961.0054581971

1,361267736721011,3626701972

1,72449936848881,8229091973

1,896100938850892,2261,1551974

2,033821,1799672122,9551,6511975

2,2241211,2751,1101653,0301,658§1976

2,3801351,2621,1361263,7982,16191977

2,54401,5211,0314895,4613,050§1978

2,62802,4071,3931,0147,0463,679§1979

2,77302,5781,3061,2718,3594.155§1980

2,85802.7151,2571,4589,7274.836§1981

3,00803,012 ■1,3221,68912,0085.712§1982

3,1362203.4871,8941,59311,7225,119§1983

3,2931583,5792,0141,56511,3094,841§1984

3.50623.7452,0991,64711,0634,168§1985

3,749


3.9332,1231,81111,3973,8871986

1 The Bank of Israel (ControllerofForeign Exchange) refers to this figure as to the total liabilitiesof the economy. The figure
is calculated by deducting the assetsof the commercial banks (Column 5 in Table Vll/5) from the total liabilites (column 1 of
this table). 2 Most of them for short lerm.
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חוץ1 במטבע נכסים ז/5. לוח
TABLEVII/5. ISRAEL'S FOREIGN ASSETS'

$ million; end of year שנה סוף דולרים; מיליוני

מסחרייםבמוסדותישראלבבנק אשראיבבנקים
of IsraelWith BankכספייםWith commercial banksליצוא

כולל ואחראחריםסך
Grand:מזהWithבבנקים ערךהלוואותפיקדונות Exportניירות
totalהכל הכלotherזהבסך creditזריםלזריםבחו"לסך

TotalThereof:monetaryTotalDeposits withLoans toForeignand
Goldinstitutionsbanks abroadforeignerssecuritiesother

1=2+4+5+92345=6+7+86789

19602702135656
196136527910185850
1962531420411498732500
196374151560411016932084
19647885455644J157639084
196590664356511318348081
196688662146341499951081
19671,1227154613418311667091
19681.0826634692220158620109
19699084134650296251450150
19701,10045943244723591140145
19711,74873243368066621440175
19722,7621,22943571,2701,1191510205
19733,8901,810461691,6711,29535918241
19743,1291,20046581,5941,16041815277
19753,4961,184471051,8801,21164722328

19763,8421,37345901,9781,35160225401
19774,7831,571501992,4701,98845329544
19786,9612,678541053,4572,87650971722
19798,4713,120571154,2983,397743158937
198010,1193394531325,5224,4468042721,071
198111,1423,542492726,2695,0787184741,059
§198212,4673,836424817,1925,737682772958
§198311,4013,69437866,8455,258719869776
§J98410,6143,098351576,6295,239632758729
§198511,0813,71939756,3794,535957888908
198612,5724,703431656,7664,7081,079979939

2
>
a.
u.
O
w
u
z
<
<
en

I 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"וו כולל לא 1

יבוא. חשבון על מקדמות או זרים ערך בניירות השקעות לא ואף בישראל



חוץ סחר ח'. פרק

ראה בישראל לסיווג המיוחדים סעיפים ורשימת
.1981 ,1 מס' חוץ", סחר של לסטטיסטיקה "רבעון
כסיווג ממש''מ. הסיווג מספק שונה פירוט ב.
שממנו החומר לסוג בהתאם המוצרים ערוכים זה
סיווג לפי היבוא סחורות 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
מוגמ או למחצה מעובדות מעובדות, בלתי סחורות
ב"תשומות נכללו לייצור, כתשומות המשמשות רות

לייצור".
היבוא על הנתונים מתפרסמים ,1973 בשנת החל
סחורות של חדש סיווג בסיס על הכלכלי הייעוד לפי

שונה.5 קבוצות הרכב ולפי לייעודים

הסחורות של והערך הכמויות

העשרונית. השיטה לפי הם והמידה המשקל .4
חומרי ללא הסחורות של נטו המשקל הוא המשקל
(בהתאם מקרים במספר הקיבול. כלי או האריזה
הפנימיים. הקיבול כלי משקל נכלל המכס) לתעריף
cost,) c.i.f. לערך בהתאם נרשם היבוא .5
והוצאות רציף דמי וכולל (insurance, freight,
מקומיות הוצאות מכס"). לצורכי ("ערך סבלות
1985 בשנת הסתכמו היבוא, בערך שנכללו אלו,
ב108.1 1986 ובשנת דולר מיליון ב92.3
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

כפרק המובאים ישראל 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, בלוח הכלליים במספרים רק משתקפים
כ"ז ופרק להלן ו16 8 סעיפים גם (ראה החוץ סחר
יבוא סחורות כוללים אינם הנתונים זה). בשנתון
וחבל ושומרון ליהודה המיועדות אחרות מארצות
מיהודה ישירות שנשלחו יצוא סחורות לא ואף עזה

העולם. ארצות לשאר עזה וחבל ושומרון

הסחורות סיווג

שני לפי מתפרסמים והיצוא היבוא נתוני .2
האחיד הבינלאומי ה"סיווג סחורות: של סיווגים
מועצת ו"מינוח (S.I.T.C.1p"D'1D) המסחר" של

(ממש"מ2.ו>כ).כ).0). 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
ברוב 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'
מפורט להסבר .1 מתוקן סיט"ק לפי 1980 לשנת

Standard International Trade Classiifcation. Revised II, United Nations Statistical Ofifce. New York .1975 1

Nomenclature for the Classiifcationof Goods in Customs Tariffs .Customs Cooperation Council. Brussels ,1955 2
."1987  התשמ"ז לשנת קנייה ומס המכס תעריף "קד"ם, ראה 3

.1979 תש"ם ירושלים האוצר. משרד ,458 והבלו המכס אגף ילקוט היצוא". סחורות "סיווג 4
.1974 ,4 מסי חוץ" סחר של לסטטיסטיקה ל"ירחון כנספח פורסמו הקודם הסיווג לעומת והשינויים החדש הסיווג תיאור 5
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המיוב הסחורות לורם מתייחס נטו" "יבוא .9
אחרת, צוין לא אם מוחזר. יבוא בניכוי ארצה אות
ברוטו", ל"יבוא "יבוא" על הנתונים כל מתייחסים

מוחזר". "יבוא ניכוי ללא יבוא דהיינו
סחורות להחזרת מתייחס מוחזר" "יבוא .10
קודם יובאו אשר נוסף) עיבוד (ללא לארץ לחוץ

לכן.
לשנים היבוא נתוני מובאים ח/10 בלוח .11
וליבוא מתחרה ליבוא המסווגים ו1986 1985
לפי נערכה אלה קבוצות לשתי החלוקה משלים.
תשומה לוחות הכנת לצורך שנקבעו הגדרות
היבוא נתוני .1982/83 לשנת ישראל של תפוקה
המתבסס חדש, מפתח לפי מוינו זה בלוח המובאים
.1982/83 לשנת וחומרים מוצרים סקר תוצאות על
סטטיסטי "שנתון ר' ל1985 הנתונים להשוואת
יבוא .229  226 עמ' ,1986  37 מס' לישראל"
מס שיעור חל שעליהם מוצרים, אותם כולל מתחרה
שהמס (בהנחה אחוז מ20 הגבוה קנייה) מ0 (ללא
שלג סחורות ו/או המקומי), הייצור לחיסוי נוער
מסך אחוז 20 על עלה המקומי הייצור אחוז כיהן
משלים יבוא ויבוא). מקומי ייצור (דהיינו, המקורות
כמתחרות הוגדרו שלא סחורות אותן כל כולל
שיטת על מפורט הסבר לשם המקומי. בייצור
49 עמ' ראה בהגדרות הקשורות ובעיות הסיווג
תשומה "לוחות ,710 מס' מיוחד לפרסום כמבוא

."1977/78 תפוקה
גבוהה, אגרגציה ברמת מוצגים הלוח נתוני
באינדיקטורים למימצאים להתייחס יש כך ומשום
כמשלימים או כמתחרים מוצרים הגדרת בלבד.
התוספת של מכסימלי בפירוט האפשר, ככל נערכת,
המיוצרים שהמוצרים מאחר אולם, המכס; לתעריף
מאלה בהרבה רחבות בהקבצות מוגדרים במשק
להתייחס, הכרח היה המכס, בתעריף המופיעות
מוצרים הכוללת סחורות לקבוצת כאלה, במקרים
אינם ובחלקם מקומי בייצור מתחרים שבחלקם
בהתאם המיון נעשה אלה, קבוצות לגבי מתחרים.
מוצ יבוא בין הייחס השתנות הקבוצה. בתוך לרוב
כזאת קבוצה כתוך משלים ליבוא מתחרים וים
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 במשק 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 במרור

לסטטיסטיקה.

סחר מנתוני ניכוי ידי על המאזן להגדרות מותאם
דיפ של אישיים חפצים כגון: עסקאות של החוץ
קולנוע סרטי מסחריות, דוגמאות ותיירים, לומטים
מערך המקומיות ההוצאות ניכוי ידי על וכן וכד'
שאיננו הביטחוני היבוא ערך הוספת ידי ועל היבוא
ההתאמות לאחר המכס. שלטונות דרך משתחרר
ב (f.o.b. בסיס (על מוצרים יבוא מסתכם האלו
דולר מיליון ו9,564 ב1985 דולר מיליון 9,028
הסתכם ההתאמות אחרי מוצרים יצוא ב1986.
מיליון וב7,637 ב1985 דולר מיליון ב6,602

ב1986. 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)
ותי החלפה לצורכי (כולל המכס דרך ישיר באופן
אחרות, במילים ערובה. ממחסני ששוחרר או קרן)
ידי על שחרורן עם כמיוכאות נחשבות סחורות
היבוא. תאריך גם נקבע שלפיו המכס, שלטונות

לפני (פיקדון) ערבון נגד 'שוחררו סחורות אם
והכמויות הערכים ניתנים הסופי, החשבון הסדרת
אם עדכון. נגד בפועל השחרור לתאריך בהתאם
(חיסול הסופי החשבון הסדרת בתאריך מתברר
והכמות, הערך כי המכס, שלטונות ידי על הערבון)
לא הסחורות, ליבוא הנוגעים הפרטים יתר או
בפועל השחרור בתאריך שנרשמו לאלה התאימו
נתוני השנה. בסוף המספרים את מתקנים ערבון, נגד
תוקנו 37 בשנתון שפורסמו ,1985 לשנת היבוא
היבוא שבעת המשלוחים כל לגבי זה בשנתון
במשך סודר הסופי ושהחשבון ערכון, נגד שוחררו
המובאים 1986 לשנת היבוא מספרי .1986 שנת
ששו המשלוחים אותם לגבי מתוקנים זה בשנתון
הערבו .31 ^1 1986 עד שחוסל ערבון נגד חררו
התאריך עד ואשר 1986 שנת במשך שניתנו נות,
הכמות הערך, הערכת לפי נרשמו חוסלו, לא הנ"ל

השחרור. בעת במכס שנעשתה הפרטים, ויתר
הסחורות לזרם מתייחס ברוטו" "יבוא .8
הזה הכל בסך המכס. ידי על ששוחררו המיובאות
ושומרון מיהודה הסחורות יבוא כאמור, נכלל, לא
מיליון כ192 הוא הזה היבוא אומדן עזה. ומחבל

ב1986. דולר מיליון וכ289 ב1985 דולר
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בחזרה;
דואר; בחבילות 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; בחק ישראליים ולמטוסים
המכס תעריף (פרט חוקי הילך בעלי מטבעות יבוא

;(72.01.2000
בחשבון כלול הערך (אומדן לחימה וכלי צבאי ציוד

התשלומים). במאזן הסחורות
סקר מימצאי של תמצית מביא ח/12 לוח .15
היא העיקרית שמטרתו ,1982/83 לשנת יבוא ייעודי
השימושים לפי היבוא של הענפי המבנה את ללמוד
1982/83 יבוא ייעודי סקר היבוא. כמוצרי הסופיים
לאותה תשומהתפוקה לוחותת להכנת גם נועד
זה בנושא סקרים לסדרת כהמשך נערך הסקר שנה.
הנוכחי, בסקר החשוב החידוש כעבר. שבוצעו
היבוא ייעודי חקירת בהרחבת הוא קודמיו, לעומת

השקעה. למוצרי גם
המיוב סחורות של הייעור ענף נקבע בחקירה
כנכסי או לייצור כתשומות המשמשות אות,

השקעה.
הן כי שנקבע, סחורות יבוא נחקר לא בסקר
של והתיאור ההגדרות לפי פרטית לצריכה מיועדות
הסחורות של הייעור ענף המכס. כתעריף הסחורה
הענף לפי נקבע יבואניםיצרנים ידי על המיובאות
מיועד היבוא שאין (בהנחה יבואןיצרן אותו של

למכירה).
הסחורות של ענפים לפי מיון על הנתונים
(עקיפים) סוחרים יבואנים ידי על המיובאות

מדגמי. שדה סקר ידי על נתקבלו
מיוחדים פרסומים בסדרת פורסמו הסקר ממצאי

להלן). רשימה (ראה 787 מס'

יצוא

הסט הרישום תאריך ,1982 במרס החל .16
הסחורה. טעינת של התאריך הוא היצוא של טיסטי
תאריך נקבע 1982 פברואר עד 1962 מנובמבר
ליצוא הרשימון התרת תאריך היצוא של הרישום

המכס. ע"י
זרם של הכללי כערך מוגדר ברוטו" "יצוא .17
יוצרו אלה סחורות אם בין לארץ, לחוץ הסחורות
לארץ יובאו אם ובין בארץ בחלקן או בשלמותן

היבואן ע"י לדולר בשקלים ממוצע תשלום .12
בשק היבואן הוצאות הכל סך פירושו ח/11) (לוח
הסחורות שחרור בעת היבוא עבור חדשים ליס
בשקלים סי"פ, היבוא ערך (דהיינו המכס מרשות
זה) יבוא על המוטלים המסים כתוספת חדשים
על המסים בדולרים. סי"פ היבוא בערך מחולק
היבואן חויב שבהם מסים, אותם רק כוללים היבוא

המכס. מרשות הסחורות שחרור בעת
ערך קנייה. ומס חובה תשלומי מכס, דמי
על היבואן ע"י התשלום כל בסך שנכלל המסים
חדשים בשקלים היבוא בערך מחולק זה יבוא
והוא הסחורה שחרור בעת המסים לחיוב מתייחס
לכך, בניגוד המכס. שברשימוני נתונים על מבוסס
הלאומיים החשבונות בפרק אלה מסים נרשמים
מקבילה תמיד שלא בפועל, הגבייה לפי ו/12) (לוח

החיובים. לסכום
על התשלום אומדן מט"ח: רכישת על היטל

סחורות. יבוא למימון המט"ח רכישת
היבוא. על ההפקדות ערך לאובדני אומדן
הצמדה. ללא שנה לאחר ליבואן מוחזרת ההפקדה
המחירים מדד עלות שיעורי פי על מתקבל האומדן
לפי אלה אומדנים לפרט אפשרות אין לצרכן.
בלבד. בסיכום מופיעים הם ולכן היבוא מרכיבי

כולל אינו היבואן ע"י לדולר הממוצע התשלום
את לא ואף מיובאים מוצרים על מוסף ערך מס
חומרי של הממשלתי ביבוא הקשורות ה'יקרנות"

שונים. מזון ומוצרי (מספוא) לחקלאות גלם
ב1976 החל היבוא על המוטל מוסף ערך מס
שעיקר מאחר ליבואן, התשלום מרכיבי בין 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
שקלים אלפי ב689,784 הסתכם סחורות יבוא
חדשים שקלים אלפי וב1,801,519 ב1985 חדשים

ב1986.
הסויה, ופולי המספוא של בדולרים היבוא ערך
את כולל אינו המכס, ברשימוני מופיע שהוא כפי
לכן זרות; באוניות הימית ההובלה הוצאות מלוא
ימית הובלה הפרשי בתוספת תוקן סי"פ היבוא ערך
דולר מיליון ב2.8 מסתכם זה תיקון זרות. באוניות
כאן נכלל והוא ב1986 דולר מיליון וב5.0 ב1985

בלבד. ז/1) (ובלוח ח/11 בלוח
הלאומיים, החשבונות שבפרק לחישובים בניגוד
(או הממשלתית התמיכה את כוללים המסים אין
מאחר אחרים, וגרעינים מספוא יבוא על המסים)
שחרור מהסדרי נובע אלה תמיכות או ממסים שחלק
אצל ואחסונה ישראל בכבישי הובלתה הסחורה,

בישראל. הסחורה מפיצי
היתר: בין כולל, היבוא'' הכל "סך .13

עולים; של אישיים חפצים
נלקחו ולא תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים
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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, רומים, 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
סחר של המחירים מדדי אמידת לצורך .23
כארבע המקיפה באינפורמציה 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 בסיס

.1980 שנת של הממוצע בסיס על סומים
פי על חושבו חוץ סחר של המחירים מדדי .24
של גיאומטרי ממוצע  דהיינו פישר, נוסחת
המד פרסום פאשה. לפי והמדד לספירס לפי המדד
הקיי ההבדלים בגלל נעשה פישר נוסחת לפי דים
לספירס לפי המחירים מדדי חישוב בתוצאות מים
משתי אחת של העדפה אפשרות ללא פאשה ולפי
המחי שקלול בשיטת מקורם ההבדלים התוצאות.
לפי מחירים במדד הממוצע: הערך בחישוב רים
במשקלי נעשה המחירים של השקלול לספירס
השקלול פאשה לפי במדד ואילו הבסיס, תקופת

השוטפת. התקופה במשקלי נעשה
את למדוד נועדו חוץ סחר של הנפח מדדי .25
בסך תקופות שתי בין שהתרחש הכמותי השינוי
מדדי גם סחורות. קבוצת לגבי או והיצוא היבוא
23 סעיף (ראה פישר נוסחת לפי מחושבים הנפח

לעיל).
בערך השינויים את מודדים ערך מדדי .26
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 .27
מחירי של לממוצע בייחס היצוא מחירי ממוצע

זמן. תקופות שתי בין היבוא
פישר נוסחת לפי שנה לרבעי ונפח מחירים מדדי
חוץ." סחר של לסטטיסטיקה ב"רבעון מתפרסמים

מהסוג מוצרים נוסף. עיבוד ללא גם *וצאו, 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 וכ780 ב1985 דולר מיליון כ598

ב1986.
"ליצוא מתייחס נטו" היצוא הכל "סך .18
מוחזר" "יצוא המוחזר. היצוא בניכוי ברוטו"
(ללא לארץ מחוץ סחורות החזרת ממשלוחי מורכב
צוין ייא 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 .19
הער אין ולכן קונסיגנציה בסיס על מבוצע הטריים
המשלוח בעת המכס שלטונות בפני המוצהרים כים
סחורות של הסופי המכירה ערך את תמיד מייצגים
הדר פרי של היצוא ערך על הסופיים הנתונים אלה.
החשבונות של סופית הסדרה לאחר מתקבלים
המספרים הסטטיסטיים. הנתונים תיקון המאפשרים
בשנתון המובאים ,1985 לשנת עד הדר פרי יצוא על
1986 לשנת הדר פרי יצוא בנתוני כולם. תוקנו זה,

קלים. תיקונים לחול עשויים
חפצים היתר: בין כולל היצוא" הכל "סך .20
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 .21

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 בעלי מטבעות יצוא

.(72.01 היצוא רות

וערך נפח מחיר, מדדי

השינוי את למדוד נועדו המחירים מדדי .22
או היצוא סך היבוא, סך של הממוצע במחיר שחל
המחיר תקופות. שתי בין סחורות קבוצת של
ליחידת הממוצע הערך פי על נקבע בודדת לסחורה
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ויצוא). יבוא (רשימוני סוכניהם או מקורות
סיכומים כמקורות משמשים מיוחדים במקרים
את המרכזים מוסרות, ידי על הנערכים מינהליים המוג הטפסים משמשים לנתונים כמקורות .28

מוצרים. קבוצות של החוץ סחר היצואנים או היבואנים ידי על המכס לשלטונות שים

נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים מיוחדים פרסומים

(1964) היצוא סחורות קטלוג 15 1974 כלליים סיכומים ישראל של החוץ סחר 498
(1967)' היצוא סחורות סיווג 25 1982/83 יבוא ייעודי סקר 787
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החוץ סחר מאזן  ו. ח/ לוח

ברוטו מוחזריבוא נטויבוא ברוטויבוא מוחזריצוא יצוא
Gross importsReturned importsNet importsGross exportsReturned exports

123 1245

דולריםמיליוני
1961592.08.1583.9245.36.2
1962634.58:3626.2279.27.8
1963672.110.1662.0351.513.2
1964837.5. 22.0815.5372.420.5
1965835.821.3814.5429.623.5

1966838.221.1817.1503.426.5
1967777.920.9757.0554.437.2
19681.120.827.61,093.2639.237.1
19691,332.528.11,304.4729.340.6
19701,462.028.51,433.5778.745.1

19711,833.321.71,811.6957.642.5
19721,987.025.61,961.41,147.047.1
19733,012.243.72,968.51,459.067.2
19744,215.338.84,176.51,825.788.3
19754,172.663.94,108.71,940.7106.2

19764,140.463.84,076.62,414.5108.6
19774,806.984.54,722.43,081.7119.0
19785,843.4212.45,631.03,921.3205.2
19797,511.2114.77,396.54,546.3232.9
19807,994.7149.07,845.75,537.5245.6

19817,960.3145.67,814.75,670.1341.8
1982 18,070.9155.77,915.25,255.3264.7
19838,599.0217.48,381.65,107.9217.9
19848,344.0271.98,072.15,807.3184.9

§19858,319.6298.78,020.96,260.4176.0
19869,635.2359.89,275.47,135.6221.4

8וה וחבל ושומרון יהודה עם הסחר אוו כולל
1967779.820.9758.9569.037.2
19681,136.127.61,108.5692.737.1
19691,347.528.11,319.4802.140.6
19701,482.928.51,454.4861.945.1

19711,863.721.71,842.01,059.642.5
19722,027.825.62,002.21.285.347.1
19733,078.943.73,035.21,653.467.2
19744,313.738.84,274.92,113.088.3
19754,295.963.94.232.02,311.9106.2

19764,283.663.84,219.82,806.4108.6
19774,961.084.54,876.53,545.1119.0
19786,001.2212.45,788.84,325.1205.2
19797,680.2114.77,565.55,039.2232.9
19808,219.1149.08,070.16,119.9245.6

19818,249.0145.68,103.46,334.5341.8
19828,329.4155.78,173.75,903.7264.7
19838,884.1217.48,666.75,820.5217.9
19848,529.3271.98,257.46,427.2184.9

§19858,500.9298.78,202.26,858.4176.0
19869,909.8359.89,550.07,933.4221.4
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TABLEVIII/1.BALANCE OF FOREIGN TRADE

על היבוא כאחוזעורף לנפשהיצוא Tradeהסחר per capita
נטו מהיבואהיצואיצוא

Net exportsExcess of importsExports as המסחרייצואיבוא96 הגירעון
over exportsof importsImportsExportsTrade deficit

6 =457 =368=6:391011

$ millionדולריםDollars
344.8 239.140.92691101591961
354.8 271.443.32731181551962
323.7 338.351.12781421361963
463.6 351.943.13291421871964
408.4 406.149.53171581591965

340.2 476.958.43111811291966
239.8 517.268.3279191881967
491.1 602.155.13892141751968
615:7 688.752.84512382121969
699.9 733.651.24812462351970

896.5 915.150.55892972921971
861.5 1,099.956.16163462701972

1,576.7 1,391.846.99044244801973
2,439.1 1,737.441.61,2365147221974
2,274.2 1,834.544.71,1885306581975

1,770.7 2,305.956.61,1486494991976
1,759.7 2,962.762.71,2988144841977
1,914.9 3,716.166.01,5139995141978
3,083.1 4,313.458.31,938,1308081979
2,553.8 5,291.967.42,014,3586561980

2,485.8 5,328.968.21,979,3496301981
2,924.6 4,990.663.11,971,2437281982
3,491.6 4,890.058.32,041,1918501983
2,449.7 5,622.469.71,921,3385831984
1,936.5 6,084.475.91,865,4144511985§

6,914.22,361.274.52,128,5865421986

a Areaj and GazSamari>Judea andncl. trade with
531.8227.170.1280196841967
655.6452.959.13942331611968
761.5557.957.74562631931969
816.8637.656.24882742141970

1,017.1824.955.25993302691971
1,238.2764.061.86293892401972
1,586.21,449.052.39244834411973
2,024.72,250:247.41,2655996661974
2,205.72,026.352.11,2246385861975

2,697.81,522.063.91,1887604281976
3,426. 11,450.470.31,3409423981977
4,119.91,668.971.21,556,1074491978
4,806.32,759.263.51,983,2607231979
5,874.32,195.872.82,071,5085631980

5,992.72,110.774.02,052,5175351981
5,639.02,534.769.02,035,4046311982
5,602.63,064.164.62,110,3647461983
6,242.32,015.175.61,966,4864801984
6.682.41,519.881.51,907,5543531985§
7,712.01,838.080.82,1801,7604201986
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וערך מחיר נפח, מדדי  ויצוא יבוא .2/n לוח
TABLEVIII/2.IMPORTS AND EXPORTS  INDICES OF VOLUME, PRICE AND VALUE

Base: 1980=100 'הבסיס:

ExportsיצואImportsיבוא
חליפין תנאי
Terms of

trade1ערךמחירנסחערךמחירנפח
VolumePriceValueVolumePriceValue

198110297991069610299
§1982114891011049195102

§1983125851061058892104

§19841228510412187105102

§19851278310513286114104

19861488212314689130109

1 Export price index divided by import price index. היכוא. מחירי במדד מחולק היצוא מחירי מדד 1

כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי כלכלי ענף לטי יצוא, מרדי  ח/3. לוח
TABLEVIII/3.INDICES OF EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND INDICES OF

IMPORTS, BY ECONOMIC USE
Base: 1980=100 הבסיס:

§1983§1984§19851986

ערךנפחערךמחירנפחערךמחירנפחערךמחירנפח
VoPriceValueVoPriceValueVoPriceValueVoPriceValue
lumelumelumelume

Exportsיצוא
עיקרי Mainענף branch

הכל 1058892121871051328611414689130TOTALסך
11579911257695115738412879101Agricultureחקלאות

הדר פרי :85837173695074100747110776Thereofמזה: Citrus
1038992120881061338711614690131Industryתעשייה

(פרט 11290101133901201439012915092138Industryתעשייה (excl.
(diamondsליהלומים)

מעובדים ,848975888575108828913785116Diamondsיהלומים
worked

Importsיבוא
כלכלי Economicייעוד use

הכל 12585106122851041278310515082123TOTALסך
תצרוכת 164771261187487113738215687136Consumerמוצרי goods

ישירה forלצריכה direct
consumption

קיימא בני :185811501107785968077146102149Thereofמזה: Durables
לייצור 10114976114Production■1148496118849912581תשומות inputs

:Thereofמזה:
16684139193831602518421131193289Unworkedיהלומים

diamondsגולמיים
השקעה 1659916315097146144101145139118164Investmentנכסי goods

FOREIGN TRADE 218



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
S million דולרים מיליוני

Imports Exportsיצואיבוא
משנה]מל וסוג Sectionסוג and divisionCode

1986 | 198519851986

הסחורות 9,635.2כל 8,319.6§6,260.47,135.6ALL COMMODITIES

למזון0 בעיקר חיים ובעלי 693.8מזון 605. /660.1647.3Food and live animals0
chiefly for food

למזון00 בעיקר חיים 2.3בעלי 1.81.42.2Live animals chiefly for food00
בשר01 ועיבודי 55.8בשר 72.331.442.6Meat and meat preparations01

וביצים02 חלב 6.8מוצרי 9.810.69.0Dairy products and eggs02
ועיבודי03 וכדי 47.2דגים 29.61.72.4Fish and the like and03

preparationsדגים thereof
דגנים04 ועיבודי 251.1דגנים 277.17.37.8Cereals Sl cereal preparations04

טחונה בלתי חיטה 96.3מזה. 111.800Thereof: Wheat, unmilled
טחון בלחי תירס 40.7מזה: 36.80.10.1Thereof: Maize, unmilled

וירקות05 115.5פירות 82.6541.9523.1Fruit and vegetables05
הדר פרי מזה: 172.1174.3Thereof: Citrus

משומרים פירות 29.8מזה: 26.2228.3175.1Thereof: Fruit preserves
ודבש06 סוכר עיבודי 80.3סוכר, 47.92.32.6Sugar, sugar preparations06

81 honey
תבלין07 קקאו, תה, 99.4קפה. 63.417.511.7Coffee, lea. cocoa, spices and07

manufacturesומוצריהם thereof
קפה 58.1מזה: 33.69.73.4Thereof: Coffee

חיים08 לבעלי 20.5מזון 13.82.72.5Feed for animals08
טחונים) בלתי לדגנים .excl)(פרט unmilled cereals)

שונים09 מזון 14.9עיבודי 6.843.343.4Miscellaneous edible products09

and preparations

וטבק, 36.4משקאות 32.95.65.2Beverages and tobacco/
5.4משקאות11 2.45.34.9Beverages11

טבק12 ועיבודי 31.0טבק 30.50.30.3Tobacco 8c tobacco manufactures12

שאינם2 מעובדים בלתי 411.0חומדים 378.4322.5373.9Crude materials. inedible2
לדלק) (פרט למאכל except)ניתנים fuels)

ועורות21 פרוות 2.4שלחים, 2.400Hides, skins and furskins, raw21

מעובדים בלתי
שמניים22 ופירות שמן 117.4זרעי 121.410.812.5Oil seeds and oleaginous fruit22

גומי23 (כולל מעובד בלתי 24.1גומי 25.700Crude rubber (incl. synthetic23

שנית) מופק וגומי andסינתטי reclaimed)
ועצים24 82.7שעם 65.00.10Cork and wood24

פשוט מעובד או מעוצב עץ 51.6מזה: 43.70.10Thereof: Wood, shaped
or simply worked

נייר25 ופסולת עץ 43.3ציפת 28.200Pulp and waste paper25

לטופסי26 (פרט טקסטיל 47.4סיבי 57.7108.4124.4Textile ifbres (excl. wool tops)26

ופסולת andצמרן their wastes
כותנה 10.8מזה: 24.889.0100.7Thereof: Cotton
צמר .. 12.8מזה 13.111.812.5Thereof: Wool

גולמיים27 ומינרלים גולמיים 72.5דשנים 64.5112.6109.2Crude 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  .4/n לוח
TABLEVIH/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. II, SECTION AND DIVISION

)cont.)
$ million דולרים מיליוני

ExportsיצואImportsיבוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

1985198619851986

מתכתיים28 וגרוטאות 3.24.43.82.9Metalliferousמחצבים ores and scrap28
החי29 מן מעובדים בלתי 10.316.886.8124.9Crudeחומרים materials. animal29

ל.נ.מ.א. הצומח, andומן vegetable, n.e.s.

סיכה3 שמני מינרלי, 1.352.2786.51.21.2Mineralדלק fuels. lubricants3
דומים andוחומרים related materials

וחומרים33 נ8ט מוצרי ,1,352.0786.21.21.2Petroleumנפט, petroleum porducts33
andדומים related materials

ומעובדים34 טבעיים 0.20.3גזים,
Gas, natural Si manufactured34

החי4 מן ושעוות שומנים 23.926.65.22.8Animalשמניס, and vegetable oils, fats4
הצומח andומן waxes

החי41 מן ושומנים 0.40.70.10.3Animalשמנים oils and fats41
יציבים42 הצומח, מן ושומנים 13.013.85.02.4Fixedשמנים vegetable oils and fats42
ומן43 החי מן ושומנים 10.512.10.10.1Animalשמנים 8i vegetable oils,43

ושעוה דונג מעובדים; ;processedהצומח, waxes of animal
הצומח ומן החי orמן vegetable origin

ומוצריהם5 609.5835.1977.8934.3Chemicalsכימיקלים and related5
products, n.e.s.

אורגניים51 203.8250.7238.7266.1Organicכימיקלים chemicals51

אנאורגניים52 60.067.3174.5178.8Inorganicכימיקלים chemicals52
גוון.53 נותני וחומרים צביעה ,33.755.11.02.2Dyeingחומרי tanning Sl colouring53

לבורסקאות צביעה materialsחומרי
ורוקחות54 רפואה 59.593.020.927.0Medicinalמוצרי 8l pharmaceutical54

products
ותכשירי55 בושם מי תמצית, 29.549.36.67.5Essentialשמני oils 8l perfume materials;55

וצחצוח ניקוי .toiletטואלט, polishing Sl cleansing
preparations

מעובדים56 כימים ,8.89.2159.8158.9Fertilizersדשנים manufactured56
פירוטכניים57 0.70.800Pyrotechnicמוצרים products57
וחומרים58 מלאכותיים 130.1190.488.4102.0Artificialשרפים resins Sl plastic58

ואתרים אסטרים .materialsפלסטיים, cellulose esters
תאית andשל ethers

ל.נ.מ.א.59 ומוצרים, כימיים 83.4119.3287.9191.8Chemicalחומרים materials £ products, n.e.s59

מסווגות6 מעובדות 2,404.83.177.992,357.63.039.3Manufacturedסחורות goods classiifed6
חומרים chieflyלפי by material

ל.נ.מ.א.61 עור עיבודי ,26.530.41.51.2Leatherעור, leather manufactures,61
מעובדות ..n.e.sופרוות and dressed furskins

ל.נ.מ.א.62 גומי, 39.754.755.561.7Rubberמוצרי manufactures. n.e.s.62
ושעם63 עץ 19.726.512.615.4Woodעיבודי and cork manufactures63

לרהיטים) .excl)(פרט furniture)
ומוצריהם64 קרטון ,110.3163.27.613.2Paperנייר, paperboard Si manufactures64
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(המשך) 11 תיקון סיט"ק, של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  .4/rt לוח
TABLEVIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. II, SECTION AND DIVISION

)cont.)

דולריםמיליו $י million

ExportsיצואImportsיבוא
משנה2מל וסוג Sectionסוג and divisionCod>

1985198619851986

טקסטיל65 מוצרי ואריגים. 222.7331.1135.8151.9Textileמטוים yarn, fabrics, madeup65

דומים ומוצרים ל.נ.מ.א. articlesגמורים n.e.s., A related products
טקסטיל חוטי :93.0135.139.045.2Thereofמזה: Textile yarn and thred

כותנה בדי :24.729.84.9115Thereofמזה: Cotton fabrics
אחרים. טקסטיל בדי :69.9115.316.317.9Thereofמזה: Textile fabrics. other,

כותנה לכדי פרט .■ :Thereofמזה excl. cotton fabrics
אלמתכתיים.66 מינרלים 1,376.91,894.71,467.61,920.8Nonmetallicמוצרי mineral66

.manufacturesל.נ.מ.א. n.e.s.
יקרות אבנים :1,297.91,779.51,453.11,904.1Thereofמזה: Precious Sl

למחצה semipreciousויקרות stones
ופלדה67 268.2297.938.529.2Ironברזל and steel67

וזויתונים מטילים. מוטות, 37.335.70.2מזה: 40.5Thereof: Bars, rods, and angles
אוניברסליים ופחים לוחות :130.6156.30.40.4Thereofמזה Universal plates and sheets

ואביזרים צינורות שפופרות, :27.533.227.919.7Thereofמזה. Tubes, pipes and fittings
אלברזליות68 153.0154.343.148.5Nonferrousמתכות metals68

נחושת :40.644.48.810.0Thereofמזה: Copper
חמרן :75.677.431.835.3Thereofמזה: Aluminium

ל.נ.מ.א.69 מתכת, 187.8225.15595.4797.4Manufacturesמוצרי of metal, n.e.s.69

הובלה7 וציוד 2.097.12.657.257,197.51.288.4Machineryמגוגות and transport equipment7

כוח71 של 92.6103.561.189.3Powerמתקנים generating units71

מיוחדות72 תעשיות עבור 263.4310.145.947.2Machineryמכונות for particular industries72

מתכות73 לעיבוד 100.391.520.824.4Metalworkingמכונות machinery73
ציוד74 לתעשייה, 327.0375.7122.6162.0Generalמכונות industrial machinery,74

ל.נ.מ.א. equipmentוחלקיהם and parts, n.e.s.
ומכונות73 משרדיות 334.9326.7116.2180.8Officeמכונות machines £ automatic75

נתונים לעיבוד processingאוטומטיות equipment
ושידור76 קליטה תקשורת, ,132.6205.7295.1263.0Telecommunicationמכשירי sound recording76

and reproducing equipment
וחלקיהם77 חשמליים 418.8575.4216.9279.3Electricalמכשירים machinery Si parts thereof77

מנועי78 354.5586.128.719.2Motorרכב vehicles78
אחרים79 תחבורה 290.2223.2Other§73.082.5כלי transport equipment79

שונים8 מעובדים 490.3654.7730.1840.5Miscellaneousמוצרים manufactured articles8

סניטריים.81 ואביזרים ,9.615.50.41.6Sanitaryמוצרים plumbing, heating St.81

לתאורה ואביזרים lightingמוצרים fixtures A fittings, n.e.s.
ל.נ.מ.א. ולחימום

וחלקיהם82 25.737.316.520.8Furnitureרהיטים and parts thereof82
וכד'83 תיקים נסיעה, 4.64.81.43.1Travelחפצי goods, handbags and the like83

הלבשה84 למוצרי 18.631.1218.3282.2Articlesאביזרים of apparel Si84
clothing accessories

4.110.93.89.2Footwear85הנעלה85
מדעיים87 מקצועיים, ,183.8185.986.9112.8Professionalמכשירים scientific £ controlling87

בקרה instrumentsומכשירי Sl apparatus, n.e.s.
ומכשירי88 לצילום 72.4102.5115.285.4Photographicציוד Si optical goods,88

ושעונים ל.נ.מ.א.. ..n.e.sאופטיקה watches and clocks
ל.נ.מ.א.89 שונים. מעובדים 171.5266.7287.6325.4Miscellaneousמוצרים manufactured89

articles. n.e.s.
ל.נ.מ.א.9 ועסקות 325.4356.02.82.7Commoditiesסחורות and transactions, n.e.s.9
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יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לטי יבוא, ח/5. לוח
דולרים מיליוני

Importsיבוא

1950196019701975198019851986

כולל 502.7סך 302.01,462.04,172.67,994.78,319.69,635.2

הכל סך 276.0אירופה 110.7874.12,131.23,679.34,526.86,040.7

האירופיות 215.4הקהיליות 70.0696.11,797.92, 745. 73.738.64,950.1
13.7איטליה 15.976.2205.9314.6411.0559.8
0.2אירלנד 0.61.213.010.816.221.9

ולוכסמבורג 11.5בלגיה 7.462.8159.2404.2991.01,264.6
ר.פ. 71.9גרמניה, 3.9174.9457.5788.6898.31,213.5

3.2דנמרק 4.09.018.127.136.448.7
23.5הולנד 5.871.8182.1184.7221.0301.7

המאוחדת 59.3הממלכה 25.6227.7560.7669.4753.9985.0
1.1יוון 0.14.45.621.116.624.8

0.1ספרד 0.23.330.939.677.1125.7
5.5פורטוגל 0.13.49.915.413.918.8
25.4צרפת 6.461.4155.0270.2303.2385.6

החופשי לסחר האירופי 43.4האיגוד 18.9121.3267.1845.7727.51.021.5
(א.פ.ט.א.)
3.9אוסטריה 4.714.029.033.545.256.4
0איסלנד 0.70.30.10.30.30.4
2.2נורווגיה 2.014.412.119.617.518.8
8.8פינלנד 2.115.134.252.744.356.0
7.4שוודיה 4.728.567.374.274.3106.8
21.1שוויץ 4.749.0124.4665.4545.9774.1

אירופה ארצות 17.2יתר 21.856.766.287.960.778.1
1.4בולגריה 1.32.81.93.45.52.4

המועצות 0.1ברית 0.20.1000

0.8הונגריה 2.44.25.611.08.011.7
7.7טורכיה 3.75.37.912.818.5

5.1יוגוסלביה 2.515.813.918.611.310.6
0.1צ'כוסלובקיה 2.50.60

0.4קפריסין 2.90.61.21.32.85.8
0.6רומניה 2.626.534.645.620.328.8

אחרות 1.0ארצות 7.43.03.10.100.3

הכל סך 10.6אסיה 8.872.1131.7199.0285.1517.5

אירן 0.92.74.5
0.1הודו 0.83.813.413.021.6

קונג 0הונג 1.75.823.725.251.8
8.9יפן 0.161.988.8120.4186.2307.4

0.1סינגפור 0.43.35.511.39.419.7
אחרות 1.5ארצות 6.62.523.330.251.3117.0
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TABLEVIII/5.IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY
COUNTRY OF DESTINATION

$ million

Exportsיצוא
Country

1950196019701975198019851986

35.1216.6778.71,940.75,537.57,135.6 §6,260.4GRAND TOTAL

25.5151.5422.71,010.92,891.82,597.6 2,326.9EUROPE TOTAL

17.1108.0322.6782.82,282.02,193.1 1.977.6European Communities
0.210.614.856.6284.8251.7 249.1Italy
0.50.40.85.019.416.2 13.5Ireland
1.013.638.480.2238.2265.5 235.4Belgium Sl Luxembourg
021.1§66.8160.5548.6373.4 329.4Germany F.R.

2.82.44.412.024.323.8 19.6Denmark
1.314.745.4129.2247.7309.2 276.1Netherlands

11.136.181.4169.3465.5511.5 . 477.0United Kingdom
03.219.628.455.744.6 53.0Greece
00.510.115.536.755.8 29.9Spain
00.81.214.061.428.3 32.1Portugal

0.24.639.7112.1299.7313.1 262.5France

5.223.160.1155.5455.4312.7 247.1EuropeanFree Trade Association
)EF.T.A.(

0.5155.318.154.941.7 31.1Austria
0.20.10.60.60.3 0.3Iceland
0.91.63.315.624.027.1 24.8Norway
1.13.16.712.123.921.2 22.7Finland
1.64.711.627.946.743.5 34.9Sweden .

1.112.033.181.2305.3178.9 133.3Switzerland

3.220.440.07215154.491.8 102.2Other countries ofEurope
0.10.52.11.06.24.6 5.1Bulgaria
00.300.100.1 0.2U.S.S.R

0.50.86.35.12.77.7 4.9Hungary
8.92.615.937.834.0 34.4Turkey
0.25.09.415.334.219.9 23.6Yugoslavia
0.60.15.303.1 2.5Czechoslovakia
0.11.85.47.028.411.2 17.2Cyprus
0.31.611.018.034.96.9 10.0Romania
1.41.43.24.910.24.3 4.3Other countries

0.413.3108.8367.5611.2724.3 535.3ASIA TOTAL

022.392.4Iran
00.11.76.32.3 16.6India

7.537.2113.2251.1273.3 190.1Hong Kong
1.932.399.4229.9323.3 210.0Japan
0.10.84.028.272.640.1 53.6Singapore
0.33.013.032.651.385.3 65.0Other countries
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(המשך) יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא, .sin לוח

דולרים מיליוני

Importsיבוא

1950196019701975198019851986

הכל סך 17.8אפריקה 18.930.167.7137.8187.3229.1

1.8אתיופיה 0.32.05.61.400
גבון

 1.64.85.16.612.8
1.4גאנה 0.60.40

אפריקה 6.3דרום 10.240.2118.7174.7202.9
השנהב 0.91.84.80.40.9חוף

0.10.91.40טנזניה
0ליבריה 1.22.34.47.5
0.1ניגריה 000.10.1
1.8קניה 1.22.94.70.31.8

אהרות 6.4ארצות 18.612.38.81.60.83.2

הכל סך $.156אמריקה 139.3372.31,143.21,756.01,890.31,954.8

הצפונית 154.0אמריקה 119.1339.01.042.71.637.91.785.21,872.9
הברית 146.4ארצות 106.6324.31,001.51,546.41,679.01,788.6

0.9מכסיקו 0.20.30.711.32.73.9
6.7קנדה 12.314.440.580.2103.580.4

המרכזית 0.3אמריקה 1.30.70.335.45.911.0
0.100.10.40.5גואטמלה

0.10.230.73.810.2פנמה
אחרות 0.3ארצות 1.30.50.14.61.70.3

הדרומית 2.2אמריקה 18.932.6100.282.799.270.9
0.1אורוגואי 1.54.916.74.116.916.4
1.1ארגנטינה 3.117.129.742.736.527.1

0.4ברזיל 3.14.652.625.937.822.7
0ונצואלה 01.50.10.30.20.6

0.5פרו 3.70.21.20.80.5
0קולומביה 0.50.76.75.41.1

אחרות 0.1ארצות 11.20.30.21.81.62.5

הכל סך 0.5אוקיאניה 2.64.34.640.445.952.4

0.4אוסטרליה 2.43.54.539.945.551.9
זילנד  0.1ניו 0.20.80.10.50.40.5

בלתי 41.3ארצות 21.7109.1694.22,182.21,384.2840.7
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.(

$ million

Exportsיצוא
Country

19501960197019751980§19851986

0.110.541.573.5190.9135.3 107.2AFRICA TOTAL

01.04.44.411.26.2 2.8Ethiopia
01.20.60.6 0.4Gabon

2.02.12.02.01.4 1.8Ghana
1.910.734.779.263.8 63.8South Africa
1.24.27.01.0 0.9Ivory Coast
1.91.98.61.3 2.3Tanzania

0.60.12.60.33.5 2.1Liberia
1.93.613.444.318.7 11.5Nigeria

0.73.63.815.214.8 5.2Kenya
0.12.413.95.322.524.0 16.4Other countries

8.9.35.6175.3388.11,175.72,622.8 2,355.2AMERICA TOTAL

8.732.2166.2340.81,014.42.438.1 2,213.3North America
8.329.4149.1307.5953.92,347.4 2,138.0U.S.A.

0.12.03.514.812.6 10.0Mexico
0.42.715.129.845.778.1 65.3Canada

0.50.99.714.723.5 22.4Central America
0.11.03.82.4 1.1Guatemala
0.22.95.56.7 11.4Panama


0.50.65.85.414.4 9.9Other countries

0.22.98.237.6146.6161.2 119.5South America
0.40.20.12.23.4 2.1Uruguay
0.31.34.435.423.0 12.4Argentina
0.11.22.712.233.244.3 31.2Brazil

0.21.512.321.327.0 13.4Venezuela
0.12.22.515.38.9 6.8Peru

0.50.20.11.516.8 12.0Colombia
0.10.20.16.037.737.8 41.6Other countries

0.11.35.518.949.862.3 63.4OCEANIA TOTAL

0.11.25.318.646.656.6 58.5Australia


0.10.20.23.25.7 4.8New Zealand

0.14.416.863.7543.0938.0 792.1UNCLASSIFIED
COUNTRIES

8:118.175.155.3 80.3BUNKERS 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 Agriculturalיצוא exports

כולל
totalGrandהכל הדרמזה;סך פרי

יעד :TotalCitrusThereofארץ

§198519861985198619851986

כולל 6,260.47,135.6468.5S60.3172.1174.3סך
הגל סך  האירופיות 1,977.62.193.1361.3432.1116.6114.6הקהילות

249.1251.733.446.19.311.4איטליה
13.516.200אירלנד

ולוכסמבורג 235.4265.512.513.15.35.2בלגיה
ד.פ. 329.4373.472.991.828.232.3גרמניה.

19.623.86.09.03.04.2דנמרק
'276.1הולנד 309.248.458.714.710.4

המאוחדת 477.0511.567.779.935.435.8הממלכה
53.044.623.512.4יוון

29.955.83.614.7ספרד
32.128.327.723.8פורטוגל
262.53I3.I65.682.620.715.3צרפת

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר האירופי 247.1312.769.284.041.345.8האיגוד
הבל סך 
31.141.77.89.93.03.8אוסטריה
0.30.3איסלנד
24.827.110.413.27.18.2נורווגיה
22.721.214.714.411.611.4פינלנד
34.943.517.821.611.714.3שוודיה
133.3178.918.524.97.98.1שוויץ

הכל סך  אחרות עיקריות 2,825.23,230.629.330.913.012.5ארצות
הברית 2,138.02,347.412.514.01.72.0ארצות

__2.86.20אתיופיה

אפריקה 63.863.81.30.90.4דרום

קונג 190.1273.30.40.4הונג
4.97.700.50.4הונגריה
34.434.00.50.9טורקיה

23.619.94.56.24.56.1יוגוסלביה
210.0323.34.84.43.02.0יפן

11.518.70.40.3ניגריה

53.640.12.92.42.22.0סינגפור
65.378.11.40.41.2קנדה

17.211.20.60.5קפריסי;
10.06.9רומניה


0



הארצות 1.210.51,399.28.713.31.21.4יתר

ח/7. ללוח הערה די אחר", "יצוא כולל 1
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TABLEVIII/6.EXPORTS, BY SELECTED COMMODITY GROUP AND MAIN COUNTRY
OF DESTINATION

$ million

vsn exports'Industrial"חיייצוא

:Thereofמזה

הכל משקאותטקסטיל.יהלומיםסך כימיקלים.מזון,
TotalוצבעיםתרופותוטבקועורהלבשדמלוטשיםCountry of destination

ishedPoTextiles,Food, beveragesChemicals,
diamondsclothingand tobaccomedicaments

8l leatherA paints

S1985198619851986198519861985198619851986

5,791.96,575.31,432.7,879.4379.0 1465.7382.7332.9835.1789.9GRAND TOTAL
1,616.31,761.0206.9260.0259.2322.9270.3217.8351.8337.2European Communities tola!
215.7205.613.816.020.533.26.910.1116.481.3Italy
13.516.26.79.03.22.70.50.8Ireland
222.9252.4131.5170.74.95.511.37.28.68.4Belgium <£ Luxembourg
256.5281.615.922.158.170.736.528.725.027.7Germany,F. R.
13.614.80.30.20.50.63.33.22.11.8Denmark
227.7250.510.210.611.616.038.221.384.382.9Netherlands
409.3431.617.721.7131.9153.0132.0103.637.741.2United Kingdom
29.532.20.205.35.62.81.715.316.2Greece
26.341.12.51.10.71.10.40.512.122.5Spain
4.44.50.40.3001.81:7Portugal

196.9230.514.817.618.627.935.738.848.052.7France

177.9228.767.794.98.312.324.525.012.015.8Free trade area (E.F.T.A.( 
total

23.331.82.42.31.22.01.73.64.72.5Austria
0.30.30.10.100Iceland
14.413.90.10.10.30.83.41.80.20.2Norway
8.06.80.200.30.43.01.71.21.4Finland
17.121.92.41.61.23.24.95.60.91.3Sweden

114.8154.062.690.95.25.811.512.35.010.4Switzerland

2.795.93,199.71, 139. 7.500.5103.1120.581.382.6226.5254.2Other main countries total
2,125.52,333.4786.1969.978.496.655.856.4137.3145.0U.S.A.

2.86.20.20.101.42.1Ethiopia
62.562.92.72.57.91.912.917.9South Africa
189.7272.9168.4254.01.21.60.50.53.03.1Hong Kong
4.97.21.21.71.11.31.93.2Hungary
33.933.10.60.10.10.10.11.020.121.0Turkey
19.113.711.58.21.20.25.04.4Yugoslavia

205.2318.9145.1236.40.10.37.413.524.635.0Japan
11.118.4000.20.12.74.6Nigeria
50.737.712.811.50.10.11.10.73.06.1Singapore
63.977.726.528.26.58.64.65.58.27.8Canada
16.610.70.20.40.60.50.50.54.43.6Cyprus
10.06.9


0.50.20.91.02.00.4Romania

1.201.81.385.918.424.08.410.06.67.5244.8182.7Other countries
/1 Incl. "other exports"; see note to Table VIII7.
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כלכלי ענף לטי יצוא,  .7/n לוח
TABLEVIII/7.EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH

דולרים $מיליוני million

כלכלי 19851986Economic§19701975.1980ענף branch

כולל 778.71,940.75,537.56,260.47,135.6GRANDסך TOTAL

הכל סך  חקלאי 129.6277.6555.7468.5560.3Agriculturalיצוא exports total

הדר 86.1176.4231.1172.1174.3Citrusפרי fruit

43.5101.2324.6296.4386.0Otherאחר

הכל תעשייתיסך SS0.45,667.66,479.8Industrial.637.51,610.64יצוא exports  total

והציבה 40.886.5158.4241.4232.9Miningכרייה and quarrying

וטבק משקאות ,62.9125.3298.1377.3328.5Foodמזון, beverages and tobacco

44.452.3152.9114.8138.0Textilesטקסטיל

53.6104.1313.3260.1320.3Clothingהלבשה and madeup articles

ומוצריו 3.55.47.24.17.4Leatherעור and leather products

ומוצריו 9.612.843.229.836.5Woodעץ and its products

ומוצריו .3.22.814.8נייר 7.713.4Paper and its products

לאור והוצאה 5.918.321.317.516.5Printingדפוס and publishing

ופלסטיק גומי 23.544.7128.2145.9183.1Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 52.9183.3647.5760.2739.0Chemicalמוצרים and oil products

אלמתכתיים מינרליים 3.06.516.114.116.3Nonmetallicמוצרים mineral products

בסיסית 7.926.197.470.864.8Basicמתכת metal

מתכת 28.2103.1377.3507.5530.9Metalמוצרי products

18.130.991.4137.8162.5Machineryמכונות

ואלקטרוני חשמלי 12.897.7287.1794.8885.9Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 9.140.1398.0417.4546.1Transportכלי equipment

ברוטו  מעובדים ,244.6640.71,615.11,432.71,879.4Diamondsיהלומים worked  gross

נטו :202.0548.61,409.11,262.91,664.5Thereofמזה: Net

13.530.0213.1333.7378.3Miscellaneousשונות

הכל1 סך  אחר 11.652.5101.4124.395.5Otherיצוא exports  total'

ומזון דלק אספקת :8.118.175.180.355.3Thereofמזה: Bunkers and stores for
זרים ולמטוסים לאוניות :Thereofמזה: foreign ships and aircraft

מוחזר 45.1106.2245.6176.0221.4Returnedיצוא exports

הכל סך  נטו 733.61,834.55,291.96,084.46,914.2NETיצוא EXPORTS  TOTAL

1 Incl. also industrial goods which are not included in
the "Industrial exports  total" above.

תעשייתי ב"יצוא כלולים שאינם תעשייה מוצרי גם כולל 1

לעיל. הכל" סך 
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בלבלי ייעוד לפי יבוא, 8/n לוח
TABLEVIII/8.IMPORTS, BY ECONOMIC USE

דולרים Sמיליוני million

כלכלי' 1975198019851986Economicייעוד use1

כולל 4,172.67,994.78,319.69,635.2GRANDסך TOTAL

תצרוכת 313.0544.3621.01.022.7Consumerמוצרי goods for direct
הכל סך  ישירה consumptionלצריכה  total

שוטפת לצריכה תצרוכת 211.5355.8389.3568.7Nondurablesנכסי

154.4251.7235.6305.5Foodמזון

אחרים 57.1104.1153.7263.2Otherמצרכים

בניקיימא תצרוכת 101.51885231.7454.0Durablesנכסי

הכל סך  לייצור 3,202.96.471.16.278.97.001.5Productionתשומות inputs  total

195.1228.9207.3220.3Agricultureחקלאות

ברוטו  483.31,192.51,285.51,756.1Diamondsיהלומים  gross
נטו :425.91,119.71,168.31,597.9Thereofמזה: Net

סיבה וחומרי 637.92,116.41,510.2924.3Fuelדלק and lubricants

כלים ואביזרים, חילוף 350.3614.1787.71,009.1Spareדולקי parts. accessories, tools
שוטף לשימוש forומכשירים current use

אחרות 1,536.32,319.22,488.23,091.7Productionחשומות inputs, other

הכל סך  השקעה 648.9969.41.413.71.604.1Investmentנכסי goods  total

מכשירים ציוד, ,543.0774.61,227.11,295.2Machinesמכונות, equipment. implements
andואביזריהם their accessoires

תחבורה 105.9194.8186.6308.9Transportכלי equipment

ומטוסים אניות :42.712.20.96.5Thereofמזה: Ships and aircraft

הכל סך  פורטו שלא ,7.89.96.06.9Goodsסחורות n.e.s.  total

מוחזר 63.9149.0298.7359.8Returnedיבוא imports

הכל סך  נטו 4,108.77,845.78,020.99,275.4NETIMPORTSיבוא TOTAL

1 See para. 3 in introduction. במבוא. 3 סעיף ראה 1
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עיקרית קנייה וארץ כלכלי ייעוד לפי יבוא, .9/n לוח
דולרים מיליוני

תצרוכת goodsConsumerמוצרי
היבוא כל

Total importsקיימאבנישוטפתלצריכד
קנייה NondurableDurableארץ

198519861985198619851986

כולל 9,635.2סך 8,319.6389.3568.7231.7454.0

הכל סך  האירופיות 4,950.1הקהיליות 3.738.6185.0302.7141.1258.1

559.8איטליה 411.028.138.823.548.3
21.9אירלנד 16.23.36.50.10

ולובסמבורג 1,264.6בלגיה 991.07.711.25.417.6
ר.פ. 1,213.5גרמניה, 898.328.257.753.889.6

48.7דנמרק 36.45.08.00.71.4
301.7הולנד 221.023.640.16.210.8

המאוחדת 985.0הממלכה 753.958.086.17.613.5
24.8יוון 16.61.62.30.11.2

125.7ספרד 77.110.518.813.630.6
18.8פורטוגל 13.91.72.60.20.8
385.6צרפת 303.217.330.629.944.3

חופשי לסחר האירופי 1.012.5האיגוד 727.520.836.917.147.8
הכל סך 

56.4אוסטריה 45.25.34.50.72.1
0.4איסלנד 0.300.1
18.8נורווגיה 17.51.83.10.30.3
56.0פינלנד 44.30.50.300.2
106.8שוודיה 74.31.01.94.88.4
774.1שוויץ 545.912.227.011.336.8

הכל סך  אחרות עיקריות 2.563.4ארצות 2,322.2117.4128.153.8116.1

51.9אוסטרליה 45.50.60.70.10.3
27.1ארגנטינה 36.531.421.90

22.7ברזיל 37.821.78.32.91.9
הברית 1,788.6ארצות 1,679.039.758.915.419.9

12.8גאבון 6.6

אפריקה 202.9דרום 174.73.96.90.10.2
11.7הונגריה 8.00.20.500.1
18.5טורכיה 12.810.713.400.1

10.6יוגוסלביה 11.300.10.10.2
307.4יפן 186.26.812.334.492.8

80.4קנדה 103.51.42.90.60.3
28.8רומניה 20.31.02.20.20.3

הארצות 1.109.2יתר 1.531.366.1101.019.732.0
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TABLEVIII/9.IMPORTS, BY ECONOMIC USE AND MAIN COUNTRY OF PURCHASE
$ million

לייצור גולמייםתשומות יהלומים
יהלומים :שקעהנכסי(ברוטו)ללא

Production inputs.
excl. diamonds

Rough diamonds
)gross)

Investment goodsCountry of purchase

198519861985198619851986

5,486.2 5,186.31,098.61,522.21,413.71,604.1GRAND TOTAL

2.400.8 1,855.9856.41.165.6700.1822.9European Communities total

342.3 244.0115.4130.4Italy
12.8 9.503.32.6Ireland
276.3 260.2689.8924.627.934.9Belgium and Luxembourg
701.9 519.80296.5364.3Germany, F.R.
27.0 19.711.012.3Denmark
196.2 149.91.16.840.247.8Netherlands
531.1 411.3165.5234.2111.5120.1United Kingdom
21.0 14.60.30.3Greece
48.5 32.9

20.027.8Spain
12.9 10.61.42.5Portugal

230.8 183.4


72.679.9France

513.8 379.0197.8284.4112.8129.6European Free Trade Association tola*

38.6 30.38.911.2Austria
0.3 0.3_Iceland
13.5 14.11.31.9Norway
53.2 42.61.22.3Finland
67.6 45.822.728.9Sweden
340.6 245.9197.8284.478.785.3Switzerland

1,654.8 1.532.031.650.1.5*7.5614.3Other main countries  total

48.4 44.10.72.5Australia
4.7 3.71.40.5Argentine
10.3 11.00.50.41.71.8Brazil

1,171.0 1,104.631.148.3488.2490.5United States
12.8 6.600Gabon
194.0 169.71.01.8South Africa
11.0 7.60.30.1Hungary
4.9 2.100.1Turkey
9.8 11.200.5Yugoslavia

90.2 61.71.483.3110.7Japan
73.2 90.9010.64.0Canada
24.5 18.8


0.31.8Romania

916.8 1.419.412.822.113.337.3Other countries
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כלכלי ייעוד לפי ומשלים, מתחרה יבוא .10/n לוח

סמל
1SNA

1985

היבוא כל
דולרים) (מיליוני
Total imports
)$ million)

Percentagesאחוזים

מתחרה
Competitive

משלים
Complementary

כולל 8,319.628.671.4סך

ודלק יהלומים ללא 5,710.840.159.9מזה:

ישירה)1000 (לצריכה צריכה 621.059.340.7מוצרי

229.265.334.7מזון1111

קלים1112 0.299.70.3משקאות
חריפים1113 2.154.845.2משקאות

וסיגריות1114 4.1100.0טבק


14.896.73.3הלבשה1221

3.4100.0הנעלה1222


מרבדים.1331 שטיחים. כולל בסיסי, 23.686.513.5ריהוט

לרצפה וכיסוי תמונות
אחר1332 6.889.210.8ריהוט

בית1333 למשק 48.382.217.8ציוד

בית1334 22.496.63.4כלי

בית1335 משק להחזקת 3.4100.0מוצרים

25.835.764.3תרופות1441

רפואי1442 5.282.617.4ציוד

נוסעים1551 101.621.978.1מכוניות

אחרים1552 רכב וכלי 7.70.399.7אופנועים

וגרמופונים1661 טלויזיות רדיו, 26.358.641.4מכשירי

אחר1662 וציוד נגינה כלי צילום. 10.58.991.1ציוד

אחרים1663 ותחביב בידור 25.687.312.7מוצרי

ואביזריהם

ועיתונים1664 12.9ספרים
100.0

אישי1771 לטיפול ומוצרים 10.793.56.5תמרוקים

אחרים1772 אישיים 10.672.527.5חפצים

כתיבה1773 3.597.42.6צורכי

יקרות1775 ואבנים שעונים 8.612.187.9תכשיטים,

ל.נ.מ.א.1774 13.774.925.1מוצרים
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TABLEVIII/10.COMPETITIVE AND COMPLEMENTARY IMPORTS, BY
ECONOMIC USE

1986

SNA
Symbol1

היבוא כל
דולרים) (מיליוני
Total imports
)$ million)

Percentagesאחתים

מתחרה
Competitive

משלים
Complementary

9,635.231.069.0GRAND TOTAL
7.188.740.959.1Thereof: excl. diamonds and fuel

1.022.756.343.7Consumer goods (for direct consumption(WOO

292.168.831.2Food1111

0.9100.0Soft drinks1112

4.558.241.8Alcoholic drinks11 LI

8.0100.0Tobacco and cigarettes1114

24.696.93.1Clothing1221

9.0100.0Footwear1222

34.889.510.5Basic furnishings. incl. carpets. tapestries1331

pictures and floor coverings

12.988.111.9Furnishing, other1332

97.183.216.8Household equipment1333

34.998.31.7Household utensils1334

6.2100.0Household maintenance articles1335

41.334.666.0Medicines1441

9.486.213.8Medical equipment1442

203.00.399.7Passenger cars1551

13.41.099.0Motorcycles and other vehicles1552

66.269.031.0Radios, television sets and gramophones1661

17.86.293.8Photographic equipment. musical instruments1662

49.690.39.7Other commodities for recreation and hobbies1663

and their accessories
16.6100.0Books and newspapers1664

20.690.49.6Cosmetics and products for personal care1771

20.076.423.6Personal effects. other1772

8.098.02.0Stationery1773

12.310.589.5Jewellery, watches and precious stones1775

19.570.129.9Articles, n.e.s.1774
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כלכלי ייעוד ,לנ*י ומשלים מתחרה יבוא  ח/10. לוח
(המשך)

סמל
1SNA

1985

היבוא כל
דולרים) (מיליוני
Total imports
)$ million)

Percentagesאחוזים

מתחרה
Competitive

משלים
Complementary'

גלם)2000 (חומרי לייצור 6.278.925.774.3תשומות

154.133.366.7מספוא2121

לחקלאות2122 אחרים גלם '53.2חומרי 20.779.3

111.8100.0חיטים2231

סויה2232 111.2פולי
100.0

אחרים2233 גולמיים מזון 159.532.567.5מוצרי

וחוטים2341 208.179.720.3בדים

גולמיים2342 1.098.6100.0יהלומים

ומוצריהם2343 ופלדה 314.630.669.4ברזל

ומוצריו2344 83.210.489.6עץ

סיכה2451 וחומרי 1.510.27.792.3דלק

ומדחסים2561 משאבות 30.249.750.3מנועים,

ואביזריהם2671 רכיבים חילוף, 573.554.845.2חלקי

קטנים2672 ומכשירים 214.246.054.0כלים

אחרים2781 גלם 1.656.534.265.8חומרי

השקעה3000 1.413.728.471.6נכסי

למשרדיים)3131 (פרט וציוד 859.211.188.9מכונות

ומדחסים3132 משאבות טורבינות, , 87.752.947.1מנועים

30.2100.0טרקטורים3133

14.596.63.4מיכלים3134

ואביזריהם3135 כלים 182.172.028.0מכשירים,

משרדי3136 וציוד ריהוט ■14.523.776.3

חיים3137 1.551.748.3בעלי

37.435.464.6שונות3138

עסקיים3241 לצרכים נוסעים 70.119.480.6מכוניות

וטנדרים3242 87.192.27.8משאיות

17.9100.0אוטובוסים3243

ברזל3244 מסילות על הנע 3.8רכב
100.0

וסירות3245 0.3אוניות
100.0

ודאונים3246 0.6100.0מטוסים

עם3247 ואופניים .0.62.6אופנועים 97.4

עזר מנוע

ל.נ.מ.א.3248 רכב, .כלי 6.21.498.6

ל.נ.מ.א.4000 6.028.671.4סחורות

הלאומיים. בחשבונות המקובל הסיווג לפי 1
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TABLEVIII/10.COMPETITIVE AND COMPLEMENTARY IMPORTS, BY
ECONOMIC USE (cont.(

1986

SNA
Symbol1

היבוא כל
דולרים) (מיליוני
Total imports
)S million)

Percentagesאחוזים

מתחרה
Competitive

משלים
Complementary

7.001.527.372.7Production inputs (raw materials(2000

149.036.463.6Fodder2121

71.315.984.1Agricultural raw materials, other2122

96.3100.0Wheat2231

104.8100.0Soya beans2232

214.832.068.0Food products, unprocessed, other2233

310.480.619.4Fabrics and yarn2341

1,522.2100.0Diamonds, rough2342

353.731.168.9Iron and steel and articles thereof2343

106.210.889.2Wood and articles thereof2344

924.35.894.2Fuel and lubricants2451

57.524.475.6Engines, pumps and compressors2561

714.148.851.2Spare parts and accessories2671

295.050.050.0Small tools and implements2672

2,081.936.064.0Raw materials, other2781

1.604.131.168.9Investment goods3000

865.212.088.0Machines and equipment (excl. for office use(3131

105.453.146.9Engines, turbines, pumps and compressors3132

16.5100.0Tractors3133

15.695.05.0Containers3134

202.372.627.4Tools, implements and accessories3135

19.735.564.5Office furniture and equipment3136

2.312.587.5Live animals3137

68.238.062.0Miscellaneous3138

124.7100.0Passenger cars for business purposes3241

149.294.75.3Trucks and pickups3242

12.8100.0Buses3243
8.1100.0Railway rolling stock3244

6.2100.0Ships and boats3245

0.3100.0Aeroplanes and gliders3246

1.16.793.3Motorcycles and cycles fitted with an3247

auxiliary motor
6.54.395.7Vehicles, n.e.s.3248

6.94.295. SCommodities n.e.s.4000

I Classification according to System of National Accounts.
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ע"י חדשים בשקלים לדולר ממוצע ותשלום מסים היבוא, ערך  ו. ח/1 לוח
כלכלי1 יעוד לפי היבואן,

Valueהיכואערך of importsמיק) ש"וו)מסים יוני

ש"חדולריםמיליוני מגסהכל2סךמיליוני
היבוא של כלכלי $ייעוד millionNIS millionTotal2! dutyCustom

1985198619851986198519861985J 986

כולל 8,322.49,640.29,879.414,381.91,149.12,263.9481.3886.7סך

הכל סך  תצרוכת 621.01,022.7734.91,526.2327.4867.496.4240.4מוצרי

שוטפת 389.3568.74565848.591.4214.442.199.8לצריכה

וטבק משקאות 235.6305.5274.7455.947.0108.818.443.4מזון,

והנעלה 18.233.623.350.114.933.84.18.9הלבשה
בית למשק וציוד 32.654.038.280.610.223.07.115.9ריהוט

25.841.329.661.61.93.91.93.9תרופות

ותחביבים בידור 38.666.245.398.76.617.35.013.4מוצרי

38.568.145.4101.610.827.65.614.3שונות

קיימא 231.7454.0278.4677.7236.0653.054.3140.6כני
בסיסי 23.634.829.152.27.216.44.810.7ריהוט

בית למשק 48.397.156.7144.834.188.68.321.6ציוד
רפואי 5.29.46.414.00.71.60.71.5ציוד

תחבורה 109.3216.4131.4323.1153.8403.831.680.7כלי

ותחביבים בידור 36.784.044.3125.236.3135.57.623.8מוצרי
יקרות ואבנים שעונים 8.612.310.518.43.97.11.32.3תכשיטים,

הכל סך  לייצור 6,281.77,006.57,448.610,452.5393.7703.9271.0450.2תשומות

156.9154.0172.5229.53.74.93.64.8מספוא
לחקלאות אחרים גלם 53.271.364.0106.32.64.42.64.4חומרי

111.896.3129.0143.52.52.92.52.9חיטים
סויה 111.2104.8129.9156.52.63.12.63.1פולי

אחרים גולמיים מזון 159.5214.8180.7320.58.016.77.015.2מוצרי

וחוטים 208.1310.4246.5463.144.8104.718.237.6בדים

גולמייס 1,098.61,522.21,336.82,270.2יהלומים

ומוצריהם פלדה 314.6353.7364.5527.825.341.013.421.2בתל,
ומוצריו 83.2106.297.0158.618.931.817.829.6עץ

סיכה וחומרי '1,510.2924.31,780.8דלק 1,385.237.531,436.329.5

ומדחסים משאבות 30.257.536.385.93.68.31.73.7מנועים.

ואביזריהם רכיבים חילוף, 573.5714.1683.91,065.497.8180.056.199.5חלקי
שוטף לשימוש ומכשירים 214.2295.0252.1440.123.440.318.934.4כלים

אחרים גלם 1,656.52,081.91,974.63,099.7123.0234.490.3164.2חומרי

הכל סך  השקעה 1,413.71,604.11,690.02,393.0307.0598.8113.7195.8נכסי

ואביזריהם מכשירים 1,227.11,295.21,460.11,932.1154.4216.871.6100.7מכונות,

תחבורה 186.6308.9229.9460.9152.6382.042.195.1כלי

ומטוסים אוניות בלי 185.6302.4228.6451.2152.6381.742.194.9מזה:

פורטו שלא 6.06.95.910.20.20.30.10.2סחורות

44.2 של בסך שנאמד סחורות ליבוא חוץ מטבע רכישת על היטל א. כולל: 2 במבוא. 12 סעיף ראה שונה; התשלום הרכב 1

76.6 של בסך שנאמד סחורות יבוא על ההפקדות על ההצמדה אבדן של זקוף ערך ב. ב1986: ש"ח מיליוני 56.3 ו ב1985 ש"ח מיליוני
ב1986. ש"וו מיליוני ו37.2 ב985ו ש"ח מיליוני
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TABLEVIII/11.VALUE OF IMPORTS, TAXES AND AVERAGE PAYMENT OF NIS PER
U.S. DOLLAR BY IMPORTER, BY ECONOMIC USE1

Taxes (NIS millionלדולר ממוצע תשלום
בש"חיבוא

חובה קנייהתשלומי Averageמס payment in
SurchargesPurchase taxNIS per import dollarEconomic use of imports

198519861985198619851986

13.525.31,258.3 533.51.32581.7267GRAND TOTAL

12.321.7605.3 218.71.71062.3404CONSUMER GOODS  TOTAL

12.321.793.0 37.01.40731.8691Nondurable
11.920.544.9 16.71.36541.8484Food, beverages and tobacco

0.124.8 10.82.09352.4985Clothing and footwear
7.1 3.01.48461.9178Furniture and household equipment
 1.22191.5861Medicines

3.9 1.61.34331.7532Articles for recreation and hobbies
0.31.012.3 ■4.91.45221.8972Miscellaneous

__512.3 181.72.22012.9308Durable
5.7 2.41.54071.9705Basic furnishing
67.0 25.81.87892.4034Household equipment
 1.35351.6619Medical equipment

323.1 122.22.60973.3589Transport vehicles
111.7 28.62.19703.1040Articles for recreation and hobbies
4.8 2.61.67252.0667Jewellery, watches. precious stones

1.23.6250.0 121.51.24841.5920PRODUCTION INPUTS  TOTAL

1.12271.5222Fodder
 1.25121.5535Other agricultural raw materials
 1.17631.5202Wheat

 1.19111.5234Soya beans
0.91.4 0.11.18311.5625Other raw food products
0.11.865.3 26.51.40001.8291Fabrics and yarn

_ _1.21681.4914Diamonds, unworked
19.8 12.01.23901.6083Iron, steel and articles thereof
2.1 1.11.39341.7929Wood and articles thereof
_1.9 1.21.20401.5326Fuel and lubricants
4.5 1.91.32161.6384Engines, pumps. compressors
80.5 41.71.36311.7441Spare parts and accessories
5.9 4.51.28601.6286Tools and implements for direct use
0.20.369.9 32.51.26631.6015Other raw materials


403.0 193.31.41261.8651INVESTMENT GOODS  TOTAL

116.1 82.81.31571.6591Machines, equipment and implements
286.9 1 10.52.05002.7288Transport vehicles


286.9 110.52.05372.7543Thereof: Excl. ships and aircraft


0.1 1.01351.5146GOODS N.E.S.

1 The components were changedr see # 12 in the introduction. 2 Incl. a. Imposition on purchase of foreign currency for
imports of goods estimated at NIS 44.2 million in 1985 and NIS 56.3 million in 1986. b. Imputed value for lossof linkage of
deposits for imports of goods, estimated at NIS 76.6 million for 1985 and NIS 37.2 million in 1986.
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סופי ושימוש מקור ענף לפי סי"פ, יבוא ערך
1982/83

יבוא ייעודי סקר
ח/2ו. לוח

תקציב שנת ש"ד1; אלפי

ציבוריתצריכה

הכל פרטיתTotalסך צריכה
Private consumption

General
Government
consumption

מקור ענפי
מסים מסיםכולל מסיםללא מסיםכולל מסיםללא מסיםכולל ללא
IncludingExcludingIncludingExcludingIncludingExcluding
taxestaxestaxestaxestaxestaxes

היבוא 267,202.3232,008.942,031.126,410.95,880.54,832.4כל

ודלק יהלומים מטוסים, אוניות, 195,061.8160,806.042,029.226,409.05,784.34,745.4ללא
הכל סך 
כללית  15.920.715.486.21חקלאות .208.91,133.58.88.1

גולמי דלק (כולל וחציבה 2.103.42.065.56.25.70.40.4כרייה
ויהלומים)

וחלב שמן מוצרי דגים, 4,665.24,301.63,564.13,415.86.46.1בשר,

אחר 8.533.97,286.44,002.82,918.00.60.4מזון
ומוצריו 7.568.76.219.6337.8211.8132.2105.2טקסטיל

1,922.61,368.41,406.8949.2131.796.1הלבשה
ומוצריו 1,674.31,287.6889.5613.938.828.2עור
ומוצריו 4.163.73,369.5842.1638.926.119.0עץ

ומוצריהם קרטון 4.602.64,167.3170.4132.497.570.0נייר,
לאור והוצאה 623.0594.2220.1211.615.715.4דפוס

גומי 1.813.01,576.755.144.887.572.9מוצרי
פלסטיק 2,209.11,903.4322.8264.070.660.1מוצרי

הדברה חומרי בסיסית. 10.450.29,841.5109.597.0127.6121.8כימיה

וחיטוי

1,861.91,775.2325.3305.4313.5297.2תרופות
אחרים 4,365.03,696.1707.4504.7564.8468.6כימיקלים

נפט 235.7230.31.51.300זיקוק
ומוצריהם מלט קרמיקה, 3,803.22,840.9847.7664.951.843.0זכוכית.

בסיסית 15,323.814,365.725.613.6221.2209.4מתכת
מתכת 8,074.27,264.4633.6522.7297.4253.7מוצרי

20,652.418,347.31,842.11,036.4489.2422.8מכונות
חשמלי 7,743.16,645.71,132.4726.5511.5443.3ציוד

אלקטרוני 22,400.316,996.07,029.43,364.81,313.81,055.0ציוד
ומטוסים 5,000.84,942.716.214.032.231.5אוניות

כללי  אחרים רכב כלי 30,240.016,188.013,186.66,008.7729.5471.6ייצור
7.47.4יהלומים

ואופטיים מדויקים 4,531.24,022.2817.3642.9394.6340.3מכשירים

אחרות 3,556.13,030.52,071.61,730.5100.485.5תעשיות
כללי  תעשייה 207.5189.4206.3188.20.20.2מוצרי

479.5468.650.147.816.215.4שירותים

53.051.4מסחר

מפורט לא 276.5276.5ענף
4.14.1
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SURVEY OF IMPORT USES
TABLEVII1/12.VALUE OF IMPORTS C.I.F., BY BRANCH OF ORIGIN AND FINAL USE

1982/83
N1S thousand: budget year

ללא רווחמוסדות לייצורתשוסורמטרת השקעה1 נכסי
institutionsNonproiftProduction inputsInvestment goods

מסים מסיםכולל מסיםללא מסיםכולל מסיםללא מסיםכולל ללא
1 1 JdIIV II IS/ U 1 ■^ll 1

IncludingExcludingIncludingExcludingIncludingExcluding
taxestaxestaxestaxestaxestaxes

1,530.41,429.6177,251.5166,699.540,508.832,636.5TOTAL IMPORTS

1,530.41,429.6106,977.897,337.138,740.130,884.9EXCL. SHIPS, AIRCRAFT, DIAMONDS AND
FUEL  TOTAL

9.08.714,669.514,312.124.523.8Agriculture  general
0.70.72,096.12,058.7Mining and quarrying (inch crude oil and

diamonds(
7.37.01,087.4872.7Meat, fish. oil and dairy products
2.01.24,528.54,366.8Other food products

32.328.87,063.45,872.63.01.2Textiles and their products
1.31.1382.8322.0Clothing

19.613.8726.4631.7Leather and its products
4.13.23,217.82,653.073.655.4Wood and its products
35.631.64,299.13,933.300Paper, cardboard and their products
55.353.9248.9232.083.081.3Printing and publishing
8.17.31,662.31,451.700Rubber products

59.153.61,752.81,522.73.63.0Plastic products
120.3115.010,092.19,506.90.70.6Basic chemicals, insecticides, fungicides

and disinfectants
713.8682.7509.3489.9Pharmaceuticals
78.370.93,014.32,651.70.20.2Other chemicals

00234.2229.0Oil reifning
39.034.12,816.02,062.448.736.5Glass, ceramic. cement and their products
9.18.715,067.914,134.0Basic metal
28.424.85,735.05,147.41,379.81,315.8Metal products
34.132.64,487.94,044.5. 13,799.112,811.0Machinery
46.941.65,190.34,642.9862.0791.4Electrical equipment
41.437.16.285.55,751.47,730.26,787.6Electronic equipment
1.01.04,596.54,542.6354.5353.6Ships and aircraft
4.24.14,062.93,006.312,256.86,697.3Transport equipment industry  general

7.47.4Diamonds
108.7100.01,331.51.233.51,879.11,705.5Precision and optical instruments
54.850.31,1 70.61,025.9158.9138.3Miscellaneous manufacturing
0.20.11.00.9Industrial products  general
9.69.5321.23)3.582.482.4Services

053.051.4Commerce
6.26.2266.2266.2

Unspecified branch
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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 ב1981 החל הקרן. על מלאה הצמדה
המענק. על הצמדה הפרשי גם כוללת המשוערכת
הציבור פיקדונות כוללים אחרים פיקדונות
צמודים פיקדונות קצוב, לזמן הבנקאים כמוסדות
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 בנקים
במוסדות עו"ש פיקדונות הם עו"ש חשבונות
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. נות
עו"ש בחשבונות הפיקדונות יתרת של הממוצע

שאחריו. החודש ובסוף השוטף החודש בסוף
החיו כל סיכום הם עו"ש לחשבונות חיובים
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
 וט/94 ט/21, בלוחות שוטפים. במחירים אים
סיכומים  וט/0ו 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 ומוסדות 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 שיקים, ידי על ושלא שיקים ידי על דרישה

ישראלי. כמטבע לתשלום ופקודות
ט/21 בלוחות חיסכון כתוכניות 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 כבנק מאושרות חיסכון ניות

והשיכון. הבינוי
בכל היתרות את כולל ט/ד לוח זאת, לעומת
חיס תוכניות לרבות המאושרות, החיסכון תוכניות
הבינוי משרד של חיסכון ותוכניות הדואר בבנק כון

והשיכון.
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שינויים איפוא משקפים לתקופה מתקופה נמדד
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. מוסדות לפי עכשיו וממוינות לו, שהשתייכו
מניות רק נותרו במט"ח הנסחרות המניות בקבוצת

חוץ. במטבע הנקובות
לניי בבורסה מחושבים המדדים ב982ו, 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 "ב, ארה
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 ומאו
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

מכפלת הוא כלשהו ביום ערך נייר של שוק ערך
יום. באותו בבורסה בשערו הנקוב הערך

של השוק ערכי סיכום מובא וט/9 ט/8 בלוחות
כל בסוף בבורסה, והנסחרים הרשומים הערך ניירות

שנה.
הוא ט/10 בלוח לשנה הממוצע השוק ערך
זמן נקודות מספר פי על השוק ערך של ממוצע

שנה. באותה
בבורסה העסקאות כל את כולל עסקאות נפח
לבורסה. מחוץ ועסקאות קיוווים 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
על שהנתונים היות הממוצע. השוק בערך העסקאות
שוטפים, במחירים הם העסקות ונפח השוק ערך
משינוי ולא שערים משינוי נובע בהם מהשינוי חלק

המסחר. בהיקף

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 מרדים 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

נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים

(1963) ערך ניירות מדרי 13

(1968) חוב איגרות של התשואה 27

.1977 ,2 מס' מוסף".  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון ערך" ניירות "מדדי גם ראה
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הציבור שבידי הכספיים הנכסים  ו. /u לוח
TABLEIX/1.FINANCIAL ASSETS HELD BY THE PUBLIC

NIS million, at current prices; end of year balances שנה בסוף יתרות שוטפים: במחירים ש"ח, מיליוני

1980198219831984§19851986

במחירים השינוי 366.5190.7444.919.7אחוז 185.2Percent changein
consumerלצרכן' prices'

D'Absoluteמוחלטמספרים numbers

הכל 2251,6023,68223,18487,240סך 69,715TOTAL

תשלום 726612772.181אמצעי 989Money supply

קצוב לזמן 332824855,398פיקדונות 3.425Time deposits

חוץ במטבע 221435613.3825,711פיקדונות 6,434Deposits in foreign currency

הציבור בידי חוב 23902189973,663אגרות 2,718Bonds held by the public

365344872.88810.697מניות 7,582Shares

בנקים מניות 232292861.7805.245מזה: 4,600Thereof: Bank shares

פיצויים 20842641,5344,790פיקדונות 4.194Restitution accounts

ופיקדונות חיסכון 402526765.11716.553תוכניות 13,805Saving schemes and linked
ארוך לזמן longtermצמודים deposits

גמל 744411,3338,50433,002קופות 25.968Social insurance funds
חיים andוביטוח life insurance

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL

תשלום 3.11.71.71.22.5אמצעי 1.4Money supply

קצוב לזמן 1.12.12.22.06.2פיקדונות 4.9Time deposits

חוץ במטבע 9.98.915.314.66.5פיקדונות 9.2Deposits in foreign currency

הציבור בידי חוב 10.45.55.94.34.2אגרות 3.9Bonds held by the public

16.133.313.212.512.3מניות 10.9Shares

בנקים מניות 10.314.37.87.76.0מזה: 6.6Thereof: Bank shares

פיצויים 8.75.37.26.65.5פיקדונות 6.1Restitution accounts

ופיקדונות חיסכון 17.915.718.322.119.0תוכניות 19.8Saving schemes and linked
ארוך לזמן longtermצמודים deposits

גמל 32.827.536.236.737.8קופות 37.2Social insurance funds

חיים andוביטוח life insurance

1 December as against December of previous year speciifed in
the table.

בלוח. נקו^ה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר
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העיבור ופיקדונות תשלום אמצעי . 21v לוח
TABLEIX/2. MONEY SUPPLY AND DEPOSITS OF THE PUBLIC

N1S million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ש"ח, מיליוני

*I
0 f■

r E
n 3

Money supply תשלום אמצעי
במטבע הציבור פיקדונות

3f the public in Israeli currency
שראלי

Deposits

הציבור פיקדונות
חוץ במטבע

Deposits of the
public in foreign

currency

P o
r o
bS

*§>
B.S
 'j

3e

הכל סך
Total

מזומנים
הציבור בידי
Currency
held by
the public

פיקדונות
עו"ש

Current
deposits

חסכון בתוכניות
In saving schemes

אחר2
Other2

הכל סך
Total

כידי מזה:
חוץ תושבי
Thereof:
held by
foreigners

הפקדות
Deposits

הצמדה והפרשי ריבית
Interest and linkage

differentials

198072525 12625 74

1982366.526818172 6251172 400
1983190.7612437503 126133577 1 ,408

1984444.92771231543,312 7408753,402 8,360
1985185.29894815088,010 2,8584,6698,610 19,189

198619.72,1819741,2077,575 4,7507,5419,306 19,766

1 December as against December ofprevious year specified in
the table. 2 See explanation in introduction.

נקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת
במבוא. הסבר ראה

דצמבר ו

2 בלוח.

הציבור של עו"ש חשבונות של שנתי מחזור  ט/3. לוח
בנקאיים במוסדות

TABLEIX/3. ANNUAL TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS OF THE PUBLIC IN
BANKING INSTITUTIONS

At current prices שוטפים במחירים

לצרכן1 במחירים שינוי עו"ש£'9 עו"שחשבונות לחשבונות שנתיחיובים מחזור שיעור
c/c change in comsumer prices'Current accountsDebits to current accountsAnnual rate of turnover

ש"ד N1Sמיליוני million

197511831.9
1980996.53342105.8
1982377.7132,706209.0
1983145.7265.747224.5
1984373.86826.551389.6
1985304.6310129,113416.5
198648.1865249,010287.9

1 Annual average as against average of previous year specified נקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע 1

in the table. בלוח.
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בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור אשראי ט/4. לוח
TABLEIX/4. CREDIT TO THE PUBLIC BY BANKING INSTITUTIONS

שנה Endסוף of year

/ ן£.

§! /
/ *I

י שוטפיםבמטבע במחירים Inשראלי. Israeli currency, at current prices

חוץ במטבע
In foreign
currency

הכל2 סך
Total

מאמצעי
הבנקים

From banks
resources

פיקדונות מתוך
למתן מאושרים

הלוואות
From authorized

deposits for
granting loans

מוכוק אשראי
Directed credit

ש"ח מיליוני
NIS Percentagesאחוזיםת11110תז

ש"ח מיליוני
NI Smillion

1975326.1 100.057.116.81

19801.335.24023.3 100.067.39.4 .42

1982366.522829.5 100.063.96.6192

1983190.759022.8 100.071.55.7595

1984444.93,49525.1 100.072.22.73,593

1985185.210,94631.5 100.068.59,157

198619.717,06042.0 100.058.09,562

1 December as against December of previous year specified in נקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 1

the table, 2 Incl. credit to mortgageand investment banks as למשכנתאות לבנקים אשראי כולל 1980 מאז 2 בלוח.
of 1980. ולהשקעות.

למשכנתאות בנקים באמצעות לציבור אשראי ט/5. לוח
כספיים ומוסדות ולהשקעות

TABLEIX/5, CREDIT TO THE PUBLIC BY AND THROUGH MORTGAGE AND
INVESTMENT BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

NIS million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ש"ח. מיליוני

לצרכן' במחירים שינוי yc

0/ochange in consumer prices'
למשכנתאות בנקים
Mortgage banks

להשקעות בנקים
Investment banks

כספיים מוסדות
Financial institutions

197511

19801,335.21051

1982366.570359

1983190.723011622

1984444.91,565738143

1985185.25,1272.186444

198619.76,5502,529442

1 See note 2 above.
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כלכלי1 ייעוד לפי בנקאיים, מוסדות של אשראי ט/6. לוח
TABLEIX/6.CREDIT BY BANKING INSTITUTIONS, BY ECONOMIC DESTINATION1
At current pirces; end of year שנה סוף שוטפים: במחירים

198019821983198419851986

במחירים שינוי 366.5190.7444.9185.219.7Percentאחוז change in

consumerלצרכן2 prices2

ש"ח הכלמיליוני 834201,1847,08420,05526,618TOTALסך NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.O100.0100.0percentages

מקומיות 6.97.16.56.45.75.3Localרשויות authorities

ציבוריים 2.72.62.93.14.93.5Publicשירותים services

ומים 4.44.44.13.22.61.9Electricityחשמל and water

כספיים 11.613.713.815.716.816.2Financialמוסדות institutions

היהודית 0.20.30.20.10.20.2Theהסוכנות Jewish Agency and
הלאומיות theוהקרנות national funds

8.510.211.310.911.112.1Agricultureחקלאות

27.923.224.223.922.821.4Industryתעשייה

2.43.43.43.13.13.7Buildingבנייה

14.112.311.810.88.27.7Commerceמסחר

5.86.17.27.36.25.2Transportתובלה

אחרים 2.02.32.83.74.34.4Otherשירותים services

פרטיים 4.78.14.85.25.710.8Privateאנשים persons

חוץ 7.35.56.55.97.16.2Foreignתושבי residents

ידוע ובלתי אחר 1.50.80.50.71.31.4Otherייעוד destination and
not known

1 Includes credit from deposits of the government and the למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי כולל 1

public for granting of loans (including loans for payments of דצמבר 2 מסים). לתשלום הלוואות (לרבות הלוואות
taxes). 2 December as against December of previous year בלוח. הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת
specified in the table.
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החיסכון בתוכניות המשוערכת1 היתרה ט/7. לוח
TABLEIX/7. REEVALUATED BALANCE1 IN SAVING SCHEMES

NIS million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ש"ח. מיליוני
198019821983198419851986

במחירים השינוי 366.5190.7444.9185.219.7Percentאחוז change in consumer
:pricesלצרכן2

הכל 352396424,12311,09812,581TOTALסך
סגורות כלליות 281302981,4372,2641,707Discontinuedתכניות general saving

schemes
ישנות ברירה 62350119283292Oldתכניות optional schemes

"Ledira"2175971לדירה (for apartment)
1561527791,8161,797Multipurposeובתכליתי
"Lamatmid"58270530למתמיד

המשך) (תוכנית Ratsir"1941.2221,416רציף
שנים) 3) לדולר 15614911,4321,562Dollarצמוד linked  3 years
הארכה לדולר 118536561Dollarצמוד linked  continued
הכנסה לדולר 106762893Dollarצמוד linked  monthly

incomeחודשית
מדד דולר 15798042,2942,519Dollarצמוד  index linked

"Tesua"1601,233"תשואה"

1 See introduction. 2 December as against December of
previous year specified in the table.

שנה של דצמבר לעומת דצמבר 2 מבוא. ראה 1

בלוח. הנקובה קודמת

securities ערך ניירות
האיגרת סוג לפי בבורסה, רשומות חוב איגרות ט/8. לוח

TABLEIX/8.BONDS REGISTERED ON THE STOCK EXCHANGE, BY TYPE
Market value at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים שוק. ערך

198019821983198419851986

במחירים השינוי 366.5190.7444.9185.219.7Percentאחוז change in
consumerלצרכן' prices'

ש"ח הכלמיליוני 351524372,3766,2889,982TOTALNISסך million
אחוזים הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALNISסך percentages
חוץ למטבע 0.41.83.16.014.79.9Linkedצמודות to foreign currency

המחירים למדד 87.484.782.279.673.680.3Linkedצמודות to consumer price
indexלצרכן

"ברירה" מסוג 5.84.84.85.04.73.2Optionalצמודות linkage and double
כפולה" optionalו"ברירה linkage
pn במטבע 6.38.79.99.47.04.1Tradedנסחרות in foreign currency

למט"ח או למדד צמודות
2.5Linked to CPI or

foreign currency
צמודות 0.1Unlinkedלא

1 December as against December of previous year speciifed in
the table.

בלוח הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 1
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ענף לפי בבורסה, הרשומים במניות להמרה ניתנים ערר וניירות מניות .9/0 לוח
TABLEIX/9. SHARES AND SECURITIES CONVERTIBLE INTO SHARES REGISTERED

ON THE STOCK EXCHANGE, BY BRANCH
Market value at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים שוק, ערך

19801982198419851986

במחירים השינוי 366.5190.7444.9185.219.7Percentאחוז change in
consumerלצרכן;1 prices'

ש"ח מיליוני הכל 365245483,90911,43614,695TOTALסך NIS milion
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

וחברות מסחריים 64.442.863.471.771.362.0Commercialבנקים banks and
בנקאיות bankלאחזקות holding companies
למשכנתאות 4.43.83.51.21.01.5Mortgageבנקים banks

מימון 0.40.90.31.61.41.2Specializedמוסדות financial
institutionsענפיים

ביטוח 2.23.91.81.31.11.8Insuranceחברות companies
להשקעה 9.315.17.94.74.56.2Investmentחברות companies

12.117.014.913.214.917.7Industryתעשייה
ושירותים 1.94.72.62.02.23.7Commerceמסחר and services
בינוי, ,4.010.94.54.13.45.5Landמקרקעין. construction,
והדרים developmentפתוח and

citrus groves
וגז נפט חיפושי 0.30.50.30.20.20.4Oilחברות and gas prospecting
חוץ2 במטבע 1.00.40.8000Tradedנסחרות in foreign currency2

1 December as against December of previous year. 2 Till
1983, shares traded in foreign currency were a separate group, see
explanation in introduction.

עד 2 קודמת. שנה של דצמבר לעומת דצמבר 1

הסבר ראה נפרדת. קבוצה היוו במט''ח נסחרות מניות 1983
במבוא.

בבורסה, השנתי המחזור ושיעור שוק ערך עסקאות, נפח ט/10. לוח
הנייר סוג לפי

TABLEIX/10.TURNOVER, MARKET VALUE AND ANNUAL RATE OF TURNOVER AT
THE STOCK EXCHANGE, BY TYPE OF SECURITY

nis thousand, at current prices שוטפים במחירים ש"ח, אלפי
שוק המחזורערך שיעור

במחירים שינוי עסקאות0/" (אחוזים)ממוצענפח o/0השנתי2 change in
TurnoverAverageלצרכ;' marketAnnual rate of turnover2^למעגהג^ prices '

value(percentages)

הניירות' :כל
. All securities3

196063916.41960
196541.0141678.141.01965
197021.9224035.521.91970
1975195.14132,49716.5195.11975
1980996.516,49134,60847.7996.51980
198522,400.01,765,09612,394,80914.222,4001985
198648.13,557,407 20,817,75017.148.11986י

Shares4מניות4
19604849.31960
196541.098111.041.01965
197021.95875.421.91970
1975195.17639719.1195.11975'
1980996.512,78017,33073.7996.51989
198522,400.0881,6658,302,92610.622,40019JT5
198648.12,134,68613,011,66716.448.11986

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
198522,400.0883,4314,091,88321.622,4001985
198648.11,422,7217,806,08318.248.11986

1 Annual average as against average of previous year specified
in the table. 2 Rates were calculated on wholefigures, priop
to rouuding off. 3 Up to 1980 including loans and non
linked .bonds that were not included among linked
bonds. 4 As of 1981 including also securities convertible
into shares.

נקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע 1

(בלתי שלמים מספרים פי על תושב השיעור 2 בלוח.
חוב ואיגרות מלוות גם נכללו 1980 עד נ מעוגלים).
חוב ב"איגרות נכללו לא אשר לאצמודות
ערך ניירות גם נכללים 1981 ב החל 4 צמודות".

במניות. להמרה הניתנים
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בבורסה הערך1 לניירות כוללים תשואה שיעורי מדד ט/11. לוח
TABLEIX/11.INDEX OF RATES OF RETURN FOR SECURITIES' AT THE STOCK

EXCHANGE
Base: 23XII 1979 = 100.0 בסיס:

31 XII30X1129 Xll31 XII31 XII31 Xll
198019821983198419851986

צמודות חוב 250.91,092.73,145.352,001.6איגרות §45,183.4 18,048.1LINKED BONDS

הכל סך  TOTAL

:Thereofמלה:

למדד 257.21,101.43,056.453,902.1צמודות 44,743.2 17,378.7Linked to consumer
לצרכן priceהמחירים index

למדד 80 נ* 259.21,103.33,073.254,165.0צמודות 45,432.8 17,882.08096 linked to
לצרכן CP1המחירים

צמודה כפולה 268.71,093.23,201.057,834.9ברירה 49,050.0 19,062.6Double linkage option

חוץ למטבע 217.31,061.72,739.439,013.3צמודות 41,649.7 20,005.(Linked to foreign currency

חוץ במטבע 206.41,097.43,622.948,099.8נסחרות 48,283.3 20,431.3Traded in foreign currency

ניתנות חוב 403.83,227.65,356.9128,847.2איגרות 112,786.4 38,378.4BONDS CONVERTIBLE
במניות INTOלהמרה SHARES

ובכורה רגילות 379.63,809.33,569.891,828.9מניות 72,443.1 24,599.5ORDINARY AND PREFERENCE
הכל סך SHARES  TOTAL

.. :Thereofמזה

וביטוח 337.42,847.63,777.793,754.4כספים 82,399.7 28,336.1Finances and insurance

מסחריים בנקים 327.52,631.63,808.497,593.3מזה: 87,740.1 30,007.9Thereof: Commercial banks

למשכנתאות בנקים 448.44,918.84,456.347,173.7מזה: 23,766.3 9,761.5Thereof: Mortgage banks

מימון מוסדות 297.33,079.5Iמזה: ,827.937,326.0 31,185.6 11,459.*Thereof: Specialized financial
ענפיים2 :Thereofמזה: institutions2

להשקעה 392.64,639.42,252.756,405.0הברות 32,066.5 ll,743iInvestment companies

756.47,588.15,332.2140,591.1תעשייה 97,059.829,682 .fIndustry

ושירותים ,573.710,422.34,098.5131,613.664,675.021מסחר 162.(Commerce and services

ופיתוח בינוי 650.112,975.95,647.0163,278.6מקרקעי], 75,344.3 30,277.£Land, construction and
להדרים) development(פרט (excl.

citrus groves)

I 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 .12/d לוח
TABLEIX/12.EXCHANGE RATE1 OF THE ISRAEL SHEQEL AGAINST THE U.S.

DOLLAR
Old IS per U.S. $ הברית ארצות של לדולר ישן שקל

שנהבמועד רבע Atבסוף end of quarter yeai
הפיחות

At devalua
tion date

1

1]HIIV

Up to 18 \\ 1949 0.02519750.612עד 0.6000.7000.710

19 IX 194931 XII 19530.03619760.797 0.7520.8420.881

1 I 19549 II 19620.18019770.944 0.9321.0331.539

10 11 196218 XI 19670.30019781.784 1.6421.8351.902
19 XI 196721 VI11 19710.35019792.525 2.1422.8953.535

22 VIII 19719 XI 19740.42019804.968 4.1485.9057.548

10 XI 197417 VI 19750.600198111.676 8.87013.44015.604
198224.080 19.15929.06033.650
198347.520 39.58163.687107.770
1984236.400 153.260401.340638.710
19851,262.400 858.5001,485.2001,499.500
19861,495.100 י 1,486.9001,487.3001,486.4

1 See explanation in introduction. במכוא. הסבר ראה 1

נבחרות ארצות של יציגים מטבע שערי .13/0 לוח
TABLEIX/13. REPRESENTATIVE RATES OF EXCHANGE FOR SELECTED

CURRENCIES
Nis ש"וו

יחידת
שנתי ממוצע

Annual average1986ממוצע Quarterlyרבעוני averageUnit
ofמטבע currency

11IIIIVי19851986

הברית ארצות דולר 11.4879 1.17851.48631.48541 .49061.48911 U.S. dollar
שטרלינג לירה 2.1814ו 1.57062.13732.23812.22132.12921 Pound sterling

גרמני מרק 0.6898ו 0.41320.63310.66040.71450.74241 German mark
צרפתי פרנק 0.2155ו 0.13520.20620.20770.21990.22661 French franc
הולנדי גולדן 10.6112 0.36740.56100.58660.63360.65691 Dutch guilder
שוודי כתר 0.2093ו 0.13830.20050.20620.21390.21531 Swedish krona
נורבגי כתר 10.2012 0.14110.20280.20100.20180.19951 Norwegian krone
קנדי דולר 11.0708 0.86271.05761.07291 .07631 .07561 Canadian dollar

אפריקאי דרום רנד 0.6547ו 0.52450.69200.66440.60170.66501 S. African rand
בלגי פרנק 100.3347 0.20360.30950.32340.34580.357210 Belgian francs

איטלקיות לירטות 10001.0026 0.62680.92900.96391 .03761.07161000 Italian lire
יפני יין 1000.8915 0.51170.79260.87320.95610.9291100 Japanese yen

שוויצי פרנק 10.8299 0.49910.75150.79220.87010.89501 Swiss franc
המטבע קרן זמ"מ 1.7472ו 1.21021.67161.72351.79231.79581 SDR. I.M.F.

הבינלאומית
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מחירים י' פרק

שנרשמו המחירים פי על הבסיס, לתקופת ביחס
כממוצע מתקבל הכללי המדד השונים. בעסקים
המצרכים כל של המחירים מדדי של משוקלל
שנתי ממוצע מדד במדד. נמדדים שמחיריהם
החודשיים המדדים של אריתמטי כממוצע מתקבל
תפוקה של מחירים למדד פרט התלתחודשיים, או
ב"ירחון והסברים הגדרות (ר' חקלאית

מחירים") של לסטטיסטיקה

המדדים וקישור המדדים עדכון
העדכון ובמועדי שנים כמה מדי מעודכן מדד כל
בדרך ומשקליו. המדד סל השאר, בין מתעדכנים,
לתקופת בייחס המדד מוצג עדכון, כל לאחר כלל,

עדכונו. לפני מאשר אחרת בסיס
אותו של סדרות לקשר ניתן מעשיות למטרות
שונות, כסיס לתקופות בייחס המוצגות מדד,
הכללית הנוסחה שוה. לבסיס כך ידי על ולהביאן
בסיס) תקופת (מבחינת לו לקודם מדד קישור של
הקשר" "מקדם קשר". ב"מקדם הכפלתו ידי על היא
על שחושב החדשה, הבסיס תקופת של המדד הוא

מאה. חלקי הישן, הבסיס פי

לצרכן1 המחירים מדד
המדד שימושי

להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו המדד
היוקר תוספת לקביעת ומשכנתאות, ערך ניירות
במשק. המחירים מגמות ולניתוח השכר לתעריפי

המדד אוכלוסיית
לסחורות מתייחס לצרכן המחירים מדד
שהתגוררו המשפחות כל ידי על שנצרכו ולשירותים
מדדו 1969 דצמבר עד המדדים עירוניים. ביישובים
שכירים משפחות של התצרוכת סל מחירי את

בלבד. עירוניות
והשירותים המצרכים כל את כולל המדד סל
למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר לתצרוכת שנועדו
המצרכים של הסיווג המצרכים. סיווג
התצרוכת קבוצות לפי הוא המדד סל את המרכיבים
ושירות מצרך כל השתייכות נקבעת שבו י/3), (לוח

השימוש. לסוג בהתאם לקבוצה
הכלכלה ענפי של הסיווג לפי גם מחושב המדד
י/4)2. (לוח המצרכים של ייצורם נסתיים שבהם

כללי
המחירים מדדי מטרת

אחוז את למדוד היא המחירים מדרי 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 ומדר. 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 מדד כל משקלי
לאחוז שוה המדדים בסל סעיף לכל הניתנת
הבסיס) (בתקופת ממנו הפריון או עליו ההוצאות
במסגרת הנכללים הפדיון או ההוצאה כלל מתוך

המרד.

והשירותים המצרכים מדגם
סעיף כל של המחירים ברמת השינויים את
במחירי השינוי ידי על אומדינ! השונים במדדים
בחירת שונים. ושירותים מצרכים של מדגם
או בהוצאות חשיבותם לפי נערכת במדגם המצרכים
מגמות לייצג יכולתם ולפי במדד, הנכללים בפדיון
דומים. מצרכים של רחבות קבוצות של מחירים

המחירים איסוף שיטת
על' נעשה עסק בכל מצרך כל של מחירו רישום
פי ועל המצרך של ומפורטת קבועה הגדרה פי
ישקף 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 וההטלים המסים כל
תשומות, של מחירים במדדי זאת לעומת מוסף.
וההטלים, המסים כל את כוללים הנמדדים המחירים

מוסף. ערך למס פרט

המדד חישוב
מצרך כל בעבור מחושב בנקודות השינוי מרד
שנה) או שנה רבע או (חודש נתונה בתקופה במחירו

.29 מס טכניים, פרסומים סידרת לצרכן". המחירים ב"מזד ראה המדד עקרונות של שיטתי פירוט 1

.1965 .7 מסי מחירים". של לסטטיסטיקה "ירחון .1964 משק ענפי לפי לצרכן המחירים מדד סיווג עקרונות ראה. 2
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המושקע ההון על הריבית בתוספת הנכס של הפחת
בו.

מתקופה בדירות השימוש כמחיר השינויים את
ב"מדד השינויים ידי על בעיקר אומדים לתקופה
מרכיב (לגבי למגורים" בבנייה תשומה מחירי
ודמי הדירות במחירי השינויים ידי ועל הפחת),
השינויים הריבית). מרכיב לגבי (בעיקר, המפתח
שנתי, רבע בסקר נמדדים מפתח ודמי דירות במחירי
שנה רבע כל שאוכלסו דירות של מדגם על המבוסס

חדשים4. דיירים ידי על י/5) (לוח

לצרכן5 המחירים מדדי סדרות
הבסיסהתקופה הקשרתקופת מקדם

הקודם6 למדד

195111959 **** 1951
1959XU 196411 19592.753
11א1965 196911964 1.347ממוצע
1970<01 197611969 1.237ממוצע
1977XII 198011976 4.112ממוצע
1981X// 198511980 8.349ממוצע
ואילך1986 11985 72.25ממוצע

בבנייה תשומה מחירי מדד
למגורים8

המדד שימושי
בנייה, חוזי להצמדת כבסיס בעיקר 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. בתי לבניית המיועדים
ידי על איפוא מאופיינת המדד אוכלוסיית

עיקריים: גורמים שלושה
למגורים, הבנייה עבודות אוכלוסיית .1

שלמים פרוייקטים או בודדים בניינים הכוללת
75) עיקרם ואשר קונבנציונלית בשיטה שנבנו
לא למגורים. מיועד יותר) או משטחם אחוז
בשיטה שנבנו פרוייקטים או בניינים נכללים

וקרוונים. אזבסטונים עץ, מבני טרומית,

המדד משקלי של המקורות
בתקופת לתצרוכת המשפחה הוצאות הרכב
הוצאות סקרי פי על כלל בדרך מתקבל הבסיס

המשפחה.
חדש בסיס על מחושב המדד ,1986 בינואר החל
כ המשקלים עדכון חדשה. משקלים מערכת ועל
שבעדכון בכך, הקודמים העדכונים מן נבדל 1985
על בהתבסס עודכנו המדד משקלי האחרון
(על 1980 בשנת שנקבעו כפי הקודמים, המשקלים
לשנת המשפחה הוצאות סקר ממצאי סמך
בהרכב שחלו השינויים ובתוספת ,(31979/80
כפי ,1985 ועד 1980 משנת הפרטית הצריכה

הלאומיים. החשבונות בנתוני שנאמרו
= 1985 ממוצע כאמור, הוא, החדש הבסיס

נקודות. 100.0

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדגם
סעיפי של המחירים ברמת השינויים את
המחירים במדד השינויים ידי על אומדים התצרוכת
המחירים ושירותים. מצרכים כ1,000 של לצרכן
חודש כל נרשמים אלה ושירותים מצרכים של
יישובים. ב42 ועסקים חנויות כ1,500 של במדגם
במקום המבקר פוקד ידי על נרשמים המחירים רוב
כגון ושירותים, מצרכים מספר ומחירי המכירה,
הנשלחים בשאלונים נרשמים תחבורה, שירותי

למדווחים. הדואר באמצעות

מיוחדות מדידה כעיות
הגדולים העונתיים השינויים וסירות. ירקות
משתקפים ובצריכתם והירקות הפירות בשיווק
והן זה בסעיף המצרכים סל שהן בכך, במדד
מחודש משתנים השונים הפריטים של המשקלים
לכל האופייני הצריכה להרכב בהתאם לחודש
קבוע זאת עם נשאר כולו הסעיף של המשקל חודש.
חודש כל של והפירות הירקות סל לחודש. מחודש
סמך על נקבעו בו הכלול ופרי ירק כל של ומשקלו
הוצאות בסקר המשפחות מן שנתקבלו נתונים
כמויות של העונתיות דפוסי פי ועל המשפחה

שנים. שלוש במשך המאורגן השיווק
שהוא לצרכן, הדיור שירותי של מחיריהם דיור.
אומדן ידי על במדד נאמדים נכס, אותו של בעליו גם

.691 מס מיוחד פרסום א'", חלק 1979/80 המשפחה הוצאות "סקר ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצאי פירוט כדבר
במדידת שהוכנסו לשינויים אשר להלן). רשימה (ראה 29 מס' טכני בפירסום ניתן המפתח ודמי דירות מחירי מדידת שיטת פירוט

.1970 ,11 מסי מחירים" של לסטטיסטיקה "ירחון ראה ,1970 שנת באמצע הדירות מחירי
העדכונים בעקבות במדד שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (ראה 5 מסי טכני בפרסום ראה ב1959 החל המדד עקרונות
"ירחון  1962 לצרכן המחירים מדד עדכון ראה: ,1981 ובינואר 1977 בינואר ,1970 בינואר ,1965 בינואר ,1962 בינואר
לצרכן המחירים מדד עדכון .1965 ,1 מסי שם.  1964 לצרכן המחירים מדד עדכון ,1963 .1 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה
מס' שם,  1980 לצרכן המחירים מדד עדכון .1977 ,1 מס שם.  1976 לצרכן המחירים מדד עדכון ,1970,1 מס' שם,  1969

.1986 ,1 מס' שם,  1985 לצרכן המחירים מדד ועידכון ,1981 ,1
לעיל. המדדים", וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה

לשנת הקודמות לשנים ואילך 1986 מדדי את לקשר וכדי ב2.25, להכפילב יש ,1985 שנת למדדי ואילך 1986 מדדי את לקשר כדי
ב225.0. להכפילם יש ,1985

להלן). רשימה (ראה 17 מס' טכני פרסום ראה
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מוצרים סוגי בו וכלולים המוצרים מדגם עודכן
נגרות מוצרי כגון: קודם, נכללו שלא אחרים
טכניות במערכות הקשורים חומרים מוגמרים,
שמש דודי אינטרקום. מרכזי, גז כגון בבניין,

וכוי. וקולטים,

מיוחדות מדידה בעיות
העבודה שירותי של משקלם עבודה. שירותי
לאחוז בהתאם נקבע הבסיס בתקופת לסוגיהם
הקבלנים, ידי על למעשה ששולם שכר על ההוצאות

המדד. סל על הוצאותיהם מכלל
נאמדו העבודה שירותי של במחירים השינויים
השינויים פי על 1970 דצמבר עד שוטף באופן
הסתדרויות ידי על הנקבעים השכר בתעריפי
וכו', המתכת העץ, הבנייה, בענפי העובדים
לקרנות הנלוים בתשלומים השינויים בתוספת
השינויים וכו'). הבנייה פועלי ביטוח (קרן שונות
לשינויים זהים תמיד היו לא הרשמיים בתעריפים
ולכן למעשה הקבלנים שמשלמים בשכר החלים
שהקבלנים השכר במדידת ,1970 מדצמבר הוחל,

למעשה10. משלמים
בר בציוד השימוש הוצאות ברקיימא. ציוד
ידי על המדד בסל מיוצגות הקבלן שבבעלות קיימא
הבסיס. בתקופת זד, ציוד של הפחת הוצאות אומדן
נאמדים אלה בהוצאות לתקופה מתקופה השינויים

בשוק. חדש ציוד במחירי השינויים פי על

בבנייה תשומות של מחירים מדדי סדרות
למגורים

הבסיסהתקופה" הקשרתקופת מקדם
הקודם12 למדד

11964 *** 1950
*** 196811 1964
** 19751 1969
*1983 * 1975
ואילך \1 1983

*** 1950
1 1964

1968 ממוצע
** 1975
* 1983

6.680
1.259
3.434

176.512

בסלילה13 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

כל את הכוללת המבצעים, אוכלוסיית .2

קבלני והן קבלנים הן  בארץ הבנייה מבצעי
משנה.

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)
ותשלומים מסים כגון העבודות,
שיווק הבנייה, רישיון בקבלת הקשורים

וכו'. דירות למכירת ופרסומת
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 ביוכ 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
החל נמדדים שמחיריו הנוכחי המדד סל
הוצאות סקר מימצאי על מבוסס 1983 בנובמבר
ו1983, 1982 בשנים שנערך מגורים בתי בבניית
פרוייקטים כ90 של התשומות הרכב בו ושנחקר
ומחצית 1980 שנת במשך נסתיימה שבנייתם

.91981
המשקלים חישוב לצורך הוערכו הסקר נתוני
100.0 = 1983 (אוקטובר הבסיס תקופת במחירי

נקודות).

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
כ של מחיריהם ישירות נמדדים המדד במסגרת
כ200 של מדגם אצל ושירותים, חומרים 125

ושירותים חומרים המספקים ויצרנים, סיטונאים
הם הנמדדים המחירים הארץ. אזורי בכל לקבלנים
המשנה וקבלני הראשיים הקבלנים שמשלמים אלה
המעודכן, המדד במסגרת לסוגיהם. למשווקים

מחירים", של לסטטיסטיקה ב"ירדוון למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד עדכון ראה עריכתו, ושיטות הסקר מימצאי פירוט בדבר 9
.1975 ,5 מ0י שם. ראה ,1974 משנת הקודם הסקר מימצאי על ;1983 .11 מס'
.1971 ,3 מס' שם, ראה העבודה שכר מדידת כשיטת שהוכנסו השינויים פירוט 10

סקרי  1964 ינואר ומאז בלבד, הבניין בשלד התשומות הרכב של הנדסי ניתוח  1964 לינואר 1950 יולי בין הם: המקורות 11

הבנייה. הוצאות
לעיל. המדדים". וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 12

(ראה 688 מסי מיוחד בפירסום ניתנו העיקריים, מימצאיו ועל הסקר עריכת שיטות ושל המדד עקרונות של ועדכני מפורט הסבר 13

להלן). רשימה
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בערך, אספקה, מקומות ב100 הנאספים ושירותים
הסלילה. לענף

עבודה שירותי
נקבע הנוכחי במדד עבודה שכר במדד השינוי
קבלני שמשלמים בשכר החלים השינויים פי על
זו מדידה שיטת למעשה. לעובדיהם הסלילה
אשר השכר, תעריפי מדידת של השיטה את החליפה
בינואר הקמתו מאז המדד בחישוב נהוגה הייתה

.1972 דצמבר ועד 1966

מחירים מדדי בסלילהשלסדרות תשומות
הקשריסהבסתקופתהתקופה מקדם

הקודם15 למדד

1966

1973

1981

^1 19721
* 19811
ואילך **

1 1966

1972 ממוצע
* 1981

1.542

80.016

תפוקת של סיטוניים מחירים מדד
מקומיים16 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 1978 לינואר

לאור". והוצאה "דפוס ענף של

המדד משקלי של המקורות
נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד של התפוקה סל
המש התפוקה הרכב את מייצג ,1978 בינואר החל

כבישים לסוגי תתמררים שני של ומערכת ומצע)
התת של משוקלל ממוצע ועירוניים). (בינעירוניים
מדד קבלת מאפשר בנפרד מערכת מכל מדדים

הסלילה. כל בעבור
לסוגי תתמדדים 4 פורסמו הקודמים, במדדים
מצע נושאת, שכבה (עפר, השונים הרבדים
 תתמדדים לשלושה דלעיל השינוי ותשתית);
של החדש הסיווג מן מתחייב  תשתית ללא

רבדים. לפי הסלילה הוצאות
ומתפרסמת מחושבת כבעבר, שלא כן, כמו
רבדים לשלושה מדדימשנה של נוספת מערכת
לכלל המתייחסת נושאת), ושכבה מצע (עפר,

למע"ץ. פרט הסלילה, מבצעי
בהוצאות השינויים את לשקף נועד תתמדד כל
ושירותים חומרים של קבוע סל לקניית הדרושות
ההוצאות הרכב את והמייצג בסלילה, המשמשים
המדד הבסיס. 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 בערך 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
עמוקים יסודות חפירת (כגון כבישים בסלילת
הקשורות מיוחדות הנדסיות עבודות ועל לבניינים)

רמזורים). התקנת (כגון הכביש על בתנועה

המדד משקלי של המקורות
יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד סל
בסלילה" ההוצאות "סקר עלמימצאי מבוסס ,1981
של התשומות הרכב בו ונחקר ב1980/81 שנערך
ודצמבר 1975 ינואר בין שבוצעו פרוייקטים 40

197814

העסקים ומדגם והשירותים החומרים מדגם
השונים ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
חומרים כ80 של המחירים שינויי ידי על מיוצגים

שם. ראה 14
לעיל. המדדים". וקישור המדדים "עדכון  כ"כללי" הסברים ראה 15

להלן). רשימה (ואה 22 מסי טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 16
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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
ההכנסות על החקלאי המשק של 24(Trade
ערכי לניכוי גם משמש הוא הרווחים. ועל ההוצאות
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, בעלי
בלבד, החקלאות לענף שירותים המספקים מפעלים
הכנת ואיבוק, ריסוס שירותי פירות, אריזת כגון:

וכיו"ב. זרעים
נטיעת וטרינאריים, שירותים כולל אינו הענף
לחקלאות, מים אספקת בהם, וטיפול נוי גינות
חקלאית. תוצרת ושיווק קרקע וניקוז קרקע הכשרת
החקלאי" "משק ה מהגדרת יותר רחבה זו הגדרה
כללה שלא תשל"ו, עד במדד נהוגה שהייתה
בענף הנכללים המפעלים את אוכלוסייתו במסגרת
מפעלים אריזה, בתי כגון: לחקלאות", "שירותים
המדד במסגרת נכלל לא כן וכו'. מיון בתי לריסוס,

הימי. הדיג תשל"ו שנת עד
התפוקה כל את כולל המדד בתשל"ז, החל
אחרים, לענפים החקלאות ענף ידי על המשווקת
בענף מועבר שחלקם ביניים מוצרי של סוגים ואותם
תפוקה וכן שוק, במחירי מסחריות, בעסקאות
במדד נכללות במקביל עצמית. לצריכה שנועדה
מענפים הקנויות התשומות כל התשומה מחירי
שהועברו הביניים מוצרי של סוגים אותם וכן אחרים
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

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 וכתוספת התעשייה, ידי
שאינם או שכירים מ5 פחות המעסיקים קטנים, לים
לחישוב כבסיס שימשו כלל, שכירים מעסיקים
לצורך הוערכו התפוקה ערך נתוני המשקלים.
הבסיס). (תקופת 1977 במחירי המשקלים חישוב

המחירים איסוןו ושיטת המצרכים מדגם
מוצ סוגי כ1,000 של מחיריהם נמדדים במדד
השונים והשירותים המוצרים מחירי ושירותים. רים
נכללו במדגם מפעלים. כ800 של ממדגם נאספים
בערך 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 סיטונייס מחירים מדדי סדרות
התעשייה17

הבסיסהתקופה8' הקשרתקופת מקדם
הקודם19 למדד

20XU 19681 1964
20XII 19771 1969

ואילך 1 1978

1963 ממוצע
1968 ממוצע
1977 ממוצע

211.138
"6.105

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"

ותשומה תפוקה מחירי מדד
בחקלאות23

ושימושיו המדד מטרת
את מורד בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי מדד
המשק של ההכנסה על המחירים שינויי השפעת

.1978,1 מס מחירים", של לסטטיסטיקה "ירחון נספח, ראה .1978 בינואר החל האחרון עדכונו עקב במדד שהוכנסו לשינויים אשר 17

.1972 ו. ומסי 1969 .1 מסי שם. 1968 מקומיים. ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד עדכון ראה: 18

לעיל. המדדים". וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 19
בהתאמה. .1965 התעשייה ומפקד 1963  1961 התעשייה סקרי  המקורות 20

לאור". והוצאה ו"דפוס "יהלומים" הענפים ללא 21

'יהלומים'. ענף ללא 22
עדכון ראה המדד, של האחרון העדכון בעקבות שהוכנסו השינויים וו. מסי טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 23

.1978 ו. מס' מחירים". של לסטטיסטיקה "ירחון בחקלאות. ותשומה תפוקה מחירי מדד
מחירי מדד חלוקת ידי על מחושבים הסחר כתנאי השינויים התשומה; מחירי לבין התפוקה מחירי בין כיחס מוגדרים סחר" "תנאי 24

תשומה. מחירי במדד תפוקה
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בכמות החקלאות ענף שמקבל הפדיון 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
כל של השנתי המחיר חושב בתשמ"ה, החל
לערכי המותאם השנתי "הפדיון חלוקת ידי על מוצר
כל של הפדיון כאשר שנתית, בכמות תשמ"ה" שנת
ידי על תשמ"ה שנת של לערכים הובא נתון חודש

במקדם: הכפלתו

בתשמ"ה לצרכן המחירים מדד
הנתון בחורש לצרכן המחירים מדר

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 ארילה, 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

קודם. נמדדו שלא

ותשומה תפוקה של מחירים מדדי סדרות
בחקלאות25

הבסיסהתקופה'!2 הקשרתקופת מקדם
הקודם27 למדד

חקלאית תפוקה מחירי מדד ו.
תשכ"ו  תשי"טתשי"ט ממוצע
תשל"ו תשכ"ותשכ"ז 1.365ממוצע
ואילך תשל"ותשל"ז 4.474ממוצע

בחקלאות תשומה מחירי מדד .2

תשי"טתשי"טתשכ"ו ממוצע
תשל"ו תשכ"ותשכ"ז 1.497ממוצע
ואילך תשל"וחשל"ז 5.156ממוצע

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 אחרים,
מדדים של מערכות שתי מחשבים בתשל"ז החל

כלהלן: אוכלוסיות, לשתי המתייחסות
כאמור, המתייחס י/11), (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/12),
"שירו בענף הנכללים מפעלים (ללא החקלאי
ותשומות אחרים, לענפים לחקלאות") תים
אחרים. מענפים החקלאי המשק של הקנויות

הקודם. למדד המשכי הוא זה מדד

המרד 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 בתשל"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 בשלוש התפוקה בכלל המוצר של

ותשל"ו. תשל"ה
על בהתבסס נאמד מוצר כל של התשומה ערך
החקל ענף חשבונות אומדני כגון; שונים, מקורות
המספקות פירמות של והשיווק הייצור ערך אות,
ועוד. החקלאות לענף ושירותים מוצרים חומרים,
נתוני על מתבססים התשומה מחירי מדד משקלי

תשל"ו. בשנת התשומות ערך

הנמדדים המחירים
המחירים אין החקלאית התפוקה מחירי במדד
על מחושבים אלא מסחריים, שוק מחירי הנמדדים

תשל"ו. מאז מחושבים זה, ענף הכוללים ותשומה, תפוקה של מחירים מדדי לחקלאות". "שירותים ענף ללא 25
וכד'. ספקים ע"י שיווק הלאומיים, החשבונות אומדני  תשומה ולמחירי תפוקה למחירי החקלאית התוצרת שיווק נתוני המקור: 26

לעיל. המדדים" וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 27
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עד הקודם, כמדד 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

.291976/77 בשנת 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,

מיוחדות מדידה בעיות
העבודה שירותי משקל עבודה30. 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, במדד, כי להבטיח צריכה
של קבוע סל לקניית הדרושה בהוצאה השינויים
העובדים מצבת את (המייצג עבודה שירותי
או העובדים בהרכב שינויים ולא הבסיס) בתקופת

בעיסוקם.

בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד
ההדרים

כענף ותשומה תפוקה מחירי מדד על נתונים
הסטטיסטי ב"שנתון לאחרונה הופיעו ההדרים

.277  276 עמ' "1984  35 מס' לישראל

מלון בבתי תשומה מחירי מדד
לאחרונה הופיעו תשומה מחירי מדד על נתונים
"1985  36 מס' לישראל הסטטיסטי ב"שנתק

.275 עמ'

באוטובוסים28 תשומה מחירי מדד

המדד שימושי
תערי קביעת על בדיונים כבסיס משמש המדד
וכאינדיק האוטובוסים בענף סובסידיות ומתן פים

בענף. המחירים להתפתחויות שוטף טור

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
כלהמחל 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
למדידה. ניתנים ושמחיריהם הבסיס בתקופת בוסים
רכישתם על שההוצאה סעיפים כולל המדד סל אין
מבנים, הקמת על הוצאות (כגון: כהשקעה מוגדרת
שיש וסעיפים, וכוי) אוטובוסים רכישת על הוצאות
על הוצאות (כגון מחירים במדידת מיוחדים קשיים

.1971 ,2 מסי מחירים", של לסטטיסטיקה "ירחון .1969 באוטובוסים, תשומה מחירי מדד ראה: המדד עקרונות של שיטתי פירוט 28
.1978 .11 מס שם, ראה בעקבותיו שהוכנסו והשינויים המדד עדכון על

.1978 ,11 מסי שם, ראה 29
שם. ראה העבודה, שכר מדידת שיטת פירוט 30

257 מחירים



באופן ומודדים הבסיס, בתקופת המדד סל על סים
הנכס. שכירות דמי את שוטף

תשומות של מחירים מדדי סדרות
באוטובוסים

הבסיסהתקופה" הקשרתקופת מקדם
הקודם2' למדד

1111 1970
* *** 1977
** ** 1978

ואילך

1969 ממוצע
1111 1978"10.347

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. וציוד נכסים במחירי
אחוז לפי נקבע שבשכירות נכסים של משקלם
האוטובו חברות הוצאות מכלל הנכס שכירות דמי

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1977/78 מלון בתי הוצאות סקר 640
1980/81 ודרכים כבישים בסלילת תשומה מחירי מדד 688

טכניים פרסומים
(1959) לצרכן המחירים מדד 5

(1961) נתקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מרדי 11
(1964) למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17

(1966) מקומיים ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד 22
(1968) לצרכן המחירים מדד 29

(1969) המשפחה תקציב סיווג 31

האוטובוסים. חברות הוצאות סקרי המקור: 31

לעיל. המדדים", וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 32
הקואופרטיבים. חברי של עבודה שכר ללא 33

PRICES 258



המחירים מדדי ברמת השינוי י/ו. לוח
TABLEX/l. CHANGE IN LEVEL OF PRICE INDICES

Percentages

Price index of של מחירים מדד

תשומה
מלון בבתי
Input

in hotels

תשומה
באוטובוסים

Input
in buses

החקלאי2 המשק
Farming1

תשומה
Input Output

מחירים
סיטונייס
תפוקת של
התעשייה'
Wholesale
prices

of industrial
output'

תשומה
בסלילה
Input
in road

construction

תשומה
בבנייה
למגורים
Input in
residential
building

המחירים
לצרכן

Consumer
prices

A. Annual averages (calendar years), change on
previous year

שנה כל לוח). (שנות שנתיים ממוצעים א.
קודמתה לעומת

19602.35.40.61.2
19616.79.07.35.9
19629.412.65.97.7
19636.65.415.69.3
19645.15.01.07.73.4
19657.77.33.97.66.3

19668.08.14.83.97.6
19671.60.01.01.20.63.0
19682.14.56.62.35.07.6
19692.52.33.02.15.83.0
19706.110.97.66.80.54.111.37.4
197112.010.512.69.213.512.218.912.8
197212.916.014.111.69.514.821.817.0
197320.028.520.119.118.914.225.635.4
197439.747.249.751.535.842.448.252.3
197539.330.649.140.854.757.947.947.4
197631.326.426.030.931.331.127.133.9
197734.630.936.338.630.830.239.139.9
197850.657.375.153.139.149.956.859.0
197978.387.491.979.167.262.575.978.2
1980131.0127.6144.5135.8122.0135.9144.3131.6
1981116.8131.7146.5121.9135.2133.9127.9127.3
1982120.3117.0126.6124.796.0117.9118.8116.4
1983145.7134.7144.0142.2157.3123.2133.9144.1
1984373.8388.4350.5396.1§288.4318.2408.0390.9
1985304.6246.0254.7265.7§423.4374.6257.5
198648.146.746.344.369.370.255.1

דצמבר דצמברב. קודמת3לעומת previousשנה year*December of theas againstB. December
197010.112.110.111.312.517.78.9
197113.413.316.010.313.622.516.2
197212.417.112.59.67.516.116.4
197326.439.836.729.526.132.539.4
197456.252.868.272.894.560.165.8
197523.518.624.619.016.737.839.1
197638.029.924.939.240.728.134.3
197742.539.761.450.045.249.344.8
197848.158.365.547.046.150.863.1
1979111.4116.5123.8113.9115.292.697.5
1980132.9134.0151.7138.1150.1155.7137.9
1981101.5109.4122.0103.596.3110.1111.7
1982131.5130.4133.2136.9140.5128.8129.7
1983190.7178.5187.9199.7208.6160.4169.4
1984444.9476.0417.7446.9418.7480.6490.2
1985185.2135.9150.5152.8169.6153.2
198619.724.018.214.34.536.4

I Excl. "Printing and publishing". 2 For farming price
indices  agricultural years,1960/61 1985/86. 3 For
pirce indices of input in buses and hotels  October
December of each year.

מחירים במדדי 2 לאור". והוצאה "דפוס ענף ללא 1

תשמ"ו. 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
ש3ו/י
Annua

111111IVVVIVllVlllIXXXIXII
average

=הבסי 100 :0IX 1951Base:

194889777982868991939494939696

194991979797989492908987858584

195085848484848483838485858689

1951979092939496959698100103105107

1952153113120132144150157162165169173175178

1953196181182184187191197200201205207208212

1954220214216217217218214217222227227228228

1955233228228229230230232233231239238236239

1956248238239244246249249244247260259248250

1957264254259261265270258264269268268267263

1958273267269268272276267274274280280273274

 100.0 :Baseהבסיס: 1 1959 הקשר:= 2.753Chainingמקדם coefficient:
1959100.6100.0100.8100.9100.4104.399.398.097.9100.1101.9102.1101.6

1960102.9101.2101.4102.4101.2103.2100.8101.3101.5104.1106.2105.8105.1

1961109.8107.5106.6106.8106.7114.3110.4108.0107.1110.7112.2113.1114.6

1962120.2115.0115.6118.2120.3119.1117.5118.5119.9122.7124.0124.9126.3

1963128.1126.3126.3126.3124.9129.0127.9128.0125.9128.4129.4131.9132.6

1964134.7133.6133.6133.4132.2136.7132.9134.7133.4134.4135.9137.1138.5

) הבסיס: 100.Base: 1964 הקשר:= 1.347Chainingמקדם coefficient:
1965107.7103.7104.2106.3107.2109.4108.9108.1106.9108.3109.4110.0110.1

1966116.3111.5112.7114.6116.7117.2116.8117.1115.8117.5118.5117.9118.7

1967118.2118.6117.5118.0119.8120.1118.8117.9116.8116.7117.6118.1118.9

1968120.7120.0119.9120.8121.9121.7120.4120.8119.7120.2121.0120.7121.2

1969123.7121.8121.5123.2124.0123.3124.5124.6122.2123.0124.5125.4125.9

:Base).100הבסיס: 1969 הקשר= 237Chaining.מקדם coefficient:

1970106.1101.5101.9102.9103.7105.0104.8104.4104.9109.1111.3111.3112.1

1971118.8114.1114.0115.5116.4117.0117.2116.6117.2121.0123.6125.6127.1

1972134.1128.9128.2130.8132.3133.7131.8132.7133.3135.238.4140.8142.8

1973160.9145.5146.9150.5156.3158.5159.0161.7162.7165.468.4175.8180.5

1974224.8186.9202.0207.4213.0218.7219.4222.4223.5227.9233.6260.8281.9

1975313.1287.4291.7298.8303.9308.2307.1308.5308.6315.0J34.9345.5348.2

1976411.2352.9355.4368.2389.3397.6398.4418.7423.8433.5148.0468.0 '480.6

:Base).100הבסיס: 1976 הקשר= 1.112Chainingמקדם coefficient: t
1977134.6116.6117.7120.0122.9125.8128.8130.7135.8141.046.1163.4166.6

1978202.7170.4173.1179.5189.4192.9196.7201.4206.2212.4!24.6238.6 ,246.8

1979361.4259.0265.3280.2304.5319.0330.3348.5377.7407.9482.6 439.8521.7

1980834.9559.9587.5617.5680.5744.9779.3813.4880.5944.51,146.7 1,048.41,215.3

:Base.100הבסיס: 1980 הקשר= :coefficientמקדם 8.349Chaining
1981216.8156.2164.8172.7191.1197.5202.9215.2223.6241.8278.9 263.6293.3

1982477.7317.7335.8352.8390.4414.7439.7480.2518.0557.3643.3 604.1679.0

19831,173.5736.6781.3825.4934.9986.51,022.01,085.91,163.71,268.31,768.5 1,535.51,973.8

19845,560.42,539.8 2,268.32,810.73,389.73,874.34,391.74,934.15,746.96,975.010,367.4 8,672.610,754.8

'1985225.0113.2128.5144.0171.9183.6211.0269.0279.5288.0302.8 301.4306.7

:100.0Baseהבסיס: 1985 =Chaining coefficient: 2.25 הקשר: a7/7a2

1986148.134.5136.7138.8143.4145.7148.1148.1149.7152.656.2160.7 1163.1

198766 6168.2170.4174.2175.3177.0
1_k/innc in3arknn with n1 For com

note 16 in introduction. קודמות קישורלשנים בדבר 2 ב00ו. להכפילם
במבוא. 7 הערה

PRICES 260



וקבוצה ראשית קבוצה ,לפי לצרכן המחירים מדד י/3. לוח
TABLEX/3.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP

וקבוצה ראשית קבוצה

/00.0 : 0VJ71980 =Base:Base: הבסיס:
1985=100.0

1982198319841I 985
משקל

Weight
1985

1986Main group and group

הכללי 477.71,173.55,560.4225.0148.1המרד 1,000.0GENERAL INDEX

ופירות ירקות בלי 480.71,171.45,608.2225.9146.0המדד 938.9The index excluding vege
tables and fruit

ירקות (בלי מזון
ופירות)

426.71.069.35,297.1218.1146.4 186.1Food (excl. vegetables and
fruit)

ומוצרי דגנים לחם,
בצק

453.21,113.35,745.3226.2139.7 26.4Bread, cereals and dough
products

ודגים עופות 471.11,225.85,875.3252.0148.6בשר, 68.7Meat, poultry and ifsh

ומרגרינה 320.3758.45,552.6263.0101.4שמנים 10.1Fats and margarine

חלב ומוצרי 307.9748.03,574.4171.3159.0חלב 28.6Milk and dairy products

.391ביצים 5910.24,440.2219.8149.1 9.4Eggs

וממתקים ריבה 363.3930.64,397.3142.6144.6סוכר, 8.6Sugar, marmalade 8l sweets

574.81,395.36,396.7201.1138.7משקאות 7.6Beverages

שונים מזון 438.2947.55,519.3184.8157.0מצרכי 11.0Miscellaneous food products

לבית מחוץ 533.21,459.36,571.1248.4150.2ארוחות 15.7Meals away from home

ופירות 437.81,202.64,908.8211.7180.2ירקות */./Vegetablesandfruit

i6,688.3265.3132.3.541.01.327דיור 229.9Housing

דירה 551.11,370.66,814.5278.0144.4שכר 20.4Rent

ודמי דירות מחירי
מפתח

544.11,336.e6,759.3267.9130.9 201.0Prices of dwellings and key
money

אחרות דיור 466.81,099.55,145.0197.0136.7הוצאות 8.5Other housing expenses

הדירה 1אחזקת 501.71:200.5,416.3230.3155.5 95.6Household maintenance

ומים דלק 481.81,064.4,828.9219.2120.5חשמל. 46.9Electricity, fuel and water

הבית ושיפור אחזקה
והחצר

490.91,272.5,864.2201.8169.2 13.2Maintenance and repairs

שונים בית משק 1,379.0צורכי 545.27,295.231.4133.8 8.5Miscellaneous household
utensils

כללית 1.482.9ארנונה 595.86,113.:337.9205.8 19.5Municipal taxes

בבית 1,285.0עזרה 456.85,060..191.8244.6 7.5Domestic help
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(המשך) וקבוצה ראשית קבוצה ,לטי לצרכן המחירים מדד י/3. לוח
TABLEX/3.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP (cont)

וקבוצה ראשית קבוצה

Base: 1980 = 100.0 :Baseהבסיס: : conn
1985= 100.0

198219831984'1985
משקל
Weight

1985
1986Main group and group

לבית וציוד 445.51.075.6168.6ריהוט 4.945.764.8142.5Furniture and household
equipment

447.91,124.3167.5ריהוט 4,871.217.6136.3Furniture
חשמלי 429.11,007.8162.5ציוד 4,680.228.2148.0Electrical equipment

ולמטבח לבית 429.0978.2159.2ציוד 5,032.05.4134.7Home and kitchen equip
ment

לדירה וקישוט מיטה 496.81,238.6192.9כלי 5,758.913.6142.3Bedding and home
decorations

הכל סך והנעלה 537.41,190.0207.0הלבשה 5.269.342.1152.1Clothingand footwear total
556.61,252.9222.5הלבשה 5,589.533.0153.6Clothing
474.4983.3156.3הנעלה 4,218.29.1146.5Footwear

הכל סך 5/7.71.312.9236.6בריאות 6.188.742.8/70. 5Health total
רפואיים 555.61,422.4276.9שירותים 6,785.426.6185.5Medical services

חולים קופת 541.5266.0שירותי 6,549.619.7189.1Sick Fund services

פרטי רפואי 608.2317.7שירות 7,664.96.9175.2Private medical services

שיניים 473.41,153.1178.5ריפוי 5,144.110.7150.1Dentists' fees
רפואי וציוד 460.51,213.6198.5תרופות 6,011.95.5137.4Medicaments and medical

equipment

תרבות חינוך,
ובידור

491.51,236.8222.7 5.798.097.4154.3Education, culture and
entertainment

534.51,398.4270.6חינוך 6,122.323.0174.0Education
ובידור 478.11,186.4207.7תרבות 5,696.974.4148.2Culture and entertainment

ותקשורת 446.61.028.6226.2תחבורה 4.864.7151.147.3Transport and communication
454.81,058.5232.8תחבורה 5,023.3143.147.3Transport

תקשורת 372.6757.6166.0שירותי 3,432.78.147.9Postal services

414.61.140.4193.3שונות 5.402.829.149.8Miscellaneous

וטבק 311.1,056.2219.6סיגריות 5,788.68.156.8Cigarettes and tobacco
אישיים 514.91,366.1218.2שירותים 6,312.214.146.8Personal services
ושעונים 336.856.3134.1תכשיטים 3,638.95.147.4Jewellery and watches

וכדי ילקוטים 521.1,030.0113.4תיקים, 3,987.70137.7Handbags, etc.

1985 מדדי את להשוות כדי ./>קודמיםהלמדדים1 e./יש 11i&fi^וורר1 re the
multiplied by 100. במאה. להגפילם
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כלכלי ענף לפי לצרכן, המחירים מדד י/4. לוח
TABLEX/4.CONSUMER PRICE INDEX, BY ECONOMIC BRANCH

00.0הבסי :C980 =Base:Base: :P'CJ.l
1985=100.0

משקל
וקבוצה ראשית 1982198319841Iקבוצה 985Weight1986Main group and group

1985

הכללי 477.71,173.55,560.4225.11,000.0148.1GENERALהמדד INDEX

תוצרת ללא הכללי 482.21,175.35,626.1226.1927.6145.7Generalהמדד index excluding
agriculturalחקלאית produce

חקלאית 422.91.144.54.820.6214.772.4178.6Agriculturalתוצרת produce

וכוי וסירות 421.91,163.74,699.7212.855.5185.7Vegetablesירקות and fruil etc.

חיים בעלי ותוצרת 426.31,076.25,254.1221.416.9155.3Fishדיג and livestock
products

תעשייה 443.91.066.65.151.6198.3401.7139.7Industrialמוצרי products

וטבק משקאות ,418.31,057.05,284.0215.3169.3145.4Foodמזון, beverages and tobacco
ומוצריו 462.11,225.65,683.9250.940.1152.9Meatבשר and its products
ומוצריו 314.3758.73,611.3170.929.4158.7Milkחלב and its products

וטבק אחר 438.61,100.15,718.5218.099.8138.6Otherמזון food and tobacco
טקסטיל ומוצרי 544.71,243.05,652.6216544.5149.0Clothingהלבשה and textile

products

ורהיטים ומוצריו 449.71,145.85,003.9170.819.4136.8Woodעץ and its products
and furniture

גומי עור, ומוצרי 466.2982.24,322.6155.913.7143.2Footwearהנעלה £ leather, rubber
andופלסטיק plastics products

הובלה כלי מכונות, 388.6860.4,113.4149.564.9138.8Metalמתכת, products. machines,
חשמל vehiclesומוצרי and electrical

goods
כימיים מוצרים 477.11,129.15,747.7224.659.2116.0Manufactureתעשיית of chemical

נפט andומוצרי petroleum products

ל.נ.מ.א. שונות, 5,375.4183.830.7142.4Miscellaneous..448.81,137תעשיות industries.
n.e.s.

ודיור בנייה 1שירותי 542.01.335a6.719.9265.6226.3132.9Building and housing services

ומים iחשמל 468.01,010.14.394.5207.230.5127.7Electricity and water
ותקשורת 1.042.4תחבורה 448.75.341.0263.881.4142.6Transport and communication

>שירותים 529.61.361.15.988.2244.1187.7178.5Services

וביטוח 513.01,246.4.961.6248.744.7208.1Taxesמסים and insurance

חינוך Iשירותי 542. 11,441.6.340.3275.624.0171.1Educational services

בריאות iשירותי 527.21,329.6.217.9242.937.3175.3Health services
בידור 1שירותי ,834.6 666.38.278.2333.814.1172.2Entertainment services

הארחה >שירותי 546.91.443.6.755.2245.532.4144.7Hotels

עסקיים 1,276.5שירותים 549.05.397.3234.63.4155.1Business services

אחרים 1,303.9שירותים 495.25.556.0200.731.8186.0Other services

I For comparison with previous years, the 1985 indices must be
multiplied by 100.

יש הקודמים, למדדים 1985 מדדי את להשוות כדי ו

במאה. להכפילם
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prices of dwellings דירות מחירי

קודמתה לעומת שנה כל מפתח, ובדמי דירות במחירי השינוי י/5. לוח
TABLEX/5.PRICE CHANGES OF DWELLINGS AND KEY MONEY ON A YEAR

EARLIER
Percentages אחוזים

דירות מחירי
Prices of
dwellings

מפתח דמי
Key ץ€ח0וח

דירות מחירי
Prices of
dwellings

מפתח דמי
Key money

196115.213.9197438.5

196221.731.5197527.9

196323.933.6197611.3

196415.713.719779.8

196510.910.2197879.0

19662.1 1.71979144.440.6

19670.4 1.5198093.9

19686.23.71981154.5

196913.93.01982121.8164.9

197017.512.31983160.8149.6

197125.8 1.81984381.2157.2

197229.348.41985284.6

197326.8198627.8
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prices of input in residential building למגורים כבנייה תשומה מחירי
למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד י/6. לוח

TABLEX/6. PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING

Monthחודשממוצע
שנתי

Annual
average

111111IVVVIVIIVIIIIXXXIXII

100.0 :Baseהבסיס: VII 1950 =

1951.12S1116.0118.0 127.0 139.5 
1952211.3160.4 214.0231.7 232.0235.9236.5 235.9239.9
1953275.8239.9239.9250.9258.4 258.4280.1294.2 281.9300.6300.6 300.6303.7
1954353.6306.4343.9352.4356.5 352.4356.5358.1 353.5363.1365.6 363.1371.6
1955393.4377.4377.2377.2377.1 377.7379.1383.7 381.7419.2422.2 421.6427.2
1956451.7427.2427.4444.9450.1 444.9459.4461.1 460.4461.1461.1 461.1461.1
1957474.2468.9468.9468.9468.9 468.9468.7477.4 477.2477.9481.5 481.7481.1
1958479.4480.6479.5479.5478.5 481.1475.6481.5 482.9480.1478.4 478.8476.3
1959484.8475.4479.3481.0483.4 484.1482.9487.9 484.6488.0490.0 489.3491.4
1960510.9491.1491.1502.0503.1 503.8513.5520.9 521.0521.4521.3 520.8521.3
1961557.0521.5538.8540.7550.8 550.4554.3568.1 565.3571.4574.7 572.2575.3
1962627.2576.2599.7618.0617.9 618.6618.3650.4 627.9650.3649.6 650.3649.0
1963660.8655.3662.7659.7660.1 660.1660.6662.1 662.1661.2662.5 661.2661.9

=הבסיס: 100.01 1964Baseקשו 6.680מקדם :Chaining coefficient

1964103.9100.0100.3100.4100.7 100.7102.8108.2 108.1105.5107.2 105.9107.5
1965111.5107.9108.4109.1110.3 110.0112.4115.4 114.6115.1111.6 111.2111.6
1966120.5113.3117.6119.1119.6 119.5122.4125.2 125.0123.0120.6 120.6120.5
1967120.5120.5120.4120.4120.3 120.3120.3120.5 120.5120.4120.7 120.5121.6
1968125.9122.6122.9123.0124.2 123.3128.0131.7 131.6128.2125.2 124.7125.4

=הבסיס: 100.0Base: קשו1968 :מקדם 1.259 :Chaining coefifcient
1969102.399.899.899.9100.2 100.1103.1106.8 106.2104.4102.3 101.9103.3
1970113.4104.3105.7107.3111.5 111.3114.7119.2 118.1121.9115.5 115.6115.8
1971125.3118.6119.7120.0120.7 119.7124.5131.8 128.7131.0130.1 128.1131.2
1972145.4135.4135.7138.4140.6 139.0144.7156.1 150.4150.1151.2 149.3153.6
1973186.9160.4162.4165.5177.4 174.3184.8201.0 197.4201.8207.0 196.7214.7
1974275.2225.6235.7238.2262.6 248.2272.0300.8 298.0297.1306.6 289.7328.1
19751331.9335.4339.8343.4

הבסיס: 100.0IV 1975Base:קשר :מקדם 3.434 :Chaining coefifcient
1975100.1 100.0!03.3109.3 108.6106.2112.4 109.9113.3
1976132.4114.6115.5116.6128.4 126.3133.3140.9 138.5140.8144.9 141.4147.2
1977173.3149.2150.3151.1162.1 158.4169.1183.5 178.0182.1203.9 185.7205.7
1978272.6215.4222.3227.7258.9 253.2270.9290.9 282.3298.6320.4 305.0325.6
1979510.9346.8352.4370.5439.4 413.9484.9572.8 532.2596.5680.7 635.7705.0
19801,162.7790.8805.9827.11,002.6 942.21,085.81,304.2 1,229.31,305.31,557.3 1,452.01,650.0
19812,694.01,889.82,003.12,053.12,412.0 2,334.32,550.03,006.3 2,906.03,135.43,351.4 3,231.83,454.8
19825,845.63,916.21,154.74,263.95,025.1 4,715.15,364.36,635.3 6,279.46,758.47,731.3 7,342.37,961.2
198313,720.08,911.3 1.J334.49,572.41,178.7 10,640.412,094.74,767.5 13,660.217,651.2 15,031.4

=הבסיס: 100.0X 1983Base: 176.512 קשר: Chainingמקדם coefifcien
1983111.2 100.0125.6
1984379.6145.8170.7183.7259.3 230.7304.0424.8 363.7490.0685.7 573.6723.5
19851,313.4755.8839.6939.81,125.3 1,058.61,257.61,641.5 1,569.71,600.41,659.9 1,605.71.706.4
19861,926.11,725.31,772.41,788.41,851.6 1,819.91,931.11,978.6 1,958.42,030.12,102.3 2,039.12,115.9
19872,173.02,222.42,279.12,300.0

1 See introduction to this chapter.
Table X/7.

2 See note 2 סי י/7. ללוח 2 הערה ראה 2 זה. לפרק מבוא ראה
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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

הבס
160.0

Base: :0
IV1975 =

983הבסיס =100.0Base! X
Group and subgroup

19822 1983198419851986

הכללי 5,845.613,720.0379.61,313.41,926.1GENERALהמדד INDEX

שיש מחצבה, חומרי
חרסינה ומוצרי
מחצבה חומרי

חרסינה ומוצרי שיש

7.605.5

8.786.8
5,422.1

18.591.1

21,780.9
12,726.4

377.6

340.3
512.2

1.540.9

1,396.9
2,061.2

2,265.2

2,074.5
2,954.4

Quarry. marble and porcelain
products
Quarry products
Marble and porcelain
products

סיליקט איטונג, צמנט,
ומוצריהם

7.392.118.765.9393.21.377.01,864.5Cement, ylong. silicate and
their products

מתכת ומוצרי פרזל
לבנייה עגול ברזל

ומוצרי פחים פרופילים,
מתכת

4.911.1
4,533.5
5,791.6

11,400.9
10,329.5
13,961.8

390.6
415.4
387.4

1.378.9
1,550.3
1,267.2

1,803.5
2,063.5
1,711.1

Iron and metal products
Round buildingiron
Profiles, tin and metal
products

אחרים וחומרים עץ
עץ

אחרים חומרים

4.865.5
4,430.1
5,367.3

10.902.5
9,950. 1

12,009.9

387.7
394.2
383.5

1.386.5
1,363.6
1,401.3

2,004.4
1,921.2
2,058.1

Wood and other materials
Wood
Other material

אינסטלציה
אינסטלציה חומרי

מרכזית והסקה סניטרית
אינסטלציה חומרי

חשמלית

5.694.2
5,767.1

5,328.9

13,954.6
14,066. 1

13,434.1

451.8
455.1

425.0

1.581.3
1,587.0

1,534.9

2,234.3
2,227.1

2,292.4

Plumbing materials
Sanitary and central heating

and plumbing materials
Materials for electrical
installation

עבודה שכר
בניין פועלי

ניהול פיקוח, צוות
ושירותים

5,690.9
5,521.2
6,792.4

12.924.8
12,315.3
16,880.9

372.1
376.8
348.2

1.144.9
1,144.9
1,144.6

1,700.4
1,692.3
1,741.7

Wages
Building workers
Supervision, management
and services

הובלה
שכורה הובלה
עצמית הובלה

7,769.0
8,789.3
6,485.4

18.017.4
20,600.0
14,758.4

358.6
347.2
378.2

1,403.5
1,389.4
1 ,427.9

2.212.4
2,363.5
1,952.6

Transportation
Hired transportation
Own transportation

עבודה וכלי ציוד
ציוד שכירת
עצמי ציוד
עבודה כלי

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

1.330.S
1,049.9
1,350.4
1,931.3

1.943.7
1,551.3
1,927.3
3,081.0

Equipment and tools
Hiirng of equipment
Own equipment
Tools

שונות
וביטוח מסים

משרדים החזקת

4.367.2
4,388.9
4,307.4

10.324.6
10,304.5
10,110.7

322.8
321.7
323.9

1.657.4
1,913.3
1,416.7

3.141.7
4,162.1
2,182.0

Miscellaneous
Taxes and insurance
Office maintenance

1 See introduction tothis chapter. 2 As of November, 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 לפי בסלילה, תשומה מחירי מדד  י/8. לוח
TABLEX/8.PRICE INDEX OF INPUT IN ROAD CONSTRUCTION, BY TYPE AND

LAYER OF ROAD

Base: הבסיס:
100.0הבסיס100.0=1972 :1981 =Base: V

משקל19801981
Weight198219831984'19851986

הכללי 9,313.0המדד 3,778.1100.0257.3627.82,828.31,003.31,468.2THE GENERAL INDEX

הכביש Typeסוג of road
אספלט 9,444.9כביש 3,816.923.3259.5629.22,741.2966.51,443.2Interurban asphalt road
בינעירוני

עירוני אספלט 9,434.5כביש 3,820.176.7256.6627.42,855.01,014.51,475.8Urban asphalt road

הכביש 3fרובד roadLayer
עפר 7,786.7עבודות 3,150.333.4274.4656.02,788.5965.41,424.9Construction works

8,917.2מצע 3,649.234.4244.1610.92,704.5916.01,412.8Sub base
נושאת 11,041.4שכבה 4,494.532.2254.0616.53,001.71,134.61,571.3Bearing course

\תשתית . .4,155.3


Base

1 For comparison with previous years, the indices as of 1985
must be multiplied by 10. 2 As of 1981, no separate index
ifgure is given for the "Base" item; see introduction.

יש הקודמים. למדדים ואילך 1985 מדדי את להשוות כדי 1

נפרד מדד אין 1981 ב החל 2 ב10. להכפילס
מבוא. ראה ל"תשתית";

prices of industrial output התעשייה תפוקת מחירי
מקומיים ליעדים התעשייה תפוקת של סיטוניים מחירים מדד י/9. לוח
TABLEx/9WHOLESALE PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET
Base: 1977 = 100.0 הבסיס:

וממוצע nש nד t hM o
שנתי
Annual
average111IIIIVVVIVIIV1I1IXXXIXII

1978153.2127.7131.4135.6141.8145.8149.2153.2157.8163.0168.6178.0185.8
1979274.2192.9198.1209.4228.0241.3252.5263.5293.6311.5334.3369.7396.1
1980644.7427.7445.9480.4527.1566.5598.8637.3687.2736.8812.2873.1943.3
19811,436.11,019.31,102.6,153.711,228.51,290.61,363.91,453.51,520.6,623.0,724.11,821.01,931.8
19823,241.62,087.42,219.6,382.022,541.22,753.12,990.43,311.03,616.4J ,882.54,147.94,367.94,599.7
19837,924.24,913.35,178.2,553.955,925.76,326.36,769.57,242.57,874.25,634.310,391.412,386.313,894.8
198439,346.15,933.918,066.5,181.9.023,092.926,338.829,982.334,674.761,394.3 49,724.0 41,548.075,177.576,038.7
'19851,440.3786.1907.6,004.211,147.91,162.81,356.31,728.11,744.81,789.81,847.51,886.51,922.5
19862,090.01,943.51,972.2,993.212,027.22,070.42,094.82,120.22,126.22,150.72,174.02,194.82,213.3
19872,265.2

1 For comparison with previous years, the indices as of 1985
must be multiplied by 100.

יש הקודמים, למדדים ואילך 1985 מדדי את להשוות כדי 1

ב100. להכפילם
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ליעדים התעשייה תפוקת של סיטוניים מחירים מדד י/0ו. לוח
ראשי ענף לפי מקומיים,

TABLEX/10WHOLESALE PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE
DOMESTIC MARKET, BY MAJOR BRANCH

Base: 1977 = 100.0 הבסיס:

ראשי ענף
משקל
Weight
1977

19831984'19851986Major branch

הכללי 1,0007,924.239,346.11,440.32,090.0THEהמדד GENERAL INDEX

והציבה 1411,464.550,599.31,801.22,535.4Miningכרייה and quarrying

וטבק משקאות ,2537,540.737,372.31,474.32,134.6Foodמזון. beverages and tobacco

656,964.133,578.01,173.61,669.0Textilesטקסטיל

496,393.530,957.51,211.21,947.9Clothingהלבשה

ומוצריו 126,893.934,905.21,209.31,754.6Leatherעור and its products

ומוצריו 497,564.436,943.41,315.81,928.6Woodעץ and its products

ומוצריו 327,198.540,173.61,402.81,940.1Paperנייר and its products

לאור והוצאה 3311,328.357,279.72,134.33,416.7Printingדפוס and publishing

ופלסטיק גומי 407,441.935,986.11,273.81,919.0Rubberמוצרי and plastic products 1

נפט ומוצרי כימיים 708,134.441,012.61,475.32,142.3Chemicalמוצרים and oil products

אלמתכתיים מינרלים 560,906.154,413.41,934.32,638.3Nonmetallicמוצרי mineral products

בסיסית 298,554.743,202,41,648.52,321.6Basicמתכת metal

מתכת 1097,255.236,377.41,288.01,857.2Metalמוצרי products

346,688.433,394.81,239.61,754.7Machineryמכונות

ואלקטרוני חשמלי 708,641.743,865.71,491.42,145.7Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 667,729.537,706.01,322.01,881.5Vehiclesכלי

2,531.51,454.32,206.9Miscellaneous♦199,114.3שונות

1 For comparison u/ii h r*r#M/ir>nc wai
liplied by 100.

ב100. להכפילם
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ותשומה תפוקה מהירי
י/וו. pricesלוח of output and input in agriculture בחקלאות

החקלאות/ בענף ותשומה תפוקה של מחירים מדדי 
וקבוצה ראשית קבוצה לפי

TABLEX/ll.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN THE AGRICULTURE
BRANCH1, BY MAIN GROUP AND GROUP

Base: 1975/76 = 100.0 = תשל"ו הבסיס:
חקלאית שנה

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
בתשל"ו
Weight in
1975/76

תשמ"ג
1982/83

תשמ"ד§
§1983/84

תשמ"ה§2
2§1984/85

תשמ"ו
985/86Main group and group

תפוקה מחירי 1,00031,321.6מדד 7,993.3164.1275.0PRICE INDEX OF OUTPUT

וגן שדה 265.140,803.5גידולי ?.*76./181.1274.6Field and garden crops

שדה 139.852,849.2גידולי 11,754.2213.9286.3Field crops

אדמה תפוחי ירקות.
ומקשה

105.329.011.7 8,212.8154.9279.9Vegetables, potatoes. melons
and pumpkins

20.018,687.9אחר 5,505.788.7164.8Other
הדרים) (ללא 95.531.913.1פירות 8.613.6172.9383.5Fruit (excl. citrus)

הדר 175.719.168.3פוי 6.108.9172.9278.2Citrus fruit
ותוצרתם חיים 463.730,384.0נעלי 7,503.3150.3252.9Livestock produce

הרפת 159.229,550.6ענף 7.377.8146.0259.3Cattle

הלול 246.230,998.2ענף 7,442.8152.8239.3Poultry

58.330,066.0אחר 8,101.5151.5292.9Other

תשומה מחירי 1,000.035,468.3מדד 8,488.6167.4285.4PRICE INDEX OF INPUT
וזרעים מספוא 366.437,040.8תערובות. 7,690.1196.0270.1Feed mix, fodder and seeds

להגנת וחומרים דשנים
והחי הצומח

90.333,462.4 8,389.9161.1276.6Fertilizers and pesticides

וחשמל שמנים דלק, 100.633,129.7מיס, 9,131.9192.8313.7Water, fuel. lubricants and electricity

חילוף וחלקי ציוד 97.334,577.7מכונות, 8,535.9169.6320.8Machinery, equipment and spare part
ושונות פלסטיק עבודה, 20.538,823.4כלי 8,498.4186.7316.0Tools, plastics and miscellaneous

בנייה 14.836,567.1חומרי 8,591.0177.1291.9Building materials

אריוה 58.229,888.8חומרי 6,744.7147.5246.3Packing materials
עבודה 144.839,902.9שכר 10,621.4164.6277.4Wages

חקלאי לשימוש 58.835,823.3שירותים 10,292.175.0371.3Services for agricultural use
וביטוח 22.015,132.0מסים 5,001.83.2221.0Taxes and insurance

רבייה (חומרי 26.333,603.4 8,253.(152.0252.8Insemination materials

1 For the differences between Tables X/II and X/12, see מחירי "מדד ר' וי/12 י/11 לוחות בין ההבדלים בדבר
"Price Indices of Output and input Agriculture  the Index המדד" אוכלוסיית  בחקלאות ותפוקה תשומה
Population", in the introduction. 2 For comparison with ואילך תשמ"ה מדדי את להשוות כדי 2 במכוא.
previous years, the indices as of 1984/85 must be multiplied by ב1.000. להכפילס יש הקודמים. למדדים
1,000.
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החקלאי/ במשק ותשומה תפוקה של מחירים מדדי  י/12. לוח
וקבוצה ראשית קבוצה לפי

TABLEX/12.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN FARMING',
BY MAIN GROUP AND GROUP
Base: 1975/76 = 100.0 = תשל"ו הבסיס:

Agricultural year חקלאית שנה

משקל
וקבוצה ראשית בתשל"וקבוצה

Weight in
תשמ"ב
1981/82

תשמ"ג
1982/83

תשמ"ד§
§ !983/84

תשמ"הו2
2§1984/851985/86

Main group and group

1975/76

תפוקה מחירי 1,000.03,112.48,007.531,103.3162.8275.7PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

וגן שדה 275.13,292.510,434.642,096.7184.7280.1Fieldגידולי and garden crops

שדה 130.03,498.413,273.758,107.7231.3305.9Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי .116.03,264.88,176.228,996.3154.9279.4Vegetablesירקות, potatoes.
melonsומקשה and pumpkins

29.12,482.76,754.022,793.995.7167.5Otherאחר

הדרים) (ללא 107.03,384.28,577.331.686.6172.3382.1Fruitפירות (ecxl. citrus)

הדר 127.72.434.94,733.712,490.6168.3270.8Citrusפרי fruit

ותוצרתם חיים .490.23.128.57,373.829,777.4147.0251נעלי JLivestock produce

78.13,085.48,165.326,363.7141.3317.1Meatבשר

167.13,135.17,339.029,946.2156.2237.2Poultryעופות

24.43,052.97,944.329,835.6136.0257.0Fishדגים

132.43,254.37,044.731,143.1150.3239.6Milkחלב

83.03,019.57,120.230,728.6134.8237.5Eggsביצים

2.72,129.36,401.314,104.130.049.0Honeyדבש

2.52,807.66,300.137,590.6174.1378.8Miscellaneousשונות

תשומה מחירי 1,000.03,815.08,514.735,611.0169.0287.7PRICEמדד INDEX OF INPUT

וזרעים מספוא 411.33,305.47,585.536,637.0167.3266.3Feedתערובות, mix. fodder and seeds

להגנת וחומרים 94.63,786.38,223.232,857.5159.7278.2Fertilizersדשנים and
והחי pesticidesהצומח

וחשמל שמנים דלק, ,115.44,065.29,177.233,267.1193.6315.2Waterמים, fuel, lubricants and
electricity

חילוף וחלקי ציוד ,105.03,716.38,331.733,600.7165.2311.0Machineryמכונות. equipment and
spare parts

פלסטיק עבודה. ,24.13,899.68,498.438,823.4186.7316.0Toolsכלי plastics and
miscellaneousושונות

בנייה 14.03,884.58,591.036,567.1177.1291.9Buildingחומרי materials

אריזה 14.43,015.76,724.531,518.9151.2244.6Packingחומרי materials

עבודה 134.05,110.010,800.640,607.8167.9282.6Wagesשכר

63.74,838.410,898.037,236.5185.1383.2Servicesשירותים for
חקלאי agriculturalלשימוש use

וביטוח 23.52,263.35,087.514,973.983.0225.6Taxesמסים and insurance

I See note to Table X/l 1. 2 For comparison with previous
years, the indices as of 1984/85 must be multiplied by 1,000.

מדדי את להשוות כדי 2 י/1ו. ללוח הערה ראה 1

ב000.ו. להכפילם יש הקודמים, למדדים ואילך תשמ''ה
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prices of input in buses באוטובוסים תשומה מחירי

באוטובוסים תשומה מחירי מדד י/13. לוח
TABLEX/13.PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES

Base: IIU 1978 = 100.0 :0VJJ

Main group and group 1986 '1985 1984

Weigh! 1111 1978 משקל
שכר כולל
חברים

Incl. וח€ת]
bers wages

שכר ללא
חברים

Excl. mem
bers' wages

וקבוצה ראשית קבוצה

Excl. wages of cooperative members
29,669.3,143.211,703.9GENERAL INDEX
35.693.0.144.611,889.8Wages
34,446.4,097.011,771.4Drivers
35,844.7,144.511,906.0Administration workers

and ticketsellers
41,739.9,375.812,345.3Mechanics
30,626.5964.91,611.3Service workers

קואופרטיביםלל< חברי שכר
הכללי 1,000.0המדד

עבודה 296.0שכו
140.6נהגים

מינהל 73.3עובדי
וכרטיסנים

52.2מכונאים
שירותים 29.9עובדי

Incl. wages of cooperative members קואופרטיבים חברי שכר כולל
הכללי 1,000.031,456.81,124.51,744.2GENERALהמרד INDEX

עבודה 566.034.769.61,110.51,835.0Wagesשגו
353.233,345.31,056.81,713.5Driversנהגים

מינהל 111.735,725.61,147.81,910.5Administrationעובדי workers
andוכרטיסנים ticketsellers

69.641,631.31,366.92,383.5Mechanicsמכונאים
שירותים 31.532,188.41,013.11,717.7Serviceעובדי workers

ושמנים 226.7139.840,061.81.693.01,903.2Fuelדלק and lubricants
212.1130.840,209.41,715.31,902.2Fuelילק

14.69.037,915.91,369.21,917.7Oilsשמנים
142.287.718.738.5785.61,186.4Vehiclesיבב

ושימוצי חילוף 138.285.225.377.91.040.41.661.1Spareחלקי parts and overhaul
ofאוטובוסים buses

צמיגים (ללא חילוף 86:053.122,454.6986.31,583.9Spareחלקי parts (excl. tubes
andואבובים) tyres)

ואבובים 37.523.134,027.51,257.62,045.4Tubesצמיגים and tyres
אוטובוסים 14.79.020,424.9801.91,129.4Overhaulשיפוצי of buses

וכוי) זכוגית (עץ, 4.12.628.274.3989.01.449.3Materialsחומרים (wood, glass, etc.)
2.51.622,624.8731.11.008.6Equipmentציוד

ושכירות) (פחת דיור 26.216.127.436.7967.91,477.4Housingשירותי services
(depreciation and rent) m

משרדים 15.89.721,894.0897.11.320.3Maintenanceאחזקת ofoffices
והדפסות משרד 3.22.039,736.51,242.91,838.4Stationeryצורכי and printing

ודואר 12.67.717,259.6807.21,185.8Telephoneטלפון and mail
מבנים 8.95.524,479.81.151.11.611.9Maintenanceofאחזקת buildings

ושיפוצים 2.01.326,218.8901.71,511.8Repairsתיקונים and renovation
ומים 6.94.223,994.61,220.71,639.8Electricityחשמל and water

וביטוח רישיונות ,78.248.112.267.1679.31.707.3Taxesמסים, licenses and insurance
14.79.19,119.4473.9858.8Taxesמסים

3.82.314,916.6763.91,296.5Licensesרישיוגות
59.736.712,881.5724.91,943.4Insuranceביטוח

61.237.723.409.9919.91.617.0Miscellaneousשונות

1 For compairson with previous years. the indices as of 1985
must be multiplied by 100.

יש הקודמים. למדדים ואילך 1985 אתמדדי להשוות כדי 1

ב00ו. להכפילס
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חיים רמת י"א. פרק

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

הכנסות סקרי
לאח הופיעו בית משקי של הכנסות על נתונים
 36 מס לישראל" סטטיסטי ב"שנתון רונה,

.289  280 עמ' ,1985

המזונות מאזן

הגדרות

דיור

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 ב1980 החדרים ספירת ששונתה לאחר
פעם פעמיים: י"א/4 בלוח נתוני1980 הוצגו לעיל),
ניתנים והם ,1979 עד נהוגה שהיתה השיטה לפי
השיטה לפי ופעם קודמות; שנים עם להשוואה
השווא אלה ונתונים ב1980, שהונהגה החדשה
שהיו מכיוון  וזאת ,1980 שלאחר לשנים תיים

הנתונים1. בין ניכרים הבדלים

מקורות

בדירה חדרים ומספר הדיור צפיפות על הנתונים
המתקבלים שנתיים ממוצעים הינם בלוחות

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)"
ירי 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 וכוי. האטריות הביסקויטים, הלחם, לייצור
המצרך של ובמידה במשקל נרשמות המצרכים
כלולים הירקות שימורי לדוגמא: ה"ראשוני",
תה, עלי טריים. ירקות של כמויות בתור במאזן
מזון בגדר אינם חריפים ומשקאות קפה גרגירי

במאזן.
הנסקרת. בשנה המקומי החקלאי הייצור ייצור:
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
בתחילת במלאי שהיו מצרכים במלאי: שינוי
ובין הקודמת השנה של מקומי מייצור (בין השנה
בסוף (במלאי) שנשארו המצרכים פחות מייבוא)
יוצרו או שגורלו ובין מיבוא (בין הנסקרת השנה
שלאחר בשנה היא צריכתם אבל הנסקרת בשנה

מכן).
רשומות זה בטור ופחת. למזון שלא שימוש
לעיבוד וכן ולזרעים למספוא שהופנו הכמויות
מזון. שאינם ולמוצרים חריפים למשקאות תעשייתי

.1985 ,1 מסי מוסף".  לישראל הסטטיסטי ב"הירחון "1983 בישראל דיור "צפיפות ראה
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בית עוזרת העסקת
ממוצעים הם בית עוזרת העסקת על הנתונים
כוח בסקרי שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים

.1967 כשנת החל האדם
על רק לא המשפחות נשאלות ב978ו החל
או בשכר עוזרת בהן שהעסיקו השעות מספר
אך "מעסיקות כלל: בדרך אם גם אלא מטפלת
ידוע לא אך ו"מעסיקות עבדה" לא שעבר בשבוע
ב"לא נכללו אלה קבוצות בעבר, השעות". מספר
לכן מטפלת". או בשכר עוזרת מעסיקות אם ידוע

השאלונים. סוגי שני לפי 1978 נתוני מוצגים
כל מוגדרת בית עוזרת המעסיקה כמשפחה
הקובע בשבוע בשכר בביתה שהעסיקה משפחה

מטפלת. או בית עוזרת
מבוא ראה  הנתונים ומקורות נוספים הסברים

ושכר. עבודה  י"ב לפרק

מתייחסים והם האדם כוח בסקרי שוטפת מחקירה
מוסדות, לקיבוצים. (פרט במדינה הבית משקי לכלל
בררום). ובדוים סטודנטים מעונות קליטה, מרכזי
הסקר שיטות וביצועו, ארגונו הסקר, מבנה על
והדיור האוכלוסין למפקד האומדנים והתאמת

ושכ?. עבודה י"ב, פרק יאה  1983
תוצ פי על עודכנו האוכלוסייה אומדני ,198 ב5
הסדרות המשכיות לאפשר כדי .1983 מפקד אות
מחדש. 1985 מנתוני חלק עובדו הנתונים, והשוואת

בניקיימא מוצרים על בעלות

הופיעו בניקיימא מוצרים על בעלות על נתונים
 35 מס' לישראל" סטטיסטי ב"שנתון לאחרונה

.313  310 עמ' .1984

נבחרים פרסומים

1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
.17 ,15 נו. מסי

1983 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
המדגמית מהפקודה נתונים  בית וציוד דיור תנאי 9
המפקד מתוצאות נתונים מבחר  בישראל הקשישים וו
הרמה לפי וסיווגן גיאוגרפיות יחידות אפיון 15

האוכלוסייה של הווברתיתכלכלית

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  תש"טתשכ"ט כישראל החקלאית 327
1968 עמידר דיירי סקר 328
1977 צעירים זוגות סקר 595

1978 דיור תנאי סקר 641

1979/80 המשפחה הוצאות סקר 691

בי חלק  1979/80 המשפחה הוצאות סקרי 711

1984 הכנסות סקרי 779

 961ל זהדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
31.23,16 מסי
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המזונות מאון

תשמ"ו המזונות, מאזן י"א/1. לוח
4,348.000 = נוכחת ממוצעת אוכלוסייה אחרת; צוין כן אם אלא טונות,

שלא שימוש
במלאיייצורמצרך ופחתמצויהיבואיצואשינו למזון

ProductionChangeExports10115קווזAvailableNot for food
in stockssupplyand waste

ומוצריהם דגנים
168,50075,000180,000541,550605,05074,850חיטה'

(נקי) 30020,20050,10030,200אורו

אחרים 550440דגנים


2,8103,800


ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה תפוחי וקמח אדמה 206,8004,91025,5008,030184,42036,050תפוחי

13,8502587513,0007,750קורנפלור

ודבש סוכר
24,00073,500263,300165,80015,600סוכר
1,500דבש


50


1,450



וריבות ממתקים 28,4504004,85010,15034,350שוקולד,

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
למאכל יבשות 7,6806,0008,00026,90020,5801,250קטניות

וחמניות בוטנים2 26,0504,65012,70014,20022,900410שומשמין,
2,4001,850707,9008,380אגוזים2



812,300312,50020,100519,90035,000ירקות3

ומלונים אבטיחים פירות,
הדר 1,308,7501,166,70022,650164,7004,100פרי

הדרים ללא טריים 475,05020,700115,8004,000342,55048,000פירות
ומלונים 137,20060043,60094,2007,850אבטיחים

יבשים 8903063,7304,320פירות

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים 102,8507,00016,30016,20095,75027,850שמני

32,50090031,600750מרגרינה
4,7306601004004,3701,470חמאה

בשר
וקפוא טרי 32,1006,6006,75037,75069,700בקר.

קרקס משקל 4,6509503,700צאן

אחרות 8,4508,450בהמות

הנ"ל החיים מבעלי פנים 5,7504,2009,950חלקי
מנוקה) בלתי (מרוט 211,550עוף 13,55022,050


203,050



102,2001,4252,45098,32510,450ביצים

26,8001,50035024,17549,125דגים

ומוצריו חלב
בקר 872,0402,700869,340579,565חלב
צאן 37,20037,20013,350חלב

חלב 5,0251406,83512,0009,700אבקת
68,870802,65060066,740600גבינות

ניגרת 96,3758,500תוצרת
87,875



קמח.  הטורים ביתר גרעינים;  ופחת" למזון שלא "שימוש ועד מ"ייצור" בטורים 1

קליפות. ללא המשקל 2
ותירס. לשימורים אפונה כולל 3
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FOOD BALANCE SHEET

TABLEXl/1. FOOD BALANCE SHEET 1985/86

= 4.348.000facto populationTons. unless otherwise stated: average de

apson1לנפש suppliesPer capit.

(נטון לשנהזון ypליום ליוםגרם ליוםקלוריות ליוםחלבון שומן
Food |neKg.Grams(גרם)(גרם)(מספרןCommodity

per yearper dayCalories perProtein perFai per day
day (number)day (grams)(grams)

98532.04.0CEREALS AND CEREAL PRODUCTS
411.95094.7259.590830.43.9Wheat1
30.2006.918.9681.30.1Rice, milled
3.8000.92.490.3Other cereals

781.60.1POTATOES AND STARCHES
148,37034.193.5661.60.1Potatoes and potato flour
5.2501.23.312Cornflour

368SUGAR AND HONEV
150.20034.594.5366Sugar

1.4500.30.82Honey

34,3507.821.3840.42.2CHOCOLATE, SWEETS AND JAM

1326.08.2PULSES, OIL SEEDS AND NUTS
19,3304.412.1422.70.3Pulses, edible, dry
22,4905.114.0682.75.8Sesame, groundnuts2 and sunflower
8.3801.95.2220.62.1Nuts'

484,900111.6305.7723.40.7VEGETABLES3

1592.03.2FRUIT, WATERMELONS AND
SUGAR MELONS

160.60036.9101.1300.50.1Citrus fruit
294,55067.8185.71151.33.0Fresh fruit. excl. citrus
86,35019.954.570.20.1Watermelons and sugar melons
4,3201.02.77Dried fruit

53660.8OILS AND FATS
67,90015.642.737742.7Vegetable oils, reifned, edible
30,8507.119.514516.6Margarine
2,9000.71.9141.5Butter

30224.421.8MEAT
69,70016.043.8956.57.4Beef, fresh and frozen
3,7000.92.440.30.2Sheep and goats carcass weight
8,4501.95.2190.51.9Other meat
9.9502.36.391.00.5Offal and other edible parts of above

203.05046.7127.917516.111.8Poultry (dressed, not drawn(

87,87520.255.3806.15.8EGGS

49,12511.331.0163.20.3FISH

25216.014.2MILK AND DAIRY PRODUCTS
289,77566.6182.51106.05.5Cow's milk
23,8505.615.1110.60.7Sheep and goats" milk
2,3000.51.450.50Milk, dried

66,14015.241.6756.94.5Cheese
87,87520.255.3512.03.5Sour milk, etc.

I 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  nour.
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ליום לנפש המזון ואבות קלוריות י"א/2. לוח
TABLEXI/2. CALORIES AND NUTRIENTS PER CAPITA PER DAY

תשמ"ותשמ"התשמ"דתש"סתש"לתש"ךתש"י
1949/501959/601969/701979/801983/841984/851985/86

Caloriesקלוריות'
הכל 2,6102,7722,9882,9793,0363,0093,064TOTALסך

ומוצריהם 1,2601,1571,0671,048975992985Cerealsדגנים and cereal products
ועמילניס אדמה 98777989777778Potatoesתפוחי and starches

ודבש 184311376323352359368Sugarסוכר and honey
וריבות ממתקים ,82688490847784Chocolateשוקולד, sweets and jam

ואגווים שמן גרעיני ,628596114116117132Pulsesקטניות. oil seeds and nuts
65677769667072Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,105147164150154152159Fruitפירות, watermelons and sugar
melons

ושומנים 343406452496529522536Oilsשמנים and fats
95143264284336292302Meatבשר ■

61738977848680Eggsביצים
58181612141414Fishדגים

ומוצריו 197220224227249251252Milkחלב and dairy products

Protein (grams) (גרם) חלבון
הכל 83.985.191.592.295.893.595.1TOTALסך

חיים מבעלי :32.234.044.345.451.948.849.7Thereofמזה: animal
ומוצריהם 41.439.734.634.131.532.132.0Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 2.21.71.81.91.51.61.6Potatoesתפוחי and starches
וריבות ממתקים ,0.20.10.30.40.40.40.4Chocolateשוקולד, sweets and jam

ואגוזים שמן גרעיני ,3.24.04.55.05.35.36.0Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
2.93.53.73.53.33.43.4Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,1.82.12.31.91.91.92.0Fruitפירות, watermelons and sugar
melons

7.411.820.822.527.123.624.4Meatבשר
4.65.56.85.96.46.56.1Eggsביצים
7.13.02.72.42.52.63.2Fishדגים

ומוצריו 13.113.714.014.615.916.116.0Milkחלב and dairy products

(גרס) Fat(grams)שומן
הכל 73.986.7104.3111.5121.3118.1121.3TOTALסך

חיים מבעלי :23.927.938.338.744.541.642.1Thereofמזה: animal
ומוצריהם 5.44.84.44.34.04.04.0Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and starches
וריבות ממתקים ,1.30.81.82.02.11.92.2Chocolateשוקולד. sweets and jam

ואגוזים שמן גרעיני ,2.95.05.57.07.17.28.2Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
0.20.40.70.60.60.60.7Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,1.11.42.02.52.83.53.2Fruitפירות, watermelons and sugar
melons

ושומנים 39.046.351.556.360.159.260.8Oilsשמנים and fats
6.910.319.320.724.321.121.8Meatבשר
4.45.26.45.66.16.25.8Eggsביצים
3.30.60.40.30.20.20.3Fishדגים

ומוצריו 9.311.812.212.113.914.114.2Milkחלב and dairy products
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ליום לנפש ומינרלים ויטמינים  י"א/ג. לוח
TABLE X1/3. VITAMINS AND MINERALS PER CAPITA PER DAY

Miligrams, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא מיליגרמים.
T

>_<

a

<

EH

<? =

TOTAL
Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Pulses, oil seeds and nuts
Chocolate, sweets and jam
Oils and fats
Vegetables
Fruit, watermelons and sugar melons
Meat
Eggs
Fish
Milk and dairy products

TOTAL
Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Pulses, oil seeds and nuts
Chocolate, sweets and jam
Oils and fats
Vegetables
Fruit, watermelons and sugar melons
Meat
Eggs
Fish
Milk and dairy products

TOTAL
Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Pulses, oil seeds and nuts
Chocolate, sweets and jam
Oils and fats
Vegetables
Fruit, watermelons and sugar melons
Meat
Eggs
Fish
Milk and dairy products

1949/50תש"י
הכל 3,1951.921.7913.412685015.0סך
ומוצריהם 1.320.816.92728.5דגנים

ועמילנים אדמה 0.100.041.61090.7תפוחי
ואגוזים שמן גרעיני 90.090.020.7380.9קטניות,
וריבות ממתקים 20.01160.1שוקולד,

ושומנים 584שמנים

1,3720.110.100.861601.5ירקות
ומלונים אבטיחים 4160.120.060.552511.2סירות

510.030.071.840.7נשר
3710.040.12190.9ביצים
180.020.050.8130.3דגים

ומוצריו 3720.090.510.323780.2חלב

1969/70תש"ל
הכל 4,2121.681.4216.813072216.3סך

ומוצריהם 0.920.295.21037.1דגנים
ועמילנים אדמה 0.080.031.2g70.6תפוחי

ואגוזים שמן גרעיני 160.120.031.0601.3קטניות,
וריבות ממתקים 20.0170.2שוקולד,

ושומנים 483שמנים
1,5940.160.131.465591.8ירקות

ומלונים אבטיחים 8270.150.111.055551.4פירות
2490.100.156.2132.0בשר
5480.060.170.1271.4ביציס
20.010.010.450.1דגים

ומוצריו 4910.080.490.323860.4חלב

'ים 1979/80תש
הכל 3,6521.651.3517.711568716.1סך

ומוצריהם 0.910.205.1706.9דגנים
ועמילנים אדמה 0.090.031.3980.7תפוחי

ואגוזים שמן גרעיני 190.130.041.11741.4קטניות,
וריבות ממתקים 20.020.190.4שוקולד,

ושומנים 399שמנים

1,1930.150.131.360531.6ירקות
ומלונים אבטיחים 7370.130.1פירות, 10.843501.2

3330.110.177.2142.2נשר
4780.050.140.1241.2ניצים
10.010.010.440.1דגים

ומוצריו 4900.070.500.323810.4חלב

1תשמ "1985/86
הכל 3,7231.621.4418.211473515.8TOTALסך
ומוצריהם 0.850.194.7646.4Ceeralsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.6Potatoesר0.070.031.17תפוחי and starches
ואגוזים שמן גרעיני ,190.170.051.4871.6Pulsesקטניות. oil seeds and nuts
וריבות ממתקים ,20.010.190.3Chocolateשוקולד. sweets and jam

ושומנים 254Oilsשמנים and fats
1,2270.150.131.359531.6Vegetablesירקות

ומלונים אבטיחים ,7850.120.120.946531.3Fruitפירות watermelons and sugar melons
3810.120.197.9162.4Meatנשר
4920.050.150.1241.2Eggsביצים
10.010.010.440.1Fishדגים

ומוצריו 5620.080.560.324180.4Milkחלב and dairy products
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HOUSING
דיור צפיפות לטי יהודיים1, בית משקי י"א/4. לוח

TABLEXI/4.JEWISH HOUSEHOLDS1, BY HOUSING DENSITY

דיור

הכל לחדרTolalסך perנפשות roomPersons
אלפים

Thousands
אחוזיס

Percentages 1.001.001.01
1.49

1.50
1.992.002.01 

2.49
2.50
2.993.00+

1967613.6100.014.826.612.914.414.11.85.210.2
1968634.4100.016.127.513.214.312.91.95.19.0
1969640.8100.016.928.112.714.612.52.04.78.5
1970662.2100.018.828.012.814.211.72.14.97.5
1971683.2100.020.027.513.614.011.12.04.87.0
1972704.3100.020.827.614.014.510.42.24.36.2
1973729.9100.021.627.814.714.510.02.13.95.4
1974746.7100.022.828.314.513.99.32.23.85.2
1975774.7100.024.528.015.013.79.02.13.54.2
'1975779.1100.024.527.714.913.89.02.33.64.3
1976796.9100.026.128.115.513.18.32.13.33.6
1977820.1100.027.427.916.113.37.81.92.72.9
1978848.7100.029.527.816.013.17.12.02.32.2
1979868.7100.029.827.217.013.26.9.92.1.9
1.9.6ר.1980894.4100.031.327.317.112.66.4
3 1980894.4100.031.322.920.012.87.1.02.1.8
1981914.7100.032.522.120.213.26.6.82.1.4
1982927.7100.033.921.620.812.66.2.82.03
1983954.4100.035.721.120.612.75.6.61.62
1984973.2100.036.421.420.212.45.5.41.61

1985987.7100.037.321.220.611.85.4A1.30
M985983.7100.037.821.320.311.65.4A1.3.0
19861,003.2100.039.020.719.512.44.9.31.2.0

1 Exc!. qibbuzim institutions, and immigrant absorption
centers. 2 Data are based on corrected population estimates ujj.
according to the 1972 and 1983 Censuses, respeclively. 3. See ראה
explanation in introduction.

קליטה.  r 

מתוקנים אוכלוסייה אומדני
ומרכזי מוסדות קיבוצים, כולל לא 1

על מבוססים הנתונים 2
בהתאמה. ו983ו, 1972 מפקדי תוצאות לפי

במבוא. הסבר

אוכלוסייה וקבוצת בית, משק גודל דיור, צפיפות לפי בית,1
TABLEXI/5. HOUSEHOLDS1

משקי  י"א/5. לוח
BY HOUSING DENSITY, SIZE OF HOUSEHOLD AND
POPULATION GROUP

1986
במשק househokPersonsביתנפשות in

ממוצע
ביתהכלT1/נפשות Personsלמשק per
Total1234567+Averageroomלחדר

Per
household

אלפים
ThouאחוזיםgesPercenta

 r15.5.1,003.2100.016.523.714יהודים 19.06.54.83.36JEWS
הכל TOTALסך

0.49 (0.3)84.0100.093.06.5עד (0.2)1.08Up to 0.49
0.5080.1100.070.328.5(1.0) (0.1)1.310.50

0.51 0.99227.1100.05.263.618.72.8 8.9(0.6)(0.2)2.430.510.99
1.00208.0100.08.726.331.97.6 24.11.4(0.1)3.001.00

1.01  1.49195.8100.03.46.334.2 49.34.22.54.381.01  1.49
1.50 1.99123.9100.013.542.9 10.021.811.95.151.501.99

2.0049.4100.0(1.1)6.84.014.3 19.340.514.15.282.00
2.01 2.4913.1100.020.879.27.362.012.49
2.50  2.9912.1100.043.8 (9.9)46.36.592.502.99

3.00+9.7100.0(9.8)(7.5) (4.0)31.847.07.133.00
 121.3100.04.88.08.213.6לאיהודים 13.213.838.55.86NONJEWS

הכל TOTALסך
0.99 (0.8)9.8100.032.845.815.2עד (3.8)(0.7)(1.0)2.00Up to 0.99
1.0012.4100.020.729.830.5(1.9) 15.7

21.4 59.2
(0.8)(0.6)2.541.00

1.011.4912.1100.0(1.1)(2.8)(5.6)(9.9)4.621.01  1.49
1.50 1.9918.4100.017.645.1 (1.4)13.922.05.361.501.99

2.0019.4100.0(7.3)(0.6)(1.5) 26.844.719.15.572.00
2.01 2.499.0100.0(3.2)96.87.622.012.49
2.50  2.9911.5100.037.0 (1.3)61.77.232.502.99

3.00 +28.7100.0(3.3)(2.6) (3.0)15.375.88.573.00+
לחדר נפשות .noממוצע of persons per roomAverage

0710.420.710.961.36יהודים 1.161.591.99Jews
2.040.570.801.151.76לאיהודים 1.472.022.77NonJews

Excl. qibbuzim. institutions. immigrant absorption centers. and
Bedouins in the south.

ובדוים קליטה מרכזי מוסדות, קיבוצים, בולל אינו
בדרום.
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לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת דיור, צפיפות לטי בית1, משקי  י"א/6. לוח
הבית משק ראש של חדש) (סיווג מגורים יישוב וצורת עלייה תקופת

TABLEXI/6.HOUSEHOLDS', BY HOUSING DENSITY, CONTINENT OF BIRTH,
PERIOD OF IMMIGRATION TYPE, OF LOCALITY OF RESIDENCE (New classification) OF

HOUSEHOLD HEAD
1986

הכל לחדרTotalסך roomPersonsנפשות peצפיפות
ממוצעת
Average
density

אלפים
Thou
sands

אחוזים
Percen
tages

1.001.001.01
1.49

1.50
1.99

2.002.01
2.49

2.50
2.993.00+

1,003.2100.039.020.719.512.44.91.31.21.01.07JEWS2
Continent of birth and period of immigration

29.023.624.913.75.0/./1.51.2.12'srael
Father born:

34.425.520.411.04.9(1.7)(1.4)(0.9).08Israel
19.023.226.518.27.71.32.22.0.25Asia  Africa
36.423.524.810.52.6(0.7)(0.9)(0.7).03Europe America
27.417.521.019.58.42 71.91.5.25Asia  Africa
27.317.221.219.88.52.52.01.6.25Up to 1960
22.717.124.119.58.94.1(2.3)(1.4).311961  1964
34.220.316.817.86.6(2.6)(0.8)(1.0).151965 +
27.418.121.518.48.82.42.01.51.24Thereof: Asia
27.117.821.418.49.22.52.21.6.25Up to 1960
(23.0)(16.0)26.3(17.7)(10.7)(3.2)(3.1).281961  1964
30.522.220.618.4(5.1)(1.6)(0.3)(1.2).141965 +
57.820.1513.35.32.1(0.4)(0.4)(0.3)0.85Europe America
63.919.010.24.51.8(0.3)(0.2)(0.2)0.80Up to I960
49.123.018.27.0(1.5)(0.5)(0.6)0.931961  1964
48.022.918.06.53.7(0.2)(0.5)(0.2)0.9519651974
45.224.619.76.8(1.8)(0.9)(0.8)(0.2)0.961975+

residenceType of locality of
39.220.819.412.25.01.31.21.01.06Urban localities
36.521.517.212.66.62.41.7(1.5)1.12Jerusalem
49.423.611.38.24.6(0.5)1.4(10)0.94Tel AvivYafo
50.022.015.97.82.7(0.3)(0.8)(0.5)0.91Haifa

Size of locality
36.219.121.914.25.21.21.21.0.10100,000199,999
35.619.620.912.76.11.62.01.5.1350,00099,999
39.921.220.311.44.31.3(0.7)0.91.0520.00049,999
32.320.023.215.95.1(2.0)(1.1)(0.4).1410.00019,999
32.721.723.613.35.1(1.1)(16)(0.9)1.102,0009,999
35.119.822.215.74.1(1.4)(0.9)(0.7)1.07Rural localities
36.517.522.316.34.1(1.7)(1.0)(0.6).08Moshavim
32.224.722.014.6(4.0)(0.8)(0.7)(0.9).06Villages

8.110.210.015.116.07.49.523.72.04NON JEWS
7.08.78.214.616.07.89.927.82.17Moslems
13.215.3.1&916.116.46.77.97.61.59Christians
6.912.210.017.215.06.09.223.52.01Others

346.4100.0

48.9100.0
142.7100.0
153.3100.0

292*100.0
207.1100.0
44.7100.0
37.7100.0

137.8100.0
113.3100.0
6.3100.0
16.9100.0

363.2100.0
228.1100.0
30.4100.0
61.7100.0
41.2100.0

Type of locality of residence

יהודים^
עלייה ותקופת לידה יבשת

ישראל
יליד: האב
ישראל

אפריקה אסיה
אירופהאמריקה

אסיהאפריקה
1960 עד

1961  1964
1965+
אסיה מזה:
1960 עד

1961  1964
1965 +

אירופהאמריקה
1960 עד

1961  1964
1965 1974

1975+
מגור יישוב צוות
עירוניים יישובים

ירושלים
אביביפו חל

חיפה

יישוב גודל
00,000199.999
50.000  99.999
20.000  49.999
10.00019.999
2.000  9.999
כפריים יישובים

מושבים
כפרים

יהודים לא
מוסלמים
נוצרים
אחרים

מגורים יישוב צורת

ם
948.3100.0
92.2100.0
121.0100.0
74.1100.0

257.3100.0
100.0100.0
187.8100.0
71.8100.0
44.0100.0

54.9100.0
37.3100.0
17.6100.0

121.3100.0
85.9100.0
21.6100.0
13.8100.0

עירוניים יישובים
ירושלים

110.2
23.0

100.0
100.0

8.7
10.0

10.4
11.0

10.2
7.8

15.1
12.5

15.3
15.1

7.5
(2.5)

9.3
8.5

23.5
32.6

2.02
2.16

Urban localities
Jerusalem

יישוב גודל
10.000+

2.000  9.999
43.3
44.0

100.0
100.0

10.8
5.9

11.6
9.0

11.2
10.5

15.0
16.5

15.6
15.0

9.1
8.6

7.7
11.3

19.0
23.3

1.91
2.07

Size of locality
10.000 +

2.0009,999

כפריים 25.22.24Rural(11.2)(6.2)15.923.2(7.7)(8.3)(2.4)11.1100.0יישובים localities

1 Excl. qibbuzim. institutions, immigrant absorption centers and ובדוים
Bedouins in the south. 2 Incl. continent of birth or period of ידועה.
immigration not known.

קליטה זי
לא עלייה תקופת או לידה יבשת כולל

מרכזי מוסדות. קיבוצים. כולל לא ו

2 בדרום.
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ברירה וחדרים בית משק גורל אוכלוסייה, קבוצת לפי בית/ משקי י"א/7. לוח
TABLEXI/7.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, SIZE OF HOUSEHOLD

AND ROOMS IN DWELLING
1986

בדירה הכלחדרים סך
Total

במשק inביתנפשות householdPersons

Rooms in dwelling
1234567 +

JEWSיהודים

הכלאלפים 1,003.2165.0237.4141.8190.7155.365.347.7TOTALסך thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages

21411.41.4(0.7)(0.2)(0.1)


(0.1)<

1.52.37.22.81.4(0.6)(0.4)(0.4)


1.5

214.634.223.011.85.03.44.3(2.6)2

2.58:411.012.98.76.54.64.2(3.0)2.5

337.827.542.646.842.834.230.625.23

3.56.42.35.46.87.99.77.56.73.5

419.55.19.618.826.330.433.939.04

4.5 +8.61.32.35.110.717.219.123.44.5+

לנפש חדרים 0.942.381.401.040.860.740.630.50Averageממוצע rooms per person

NONJEWSלאיהודים

אלפים הכל 121.35.89.79.915.916.516.746.7TOTALסך thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

2.2J(2.5)3.3)(5.5)(9.6)(14.6)6.444.3ו

227.034.239.233.633.527.023.821.02

344.216.931.341.743.652.153.445.03

4+22.44.515.015.117.417.620.331.94+

לנפש חדרים 0.491.771.240.870.680.570.490.36Averageממוצע rooms per person

1 Excl. qibbuzim, institutions, immigrant absorption centers
and Bedouins in the south.

בדדום. ובדוים קליטה מרכזי מוסדות. קיבוצים כולל לא
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בית משק גודל דירה, גודל לפי בית1, משקי י"א/8. לוח
הנישואין תקופת ואורך

TABLE X1/8.HOUSEHOLDS1, BY SIZE OF DWELLING, SIZE OF HOUSEHOLD AND

DURATION OF MARRIAGE
1986

הכל בדירהTotalסך Roomsחדרים in dwelling
בית במשק Personsנפשות in household and
נישואין j2j4אחוזיםאלפיםושנות +duration of marriage

ThousandsPercentages

כולל 21,124.5100.02.818.046.033.2GRANDסך TOTAL
שנים 4 92.3100.02.020.558.618.8Upעד to 4 years

5  9131.8(1.1) 100.012.456.530.159
10 14129.2(0.7) 100.07.843.148.41014
15 19112.1(0.6) 100.06.937.155.41519
20+361.8100.00.714.645.539.320+

נשואים 286.2100.08.333.242.815.7Notלא married

נפש 1170.8100.012.541.137.88.61 person

הכל נפשות0ך 2247.2100.01.926.454.517.22 persons total
שנים 4 (3.1)27.1עד 100.026.458.611.9Up to 4 years

5  97.6(2.3) 100.030.955.0(118)59
10 145.0(1.4) 100.032.648.3(17.8)1014
15 193.7100.0(36.8)56.6(5.7)1519
20+150.2100.01.324.855.218.820+

נשואים 50.2100.03.429.251.016.4Notלא married

הכל סך  נפשות 3151.7100.01.314.554.629.73 persons  total
שנים 4 (1.3)37.9עד 100.019.261.518.0Up to 4 years

5918.9(1.6) 100.014.654.429.459
10 144.5100.0(10.7)47.141.21014
15 195.1100.0(14.2)60.025.81519
20+51.4(0.6) 100.010.150.738.620+

נשואים (2.4)31.8לא 100.016.953.227.5Not married

הגל סך  נפשות 4206.6(0.6) 100.07.848.842.84 persons  total
שנים 4 (1.7)18.9עד 100.017.356.724.2Up to 4 years

5  961.9(0.8) 100.08.861.129.459
101438.1100.0(2.9)43.953.11014
15 1921.2100.0(4.9)36.059.21519
20+48.6(0.3) 100.05.139.155.420+

נשואים (1.7)15.8לא 100.017.351.229.9Not married

הכל סך  נפשות 5171.8(0.4) 100.06.040.153.55 persons  total
שנים 4 (4.8)3.9עד 100.0(12.6)58.524.1Up to 4 years

5  929.7(0.7) 100.010.653.135.759
10 1445.4(0.3) 100.04.242.752.71014
15 1937.6100.0(3.0)33.263.81519
20+45.0100.04.732.962.520 +

נשואים (1.0)8.3לא 100.018.042.938.2Not married

הכל סך  נפשות 6+176.4(0.9) 100.010.337.551.46+ persons  total
שנים 4 44.443.5Up(12.2)4.1100.0עד to 4 years

5  913.3(1.1) 100.019.047.332.659
10 1435.9(1.8) 100.013.141.843.31014
15 1944.3(1.4) 100.07.636.754.41519
20+63.3100.07.232.260.620 +

נשואים (0.7)14.7לא 100.016.741.241.5Not married

1 Excl. qibbuzim, institutions,immigrant absorptioncenters and ובדוים קליטה מרכזי מוסדות, קיבוצים, כולל לא 1

Bedouins in the south. 2 inci. continentof birth or peirod of תקופת אורך שאצלם בית משקי כולל 2 בדרום.
immigration not known. ידועים. אינם בדירה החדרים מספר או הנישואין
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דיור, צפיפות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית/ משקי י"א/9. לוח
בית במשק וילדים הבית משק ראש של לידה ויבשת

1986

לידה ויבשת לחדר נפשות אוכלוסייה. קבוצת

הבית משקי כל
AH

households

ילדים עם בית משקי מזה:
הכל סך  17 גיל עד

Thereof: households with
children aged up to 17  total

בית במשק ילדים

12

אחוזיםThousandsאלפים

כולל2 סך  1,002.5511.0100.029.036.5יהודים

1.00 390.556.2100.062.029.4עד

1.00 1.99527.3380.0100.027.639.8

2.002.9974.565.6100.011.326.4

3.00+9.79.1100.0(12.2)(14.4)

הכל סך  345.9231.4100.028.839.6ישראל

1.00 100.229.4100.057.633.2עד

1.00 1.99215.1175.2100.027.042.1

2.002.9926.222.7100.08.432.7

3.00 +4.34.0100.0(12.5)(12.5)

הכל סך  292.8172.8100.026.430.6אסיהאפריקה

1.00 80.210.0100.070.021.0עד

1.00 1.99170.0123.9100.027.234.0

2.00  2.9938.134.7100.012.423.7

3.00+4.44.2100.0(12.2)(12.2)

הכל סך  363.0106.5100.033.639.2אירופהאמריקה

1.00 209.716.8100.064.927.4עד

1.00 1.99141.980.7100.029.243.6

2.00  2.9910.28.1100.0(13.6)21.0

3.00+1.00.9

כולל סך  יהודים 121.094.1100.014.918.7לא

1.00 (14)9.8עד

1.00 1.9942.730.8100.025.130.0

2.00  2.9939.834.9100.010.617.7

3.00  3.9917.316.0100.0(6.9)(7.5)

4.00+11.3I 1.0100.0(4.5)(6.4)

בדרום. ובדויס קליטה מרכזי מוסדות, קיבוצים, כולל לא ו

ידועה. לא לידה יבשת כולל 2
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TABLE X1/9.HOUSEHOLDS', BY POPULATION GROUP, HOUSING DENSITY AND
CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD, AND CHILDREN IN HOUSEHOLD

1986

Children in household
ילדי ממוצע
per household

בית למשק ם
Average children

3456 +
הבית משקי כל

All
households

בית משקי
ילדים עם
17 גיל עד
Households
with children
aged up to 17

Population group. persons per room
and continent of birth

Percentages

22.710.11.71.142.24JEWSGRAND TOTAU

7.1(1.4)


0.211.48Up to 1.00

25.07.20.41.552.151.001.99
24.130.57.82.813.192.002.99
(14.4)35.623.33.703.953.00 +

22.47.71.51.462.18Israel  total

(7.5)(1.7)0.451.53Up to 1 .00

24.75.8(0.3)1.732.121.001.99
24.826.57.52.723.142.002.99
(17.5)(32.5)(25.0)3.774.053.00+

25.315.32.31.442.44Asia  Africa  total

(8.0)(1.0)0.171.40Up to 1 .00

27.710.5(0.7)1.652.261.001.99
23.733.26.92.903.182.002.99
(12.2)43.9(19.5)3.703.883.00+

19.36.51.40.612.08Europe America  total

(6.5)(1.2)0.121.45Up to 1.00

21.65.2(0.4)1.172.061.001.99
24.729.6(11.1)2.673.382.002.99

3.303.673.00+

18.232.116.22.813.61NON JEWS  GRAND TOTAL

0.221.57Up to 1.00
28.015.3(1.6)1.772.461.001.99
14.044.912.93.233.682.002.99
12.640.932.14.344.693.003.99
14.528.246.45.165.304.00 +

1 Excl. qibbuzim, institutions, immigrant absorption centers and Bedouins in (he south.
2 Incl. continent of birth not known.
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הבית משק ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי בית, עוזרות המעסיקימ יהודיים1 בית משקי י"א/0ו. לוח
TABLEXI/10.JEWISH HOUSEHOLDS' EMPLOYING DOMESTIC HELP, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF

IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

19702197419753 1976197719784I 1986נ9781979198019811982198319841985

לידה Continentיבשת of birth and
עלייה periodותקופת of immigration

הבית משק ראש ofאלפיםשל household head
Percentages5Thousendsאחוזים5

הכל 12.512.512.111.612.413.613.513.112.012.612.012.511.711.612.6124.5TOTALסך

לידה Continentיבשת of birth

19.721.820.918.819.319.318.318.217.217.416.016.314.714.616.154.9Israelישראל

יליד: Fatherאב born:
15.321.116.617.816.419.320.518.718.419.819.317.317.116.215.97.6Israelישראל

5.75.86.56.76.56.26.57.16.06.96.55.46.89.6AsiaAfrica(5.6)(6.4)אסיהאפריקה
26.429.029.326.927.227.225.326.224.624.723.324.121.623.225.137.7EuropeAmericaאירופהאמריקה

2.53.63.83.64.35.04.94.74.44.84.95.45.04.75.515.8AsiaAfricaאסיהאפריקה

17.516.014.714.515.417.117.416.714.515.514.615.314.714.615.053.8EuropeAmericaאירופהאמריקה

עלייה Periodתקופת of
immigration

1947 20.721.619.719.420.921.621.321.819.619.618.919.4f,,SUpעד to 1947

1948  19548.27.98.97.98.410.010.59.98.29.09.09.89.71L411.650.119481954
195519606.06.76.66.66.88.28.48.17.57.87.39.2(7.819551960
1961  19717.49.17.77.28.68.37.27.819611971
1961 19747.69.115.019611974

1972+6.87.27.87.89.27.59.18.91972+
1975 +8.39.04.41975+

1 Excl. institutions. 2 As of 1974 excl. qibbuzim. 3 See note 2 to Table \\/^.
4 Based on 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 ב1974 החל 2 מוסדות. כולל לא 1

ראה  אדם כוח סקר של חרש שאלון עיבוד בסיס על 4 יא/4. ללוח
בקבוצה הבית משקי כלל ביתמתוך עוזרת המעסיקים הבית משקי אחוז 5 מבוא.

המתאימה.
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ושכר עבודה י"ב. פרק

(בני אנשים הם האזרחי העבודה בכוח אינם
"בלתי או "מועסקים" היו שלא ומעלה), שנה 15
עקרות נכללו זו בקבוצה הקובע. בשבוע מועסקים"
אנשים לעבודה, מסוגלים בלתי תלמידים, בית,
שעה אפילו עבדו שלא וכוי, מרנטה מפנסיה, החיים
חיילים זו בקבוצה נכללו כן הקובע. בשבוע אחת

^'_ סדיר. בשירות

אדם כוח סקרי

הגדרות

בשבת המסתיים השבוע הוא הקובע השבוע
למשפחה. הפוקד בוא שלפני

או המפעל משתייך שאליו ענף הוא כלכלי ענף
בקיבוצים המועסקים המועסק. בו שעבד המוסד,

פעילותם. לענף בהתאם סווגו
ידי על המבוצעת לעבודה מתייחס יד משלח
במקצוע להתחשב בלי עבודתו, במקום המועסק

כעת. בו עוסק אינו אבל למד שארם
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. במושב חברים כולל
ללא בקיבוצים שעבדו אנשים : קיבוצים חברי "ו

לחברות, מועמדים קיבוצים, חברי כולל: שכר,
וקבוצות בקיבוצים הגרים חברים קרובי

הכשרה.
15 שעבדו אנשים תשלום: ללא משפחה בני
משפחו בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות

שכר. ללא תיהם,

מקורות
המרכ הלשכה ידי על מבוצעים אדם כוח סקרי
1956 ער 1954 בשנים .1954 מאז לסטטיסטיקה זית
שני נערכו 1957 בשנת לשנה. אחת הסקרים נערכו
סקרים ארבעה נערכים 1958 בשנת והחל סקרים
מאפשרת שנה מדי סקרים ארבעה עריכת שנה. ככל
כוח ושל התעסוקה של ממוצעת שנתית רמה חישוב
במשך העונתיות על מה מושג וקבלת כמדינה האדם

השנה.

מגיל האנשים, כל הוא האזרחי העבודה כוח
מועס "בלתי או "מועסקים" שהיו ומעלה, שנה 15

המפורטות ההגדרות לפי הקובע" ב"שבוע קים"
להלן.

אחת שעה לפחות שעבדו אנשים הם מועסקים א.
שכר, תמורת כלשהי בעבודה הקובע בשבוע
בקיבוצים העובדים כל אחרת; תמורה או רווח
בני אחרים); בענפים ובין 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

משנה:
35 שעבדו עוברים הם מלאה עבודה עבדו .1

השעות מניין הקובע. בשבוע יותר או שעות
בהן עסוק היה שהעובד השעות את כולל
נוס שעות כולל לעסקו, או לעבודתו כקשר
(כגון: המתנה ושעות תשלום בלי או עם פות
של מונית, בעל של לעבודה ההמתנה שעות
עבורה שעות שהן ההכנה, ושעות וכוי) סבל
מבוצעות אינן אפילו בעבודה, הקשורות
שיעו והכנת בדיקת (כגון: העבודה במקום

וכד'). חזרות רים,
שעבדו עובדים הם חלקית עבודה עבדו .2

הקובע. בשבוע שעות 34 עד מ1
הרגילה מעבודתם זמנית נעדרו .3
כל במשך מעבודתם שנעדרו עובדים הם
מילו חופשה, מחלה, לרגל הקובע השבוע

, הפסקת מתאים, לא אויר מזג שביתה, אים,
, אחרת. סיבה או יום), 30 (עד זמנית עבורה
\ 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

עוברים וכו'. ככתב או אישית פנייה ע"י או
עבודה חיפשו וגם מעבודתם זמנית שנעדרו

ן מועסקים. כבלתי נחשבים אחרת,
תתקבוצות: משתי מורכבת זו קבוצה

, האחרונים החודשים ב2ו שעבדו אלה 
, בארץ.
f האחרונים החודשים ב12 עבדו שלא אלה 

;1 בארץ.
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מפקד תוצאות פי על מתוקנים אוכלוסייה אומדני
כן אם אלא מוצא. כנקודת 1983 והדיור האוכלוסין
שלפני לתקופה הנתונים השוואת לצורך אחרת. צוין
המתייח העיקריים הנתונים זה בפרק הובאו .1985
פי על והן ישנים אומדנים פי על הן 1985 לשנת סים

מעודכנים. אומדנים
נעשו 1983 והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות

הבאים/. השינויים
הגילים. ובהרכב האוכלוסייה בהגדרת שינוי .1

שנה 15 לבני מתייחסים האוכלוסייה אומדני
את מקטין זה שינוי כה<. עד ומעלה 14) ומעלה
ב נפש ב80.000 העבודה גילאי אוכלוסיית
העבודה בכוח אינם ברובם (אשר 1983

האזרחי).
מפקד של המוערכות הסופיות התוצאות לפי
15  34 בני של האוכלוסייה אומדני ,1983
1972 למפקד ההמשכיים מהאומדנים נמוכים
ככ20,000 הנמוכים 25  34 בני של (במיוחד
גבוהים ומעלה 35 בני של האומדנים ואילו נפש)
הגבוהים ומעלה, שנה 65 בני של (במיוחד מהם

נפש). בכ16,000
,1983 במפקד החל היישוב. צורת בסיווג שינוי .2

עיקריות, קבוצות לשתי נחלקים היישובים
היישוב: גודל על מבוססת ביניהם כשההבחנה
תושבים 2,000 שבהם עירוניים, יישובים א.
גודלם. פי על לתת'קבוצות המסווגים ויותר,
היהו העירוניים היישובים חלוקת בוטלה

היישוב. ותק לפי דיים.
תוש פחותמ2,000 שבהם כפריים יישובים ב.
נשארה יישוב צורות לפי חלוקתם בים,

בעינה.
לאומדני המעבר עם הניפוח. בקבוצות שינוי .3

,1983 מפקד בסיס על מתוקנים אוכלוסייה
עם יישוב" "צורת המשתנה את לשלב הוחלט
הפירוט לפי ונפה), (מחוז גיאוגרפיות יחידות

.. הבא

יהודים א.
תל (העיר); ירושלים : עירוניים יישובים
הצפון; מחוז (העיר); חיפה (העיר); אביביפו
נפת תקוה; פתח ונפת השרון נפת חיפה; מחוז
יישובי אביב, תל מחוז רחובות, ונפת רמלה
מחוז ירושלים; ובמחוז הדרום במחוז פיתוח
הפיתוח, יישובי (ללא ירושלים ומחוז הדרום
שומרון ביהודה, יהודיים עירוניים יישובים כולל

עזה). וחבל
מושכים קיבוצים; כפריים: יישובים

אחרים. יישובים שיתופיים; ומושבים

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
ביישו בערים, הטכניים. הפרסומים סדרת במסגרת
גדולים ובכפרים מקומיות במועצות עירוניים, בים
ארנונה בשומת שחויבו הדירות רשימת הן המסגרות
היא המסגרת קטנים ובכפרים במושבים כללית.
רשימת היא המסגרת בקיבוצים הבית. משקי רשימת
כקביעות. שם הגרים ומעלה, שנה 15 בגיל האנשים
דוג ראשון בשלב שלבים. כשני מוצא המדגם
דירה בכל דירות.  שני ובשלב יישובים מים
כה הגרים הבית, משקי כל נפקדים במדגם הנכללת
עוק שנה רבעי בשני פקידה פעמים: 4 בקביעות,
בשני פקידה ושוב נוספים רבעים לשני הפסקה בים,

עוקבים. רבעים
והמסגרות הדגימה שיטת על יותר מפורט הסבר
.801 מס' מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות,

מקיף שנתיים הרבע האדם כוח מסקרי אחד כל
בתוך הנמצאות במדינה, מהמשפחות כ12,000
השוהים התושבים כולל הגיאוגרפיים, גבולותיה
תיירים כולל ואינו הסקר בעת משנה פחות "ל בחי
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
15 בני כל עבודת לגבי לסטטיסטיקה המרכזית
שהוא הקודם בשבוע משפחה אותה של ומעלה
בכל ברציפות נערכת הפקידה הקובע"; ה"שכוע

הסקר. חודשי שלושת כל במשך שבוע

העיבוד שיטות

הנתו את מנפחים הנהוגה, השקלול שיטת לפי
גיל, קבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים נים
נעשה הניפוח אוכלוסייה. וקבוצת מין יישוב, צורת

ע"י:
קבוצת שככה: 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. כאותה במדגם

ניפוח קבוצת כל שמשקל מבטיחה זו שיטה
הנובעותמנפל הטיות יקטנו ובכך נכון יהיה באומדן
תקטן כן, כמו ניפוח. קבוצות לפי דיפרנציאלי
הדמוגר האומדנים ב1985, החל האומדן. שונות
על מבוססים המדגם נתוני ניפוח לצורך פיים

.1986 וו, מסי מוסף.  לישראל סטטיסטי "ירחון ראה מפורטים להסברים
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לאו דגימה טעויות אומדני וכן מוחלטים, מספרים
.801 מס' מיוחד בפרסום ראה  אחוזים מדני
טעויות היו וכוי, המדגם בגודל שוני עקב
מאותה מאשר גדולות 1974 שלפני בשנים הדגימה

ואילך. שנה
גבוהות יחסיות דגימה טעויות בעלי אומדנים

בסוגריים. סומנו מ^'259

הדגימההאומדן טעות

1.000220
2,000310
3,000380
5,000490
8,000620
10,000700
20,000980
30,0001,200
50,0001,540
80,0001,940
100,0002,160
200,0003,000
300,0003,610
500,0004,470
800,0005,290

1,000,0005,620
1,300,0005,870

ענף כגון  ידוע" "לא בה שיש התפלגות בכל
על רק חושבו האחוזים  וכד' יד משלח כלכלי,

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
וכוי. ומעלה, 65 כני סקר בעבר, עבודה מחפשי

לאיהודים ב.
(מזרח ירושלים עירוניים: יישובים
תוש 9.999  2.000 שבהם יישובים ומערב);
ויותר. חושבים 10,000 שבהם יישובים בים,
הגרים בדרום בדוים כפריים: יישובים
יישובים הבדוים; של הקבע ליישובי מחוץ

אחרים.
האוכלוסייה של הגיל קבוצות פוצלו כן, כמו
55  64 הקבוצה עירוניים: ביישובים היהודית
65+ הקבוצה ;55 ול64 45 ל54 פוצלה

ומעלה. ול70 65 ל69 פוצלה
הוחלט האוכלוסייה, אומדני את לשפר כדי
המוסדות אוכלוסיית בעבור המדגם את לנפח

האוכלוסייה. מיתר בנפרד
המוס אוכלוסיות לייצוג חדשים מדגמים הוכנו .4
מפקד הגדרות פי על בדרום, והבדוים דות
והבדוים העולים מעונות הקליטה, מרכזי .1983
לחקירה הועברו קבע ביישובי הגרים בדרום

שוטפת.
ממוצ הם בלוחות המופיעים השנתיים הנתונים
מהסקרים שהתקבלו האומדנים של אריתמטיים עים

שנתיים. הרבע
הם מדגמים, על מבוססים שהאומדנים היות
הוה המפקדי", מה"ערך מה במידת לסטות עלולים
כלומר, במפקד. מתקבלים שהיו מהנתונים אומר,
רווח (הנקרא מסוים בתחום נמצא המפקדי" ה"ערך
של גודלו בסקר. שהתקבל (;?) האומדן סביב סמך)
,(ax) דגימה טעויות של במונחים נמדד זה תחום

הנדרשת. הביטחון ברמת ומותנה
המפקדי" ש"הערך לומר ניתן 6190 של בביטחון
9590 של בביטחון ■,(xox;x + ax) בתחום נמצא
בתחום נמצא המפקדי" ש"הערך לומר ניתן

.(x 2ax; x +2ax)
טעות נפש, 10,000 של האומדן בעבור לדוגמה;
בביטחון לומר אפשר .700 הינה המקורבת הדגימה
בין יימצא במפקד מתקבל שהיה הערך כי 9590 של

.1 ל1,400 8,600
דגימה טעויות אומדני של מצומצם לוח להלן
.(21984 (לממוצע מעוגלים מוחלטים למספרים

לאומדנים סמך רווחי לחשב אפשר הלוח בעזרת
ערכי בעבור לעיל. כמוסבר בלוחות המופיעים

הדגימה. טעות את למצע יש ביניים
ומתת המשתנה מסוג מושפעות הדגימה טעויות
תקף זה לוח בעבורו. חושב שהאומדן האוכלוסייה
למי (מעל גדולות תתאוכלוסיות בעבור לאומדנים
תת בעבור לאומדנים זה בלוח שימוש ליון).
הדגימה. לטעות אומדניעל נותן קטנות אוכלוסיות
של הדגימה לטעות יותר מתאימים אומדנים

מדויקים. פחות הדגימה טעויות אומדני .1984 שנת מנתוני שמתרחקים ככל 1
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כוננ כגון: חדפעמיים) או (שוטפים למיניהם פות
קצובת נסיעה, קצובת ,"13 "חודש תורנויות, רות,
אחזקת בעבור תשלומים השכלה, גמול הבראה,
עבודה הוצאות כולל אינו ברוטו השכר וכוי. רכב
כגון לקרנות המעביד שמשלם וסכומים נוספות
למס  השכירים בעבור ביטוח או פנסיה קרנות

וכד'. מעסיקים מס מקביל,
קבועים במחירים השכר כל סך מדד
כל סך מדד חלוקת "י ע ב972ו, החל מחושב,
לצרכן המחירים במדד שוטפים במחירים השכר
אומדנים .100=1978 בסיס על חורש 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 שכיר. 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
התש מינהל באמצעות משכורותיהם את המקבלים
ענפי לפי חלוקתם התעסוקה. שירות של לומים
משפ וסקרי חודשיים דוחו"ת ע"ס נעשית כלכלה
חברי כוללת אינה האוכלוסייה כ"ז). פרק (ר' חות
שבכע במפעלים או במשקיהם העובדים קיבוצים
במפעליהם, העובדים מעבידים משקיהם, לות

בית. ועוזרות מקצועיים ספר בתי תלמידי

ואומדן חישוב שיטות
המדגם ;1961 משנת ומתפרסמת נערכת הסידרה
והבסיס ב1965 הוחלף עליו מתבססים שהנתונים
;100=1965 ינואר היה המדדים חישוב לצורך
ממוצע היה והבסיס ב1968, שוב הוחלף המדגם
על הסידרה מבוססת ב1979 החל .100=1968
כשהבסיס ב1978, שהוצא חדש מפעלים מדגם

.'100=1978 הוא
כרטסת שימשה לדגימה כמסגרת המסגרת.
מעו כשהיא לאומי לביטוח המוסד של המעבידים
ידי על הושלמה זו כרטסת .1978 אוגוסט עד רכנת
המרכ בלשכה הקיימים ממדגמים נוספים מפעלים

אחרים. וממקורות לסטטיסטיקה זית

978ו בשאלון שינויים
1978 שנת כל כמשך נחקרו 1978 בינואר החל
שאלון שהוא ישן, אדם: כוח בסקר שאלונים שני
של והעמקה הרחבה שהוא וחדש, 1978 עד שנחקר

הישן. השאלון
קוד לשנים 1978 בין הנתונים את להשוות כדי
הישן. השאלון לפי באומדן להשתמש יש מות,

נתוני עם להשוות יש ואילך מ1979 הנתונים את
ראה מפורט (הסבר החדש. השאלון בסיס על 1978
מיוחדים פרסומים סדרת ,"1978 אדם כוח "סקר

.(653 מס'

סקרי מתוך ומשכורת שכר
הכנסות

הכנסות סקרי פי על ומשכורת שכר על נתונים
מס' לישראל סטטיסטי "שנתון ב לאחרונה, הופיעו

.368 עמ' ,"1985  36

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
עבורה מנהל הלאומי הביטוח סניף אשר פירמה
כרטיסי נפתחים כלל כדרך נפרד. חשבון כרטיס
השכירים על חלים כאשר לפירמה שונים חשבון

תעסוקתם. לסוג בהתאם שונים, סיכון סעיפי
ואר (קבועים השכירים מספר שכיר: משרות
מפעלים של התשלומים בגליונות המופיעים עיים)
עקב בתשלום זמנית נעדרו (או ועבדו מוסדות, או
אפילו חודש באותו וכוי) מילואים חופשה, מחלה,
התשלומים בגליונות המופיעים שכירים אחר. יום
חודש, באותו אחד מוסד או ממפעל יותר של
כך מופיעים, שהם הפעמים כמספר נספרים
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
ותוס מענקים קצובות, גמולים, פרמיות, נוספות,

,1 מס' מוסף".  לישראל הסטטיסטי הי'ירחון גס ראה ;559 מסי בפרסום ראה זו סטטיסטית סידרה על מפורטים הסברים 3

.1984
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רשומה אבטלה

הגדרות

ללשכת פנה אשר אדם כל נחשב עבודה כדורש ){
קבלת לשם לחודש אחת לפחות ונרשם העבודה

עבודה. .
לו שנרשם עבודה דורש כל נחשב כמובטל )(

בחודש. אחד אבטלה יום לפחות
ידי על מחושב מובטלים של יומי ממוצע
הרשומים האבטלה ימי של הכולל המספר חלוקת
האפשריים העבודה ימי כמספר החודש במשך

חודש. באותו
בחודש הממוצעים האבטלה ימי מספר \(
של הכולל מספר חלוקת ידי על למובטל.מחושב
המובטלים כמספר החודש כמשך האבטלה ימי

חודש. כאותו הרשומים
נרשמו אשר האנשים מוגדרים כרשומים
לשם בשנה אחת פעם לפחות העבודה בלשכת

עבודה. קבלת
למקום עובד זליחת פירוש לעבודה הפנייה
הזמנת סמך על ,,7/ ש מכתב באמצעות עבודה
לייעוץ. הפניות גם נכל; ב1978, החל מעסיק.
לצורך מעסיקים של פנייה לעבודה: הזמנות

לעבודה. פועלים הפניית
במשך שנתקבלו הזמנות נענו: שלא הזמנות
התעסוקה שירות ע"י מולאו לא ואשר החודש

החורש. באותו
עבודה דורשי הופנו: שלא עבודה דורשי
החודש. במשך אחת הפנייה אפילו קיבלו לא אשר
אבטלה" "דמי לצורך מוציאים אבטלה אישורי
בחודש העבודה דורש של האבטלה ימי מספר על
אנשים כוללים אינם הנתונים הנקוב. לחודש שקדם

מקצועית. להכשרה בקורסים המשתתפים

מקורות
ב1949, החל רשומה, אבטלה על הנתונים
בלשכות עבודה דורשי של רישום על מבוססים
ובלשכות העבודה" "מרכז ל מסונפות שהיו העבודה
1954 בינואר החל המיעוטים. ביישובי העבודה
בלשכות לאיהודים של הרישום גם בנתונים נכלל
העבודה. משרד של הישיר בפיקוחו שהיו העבודה
המוגב את העבודה לשכות רשמו לא כ1959, החל
5 רק למעשה עבדו אשר ביום) שעות (חמש לים
במספר נכללו ,1961 בשנת החל בשבוע. ימים
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.

מפעלים כ6,500 כולל הנוכחי המדגם המדגם.
השכירים משרות כל מסך כ70<5ל הכוללים פעילים,

באוכלוסייה.
לשכבות חולקה האוכלוסייה הדגימה. שיטת
וגודל כלכלי ענף סמך על אופיינה שכבה כל דגימה.
הסתברות היתה בענף, גורל קבוצת בכל המפעל.

אחרת. בחירה
הוא "ודאי" (מפעל בוודאות נרגמו ענף בכל
המעסיקים מפעלים בלבד) עצמו את המייצג מפעל
בוור נרגמו מסוימים ובענפים יותר או שכירים 50

יותר. קטנים מפעלים אות
שהפסיקו מפעלים גריעת ירי על מעודכן המדגם
שנפתחו. חדשים מפעלים של מדגם ותוספת לפעול
שחלים לשינויים מתייחס אינו השוטף העדכון
על להתגבר כרי המפעלים. של בגורלם הזמן במשך
שנים. מספר כל המדגם את מחדשים זו כעייה
חדשים מפעלים למדגם נוספים זו מפעולה כתוצאה
הקיימים המפעלים של הדגימה והסתברות

משתנית.
נחקר החדש המדגם החדש. הבסיס חישוב
על .1978 באוקטוברדצמבר הישן למדגם במקביל
המדגם למדדי הבסיס חושב זו חקירה תקופת סמך

כלהלן: החדש
החדש הבסיס "ס *ע X11 1978 ^978 ממוצע
הישן הבסיס "ס ע xX11 1978

אין שנערכו, והשינויים המדגמים החלפת עקב
החדש המדגם לפי המתפרסמים בנתונים לראות
לצרכים אולם ,1968 מדגם לנתוני ישיר המשך
שרשור ע"י השנים בין להשוות אפשר מעשיים
המדדים הכפלת ידי על אפשרי השרשור המדדים.
לממוצע המתייחס המקביל במדד ואילך מ1979
חורש ב1983 ב100. וחלוקתו 1978 של שנתי
בחודש נחקרו המרדים שרשור י לצורך המדגם.
השוואות והמחודש. הרגיל המדגם 1982 דצמבר
המד באמצעות רק לערוך יש קודמות תקופות עם
הסטטיסטי "ירחון ראה מפורטים הסברים, דים.

.1984 ,2 מס' מוסף,  לישראל"
מדדי עם ואילך 1985 מדדי את להשוות כדי

ב100. להכפילם יש קודמות, שנים

מקורות
מבוססת ותעסוקה שכר על הסטטיסטיקה
המעבידים דיווחי של חודשי עיבוד על בעיקרה
לביטוח למוסר 102 טופס גבי על חוק) (בתוקף
מקורות על ובחלקה שכר, ועל עובדים על לאומי
שירות של התשלומים מינהל כגון אחרים, מינהליים
הביטחון מערכת משרדי, למיכון המרכז התעסוקה.

וכוי.
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שביתות השביתות מכלל הוצאו ב1972 החל
עבודה. ימי מ10 פחות בהם שאבדו

למהלך זמנית הפרעה (סנקציות): עיצומים
הקשור עבודה סכסוך עקב העבודה של התקין

ומעבידים. עובדים ליחסי
הנוקטים מספר : בעיצומים משתתפים מספר
מפעם יותר בעיצומים שנקט אדם כאשר בעיצומים

בעיצומים. שנקט הפעמים כמספר נספר אחת
ב החל (סנקציות) עיצומים על מידע איסוף

.1972

מקורות
שמועצות דוחות על הנתונים התבססו 1965 עד
הפועל הוער של המחקר למחלקת העבירו הפועלים
עקב עבודה להפסקות והתייחסו ההסתדרות של
למעבידים. עובדים בין 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
והשב שביתות על הנתונים 1971 ב החל במשותף.
במשרד עבודה ליחסי המחלקה ע"י נאספים תות
למחקר המכון עם בשיתוף והרווחה, העבודה
הלשכה בייעוץ ההסתדרות של וחברתי כלכלי
ייעוץ הופסק ב1980 לסטטיסטיקה. המרכזית

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

היוקר4 תוספת
י"ב/44) (לוח

חושבו ,1975 ינואר  1957 יולי בתקופת
היסוד", ל"שכר ביחס היוקר תוספת שיעורי

956/י. בסוף העובד שהשתכר כשכר שהוגדר
פי על היוקר תוספת מחושבת 1975 ביולי החל
לבדי "הועדה להמלצות בהתאם  חדשה נוסחה
היוקר תוספת שיעורי היוקר''. תוספת הסדר קות
אותה של הכולל לשכר ביחס תקופה בכל מחושבים

היסוד"). ל"שכר ביחס (ולא תקופה

לסטו המיועדות העבודה בלשכות רישום כוללים
על הנתונים בית. ועוזרות ימאים אקדמאים, דנטים,
ניתנים (17 עד 14 (כני לנוער העבודה לשכות

בנפרד.
מזרח נתוני נכללים 1967 באוקטובר החל

ירושלים.
אבטלה, ביטוח חוק הופעל 1973 בינואר
התעסוקה. בשירות הרישום נוהלי השתנו וכתוצאה
של הסדרות על בעיקר, השפיעו, החדשים הנהלים
דורשי התפלגות ועל מובטלים של יומי ממוצע
שאין העבודה, לדורשי אבטלה. ימי לפי העבודה
או אחד אבטלה יום עתה נרשם עבודה, מקום להם
של היומי הממוצע עלה זה מרישום וכתוצאה יותר,

מובטלים.
מערכת הועברה ,1974 של הראשונים בחודשים
נוהלי מילוי על יותר והקפידו למחשב, ההזמנות
"הזמנות" נתוני מהשוואות להיזהר יש לכן הרישום,
הקודמות. השנים נתוני עם נענו" שלא ו"הזמנות
בלשכות עבודה דורשות ,1983 בינואר החל
עבודה בלשכות נכללו בית במשק לעבודה

למבוגרים.
לא ו1986 1985 ,1984 של שונים בחודשים
יש לכן הכנסה, הבטחת תובעי עבודה דורשי נרשמו

קודמות. שנים עם בהשוואות להיזהר

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 שובת כאשר בשביתה,

ששבת. הפעמים כמספר נספר אחת מפעם
לא שבהם העבודה ימי שאבדו: עבודה ימי
בשביתה; ישירות המעורבים העובדים עבדו
שלם עבודה מיום פחות של שביתה של במקרה
העבודה שעות סך מתוך שאבדו העבודה ימי חושבו

ב8. וחולקו לאיבוד שהלכו

973ו"עמ'  24 לישראל הסטטיסטי ב"שנחון ניתנים 15.7.1957 עד מקסימלית יוקר תוספת וסכומי היוקר תוספת על הסבר 4
.299  298

.370 עמ ,"1981 32 לישראל הסטטיסטי ב"שנתון הופיעו 1955 עד היוקר תוספת על והסברים נתונים 5
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נבחרים פרסומים

972ו והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי מיוחדים פרסומים
17 .16 .14 .12 ,7 מסי 1967 עד 1965 והשבתות שכיחות 257

לבי המוסד מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה 559
1972 1976 לאומי טוח

1983 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי ולימודים עבודה  1714 בגיל הנוער 628
בית. ומשקי אוכלוסייה סטטיסטיים. ואזורים יישובים 5 1978 והקהילתיים הציבוריים בשירותים ארם כוח 644
המדגמית. מהפקידה נבחרות חברתיותכלכליות תכונות 1980 בתעסוקה ניידות סקר 749
כלכלי ענף ב. עיקריות; תכונות א.  העבודה כוח .13 1985 אדם כוח סקרי 801

המדגמית. מןהפקידה נתונים  יד ומשלח
החברתית הרמה לפי וסיווגן גיאוגרפיות יחידות אפיון .15 1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

האוכלוסייה. של כלכלית 40 .37 .27 .24 .21 .18 .9 מ0י
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אדם כוח סקרי
האזרחי העבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 4ו בני אוכלוסיית י"ב/1. לוח

ומין

האזרחי העבודה כוח

personsEmployed
זמניתעבדועבדו נעדרו
מעבודתםעבודהעבודה
Temporarilyחלקיתמלאה

Worked fulWorkedabsent from
timeparttimework

מועסקים

הכל סך
Total

הכל סך
Total

בכוח אינם
האזרחי העבודה
Not in civilian
labour force

אוכלוסיית
ומעלה 14 בני

Population aged
14 and over

אלפים

הכל סך
,\1 1955,178.5547.3631.2585.7457.2103.724.8

1960,391.9656.1735.8701.8537.6124.639.6
1963,591.4748.1843.1813.2629.1140.643.5

1963,592.4752.9839.5809.0628.5137.043.5
1965,727.4815.0912.4879.2684.6144.150.5
1966,785.1836.7948.4878.2679.5148.650.1

1966,793.5850.1943.4873.9676.3147.749.9נ
41967,838.7911.8926.9830.7588.8180.861.1
!1968,928.1958.2969.9910.9692.8168.249.9
19702,032.3,030.91,001.4963.2750.1157.355.8
19732,247.3,129.41,117.91.088.4772.0197.2119.2

'19732,271.6,147.51,124.11.094.4776.2198.3119.9
19742,339.2,208.21,131.01,096.7789.0199.6108.1
19752,356.2,238.51,147.71,112.6806.0212.594.1
19762,431.7,262.41,169.31.126.8806.1224.895.5
19772,482.5,275.91,206.61,159.2795.6257.8105.8

א '19782,531.8,274.11,257.71,213.0814.2281.8117.0
ב 719782,530.0,272.7,257.31,210.7831.3264.7114.7

ג '19782,530.9,276.11,254.81,212.4796.2298.1118.1
19792,595.5,318.11,277.41.240.6836.9293.4110.3
19802,660.8,342.71,318.11.254.5820.3316.9117.3
19812,708.7,360.21,348.51.280.1844.7319.6115.8
19822,757.1,390.4,366.71,298.3844.1318.1136.1
19832,813.4,410.81,402.61,339.4854.0356.0129.4
19842,875.7,431.61,444.11,359.0872.8356.1130.1
19852,939.3,472.51,466.81,368.3876.2368.4123.7

*19852,852.4,406.41,446.01.349.2863.9364.8120.5
1986'906.3,434.41,471.91.367.9874.2367.1126.6

\\ 1955594.4118.1476.3443.0366.557.119.4
1960700.2153.5546.7521.9429.464.627.9
1963801.2184.1617.1597.9496.971.729.3

1963802.3184.7617.6598.0497.970.429.7ב
1965866.6207.2659.4637.3532.470.534.4
1966895.2219.0676.2626.5522.571.132.9

'1966899.3227.2672.1623.2520.070.632.6
41967922.2257.4664.8598.0461.590.346.2
'1968963.9271.3692.6655.0540.479.834.8
19701,016.9313.3. 703.6679.8577.866.835.2
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LABOUR FORCE SURVEYS

TABLEXII/1.POPULATION AGED 14 AND OVER', BY CIVILIAN LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND SEX

הבלתי אחוז
מכוח מועסקים
האזרחי העבודה

Percent
unemployed
of civilian
labour force

העובדים nnx
חלקית בעבודה
העבודה מכווו

האזרחי
Percent pan

time workers of
civilian labour

force

העבודה כוח nnx
האזרחי

מהאוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force
of total

population
aged 14+

Civilian labour force

Unemployed מועסקים בלתי
ב2ו בישראל עבדו לא
האחרונים החודשים
Did not workin
Israel during last

12 months
Thousands

ב2ו בישראל עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel

during last
12 months

הכל סך
Total

Total

45.535.69.953.616.57.2XI 1955
34.027.56.552.916.94.61960
29.922.37.653.016.73.51963

30.522.87.752.716.33.619632
33.225.87.452.815.83.61965
70.254.515.753.115.77.41966

69.550.219.352.615.67.41966'
96.265.730.550.419.510.419674
59.035.623.450.317.46.119685
38.218.619.649.315.73.81970
29.516.313.249.717.62.61973

29J16.013.749.517.62.61973*

34.316.517.848.317.63.01974
35.116.518.648.118.53.11975
42.522.320.248.119.23.61976
47.422.225.248.621.43.91977
44.721.423.349.722.43.619787 a
46.620.825.849.721.13.71978' b

42.421.520.949.623.83.41978' c
36.818.917.949.223.02.91979
63.630.832.849.524.04.81980
68.434.134.349.823.75.11981

68.434.434.049.623.35.01982
63.230.532.749.925.44.51983
85.143.641550.224.75.91984
98.550.348.249.925.16.7 ■1985

96.849.647.250.725.26.71985*
104.052.751.350.624.97.11986

Males
33.327.85.580.112.07.0XI 1955
24.821.4(3.4)78.111.84.51960
19.215.2(4.0)77.011.63.11963

19.615.6(4.0)77.011.43.219632

22.118.6(3.5)76.110.73.41965
49.740.88.975.51057.31966

48.937.611.374.710.57.31966'
66.851.715.172.113.610.01967'
37.626.511.171.811.65.419685

23.812.910.969.29.53.41970

293 ושכר עבודה



האזרחי העבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 14 בני אוכלוסיית י"ב/י. לוח
(המשך) ומין

האזרחי העבודה כוח
Employed persons

ומניתעבדועבדו נעדרו
מעבודתםעבודהעבודה
Temporarilyחלקיתמלאה

Worked fulWorkedabsent from
timeparttimework

מועסקים

הכל סך
Total

הכל סך
Total

בכוח orx
האזרחי העבודה
Not in civilian
labour force

אוכלוסיית
ומעלה 14 בני
Population aged
J4 and ז^\0

אלפים

1973
גברים
1.119.5

(המשך)
354.9764.6746.4574.881.490.2

"19731.127.2362.1765.1746.8575.281.390.3
1974,159.3397.0762.3744.1584.980.179.1
1975.182.3415.3767.0748.2601.584.961.8
1976.203.5426.4777.1753.1601.990.061.2
1977,226.9431.1795.8769.6592.2111.565.9

א 71978,250.7437.5813.2789.8599.4118.372.1
ב '1978.249.9441.4808.5785.4609.4106.269.8

ג 71978.251.0435.0816.0792.3589.0129.673.7
1979,281.7462.7819.0799.4616.8116.666.0
1980.312.6476.0836.6801.9604.1126.571.3
1981,336.6483.9852.7815.8624.0124.667.2
1982,359.4498.0861.4823.7614.8123.185.8
1983,386.4506.4880.0844.9625.7141.477.8
1984,417.7521.3896.4849.9637.5135.776.7
1985,449.4541.0908.4850.5641.0139.270.4

'1985.403.3510.8892.5836.0629.8137.668.6
1986,429.8526.5903.3844.2634.6140.169.5

^ 1955
נשים
584.1429.2154.9142.790.746.65.4

1960691.7502.6189.1179.9108.260.011.7
1963790.0564.0226.0215.3132.268.914.2

1963790.1568.2221.9211.0130.666.613.8נ
1965860.8607.8253.0241.9152.273.616.1
1966889.9617.7272.2251.7157.077.517.2

'1966894.2622.9271.3250.7156.377.117.3
"1967916.5654.4262.1232.7127.390.514.9
י 1968964.2686.9277.3255.9152.488.415.1
19701.015.4717.6297.8283.4172.390.520.6
19731,127.8774.5353.3342.0197.2115.829.0

"1973.144.6785.6359.0347.5201.1117.029.4
1974,179.8811.1368.7352.7204.1119.728.9
1975,204.0823.2380.8364.1204.4127.532.2
1976,228.2835.9392.3373.9204.2134.934.8
1977.256.0844.9411.1389.9203.5146.440.0

א 71978.280.6836.2444.4422.9214.7163.444.8
ב 71978.280.3831.3449.0425.4221.9158.744.8

ג 71978.279.9840.9439.0420.2207.1168.644.5
1979.313.9855.3458.6441.4220.2177.044.2

1980.347.9866.7481.2452.2216.0190.246.0
1981.372.0876.4495.6464.1220.6194.948.6
1982.397.4892.5504.9474.5229.4195.150.0
1983.426.7904.4522.3494.4228.2214.651.6
1984.458.0910.3547.7509.1235.3220.453.4
1985.490.4931.6558.8517.9235.3229.153.5

'1985.448.9895.4553.5513.4234.2227.451.8
1986.476.8907.8569.0523.8239.4227.157.3

ב966ו 3 הסקר. מדגם של השקלול שיטת שופרה ב1963, 2
החלב 5 .(273 מיוחד פרסום ןראה הסקר שאלון שונה ב967ו 4
מפקד תוצאות פי על מתוקנים האוכלוסייה אומדני 6 .(305 מיוחד
חדש. שאלון (גן, ושל ישן שאלון (בן של נפרד עיבוד ולפי כולל. עיבוד (אן
1983 והדיור האוכלוסין מפקד תוצאות פי על מתוקנים אוכלוסיה אומדני על

ארעיים. ותושבים בכוח עולים כולל לא 1973 עד 1

הסקר. בתוך צבא אנשי יוצגו שלפיה השיטה שונתה
פרסום (ראה ירושלים מזרח את כוללים הנתונים 1968
לפי ניתנים האומדנים 7 .1972 והדיור האוכלוסין
מבוססים הנתונים 8 במבוא. הסבר ראה זה. בסדר

מבוא. ראה ומעלה. שנה 15 לבני ומתייחסים
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TABLEXII/1.POPULATION AGED 14 AND OVER', BY CIVILIAN LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND SEX (cont.(

הבלתי אחוז
מכוח מועסקים
האזרחי העבודה

Percent
unemployed
of civilian
labour force

העובדים אחוז
חלקית בעבודה
העבודה מכוח

האזרחי
Percent part

time workers of
civilian labour

force

העבודה כוח אחוז
האזרחי

מהאוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force
of total

population
aged 14+

Civilian labour force
Unemployedמועסקיםבלתי

ב2ו בישראל 12עבדו ב בישראל עבדו לא
הכל האחרוניםסך האחרוניםהחודשים החודשים
TotalWorked in IsraelDid not work in

during lastIsrael during last
12 months12 months

Thousands

Males (cont.)
18.211.07.268.310.62.41973
18.310.87.567.910.62.41973'
18.210.08.265.810.52.41974
18.810.28.664.911.12.51975
24.015.09.064.611.63.11976
26.214.711.564.914.03.31977
23.412.910.565.014.52.91978' a
23.112.410.764.713.12.919787 b
23.713.210.565.215.92.91978'c
19.612.47.263.914.22.41979
34.719.315.463.715.14.11980
36.921.715.263.814.64.31981
37.722.515.263.414.34.41982
35.120.314.863.516.14.01983
46.527.818.763.215.15.21984
57.934.023.962.715.36.41985
56.533.523.063.615.46.31985"
59.135.523.663.215.56.51986

Females
12.27.8(4.4)26.530.07.9XI 1955
9.26.1(3.1)27.331.74.91960
10.77.1(3.6)28.630.54.71963
10.97.2(3.7)28.130.14.919632
11.17.2(3.9)29.429.14.41965
20.513.76.830.628.57.51966
20.612.68.030.328.47.61966'
29.414.015.428.634.511.219674
21.49.112.328.831.97.71968s
14.45.78.729.330.44.81970
11.35.36.031.332.83.21973
11.55.36.231.432.63.21973'
16.06.49.631.332.54.31974
16.76.510.231.633.54.51975
18.47.311.131.934.44.71976
21.27.413.832.735.65.21977
21.58.513.034.736.84.81978' a
23.68.515.135.135.35.31978' b
18.88.310.534.338.44.31978' c
17.26.510.734.938.63.81979
29.011.617.435.739.56.01980
31.512.419.136.139.36.41981
30.411.718.736.138.66.01982
27.910.117.836.641.15.31983
38.615.922.737.640.27.01984
40.916.424.537.541.07.31985
40.116.024.138.241.17.21985!
45.217.327.938.539.97.91986

1 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 processingsof (b) an old
questionnaire and (c) a new one, in this order; see explanation in the introduction. 8 Data are basedon revised population
estimates according to the findings of the Census of Population and Housing, 1983 and refer to persons aged 15 and over: see
introduction.
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צורת לטי האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 15 בני אוכלוסיית  י"ב/2. לוח
ומין גיל חדש), (סיווג מגורים יישוב

1986

העבודהאוכלוסיית הכלכוח סך
גיל

ומין מגורים יישוב +15צורת האזרחיבני
PopulationCivilianTotal15171824
aged15+labour force

האזרחאחוזאלפים העבודה הכלכוח מסך י
Thousandsבכל תאהאוכלוסייה

כולל 2,906.31,471.950.612.640.5סך
ו 300.8144.147.911.936.5ירושלים

יפו אביב 258.0127.849.510.245.7תל
38.0(9.7)171.785.249.6חיפה

יישוב גודל
100,000 199,000609.8313.251.47.536.8
50,000  99,999249.3118.147.48.633.7

j 20,000  49,999509.8261.051.211.340.9
10.000 19,999236.6116.549.211.645.1
2,000  9,999271.5121.344.711.743.9

105.261.258.216.739.6מושבים
88.375.485.482.459.0קיבוצים

אחרים' כפריים 40.3(7.9)105.848.545.8יישובים

הכל סך  1,429.8903.363.216.041.5גברים

148.085.958.015.634.8ירושלים
יפו אביב 44.4(15.6)119.975.062.6תל

38.2(11.5)82.450.060.7חיפה

יישוב גודל
100,000199.000295.2187.563.58.532.0
50,000  99,999125.869.355.1(9.9)25.7
20,000  49,999248.2162.465.415.043.3
10,000 19,999119.277.164.717.351.7
2.0009,999137.489.264.917.461.4

33.3(18.9)54.737.067.6מושבים
44.937.784.085.054.3קיבוצים

אחרים' כפריים 46.4(10.7)54.032.359.8יישובים

הכל סך  1,476.8569.038.59.039,4נשים

38.3(8.0)152.758.238.1ירושלים
יפו אביב 47.2(4.8)138.052.738.2תל

37.8(7.8)89.435.339.5חיפה

יישוב גודל
100,000 199,000314.6125.740.0(6.5)41.4
50,000  99,999123.448.839.5(8.2)43.6
20,000  49,999261.798.737.77.738.6
10,00019,999117.439.533.6(6.6)37.9
2.000  9,999133.932.023.9(5.2)25.9

48.2(12.2)50.324.047.7מושבים
43.337.787.177.164.2קיבוצים

אחרים' כפריים 33.7(3.1)51.816.131.1יישובים

וכוי. מוסדות בדרום, בדוים כולל 1
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TABLEXII/2.POPULATION AGED 15 AND OVER AND CIVILIAN LABOUR FORCE,
BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE, (NEW CLASSIFICATION) SEX AND AGE

1986

Age
Type of locality of residence and sex

253435^4455455596064656970 +

Percent civilian labour force of total population
in each cell

69.173.267.955.040.020.510.9GRAND TOTAL
64.771.166.154.336.820.47.6Jerusalem
72.674.771.159.142.127.012.4Tel Aviv  Yafo
77.577.473.557.139.418.48.9Haifa

Size of locality
71.575.970.955.541.018.17.2100,000199,999
65.571.468.260.031.915.5)6.2(50,00099,999
70.773.968.754.538.813.16.920,00049,999
64.769.060.445.625.3)14.1()4.5(10,00019,999
60.860.752.037.529.7)11.7()5.9(2,0009,999
81.479.973.463.257.444.7)19.1(Moshavim
90.697.197.696.7100.0100.082.8Qibbuzim
61.565.555.348.6)31.8()13.6()12.5(Other rural localities'

82.989.588.478.867.133.817.4Males  total

75.9.87.786.274.361.336.4)13.0(Jerusalem
82.890.690.079.271.848.122.7Tel Aviv Yafo
83.891.693.881.562.331.315.3Haifa

Size of locality
84.091.092.779.373.231.113.5100,000199,999
72.284.486.880.962.5)27.1()9.7(50,00099,999
86.490.888.082.768.522.714.320,000^*9,999
84.186.382.771.747.6)26.7()8.5(10,00019,999
86.388.080.364.052.9)20.0()9.1(2,0009,999
92.095.893.488.977.8)61.9()34.4(Moshavim
86.996.5)97.8()92.3(95.2100.086.5Qibbuzim
79.985.178.0)70.6()20.0(Other rural localities'

55.457.348.534.217.68.85.3Females  total

53.656.448.134.6)16.0()7.4()2.3(Jerusalem
62.960.956.043.4\9.6)9.3()3.7(Tel Aviv Yafo
70.564.757.136.920.8)7.3()4.4(Haifa

Size of locality
59.261550.334.715.3)6.2()1.6(100,000199,999
58.958.649.737.1)10.1()4.1()3.3(50,00099,999
55.357.149.430.113.2)4.6()0.9(20.00049,999
45.949.537.4)18.0()6.7()4.9()1.4(10,00019,999
34.532.423.0)16.1()10.0()4.8()1.9(2,0009,999
69.464054.0)41.9()37.0()23.5()5.6(Moshavim
93.597.695.0100.095.280.0Qibbuzim
43.044.1)28.9()27.8()3.2(Other rural localities'

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)

1986
Percentage of totnl population in each cell תא בכל האוכלוסייה כל מסל אחת

לידה הכליכשת סר
גיל roupAgeקבוצת gContinent of birth. perioc

ומין עלייה Total14171824253435444554556465תקופת +
of immigration and sex

כולל 52.512.538.872.576.771.849.514.6GRANDסר TOTAL
ו
55.212.838.373.980.880.660J18.0Israelישראל

ישראל יליד Father(13.7)46.415.634.874.478.078.554.6האב born in Israel

אפריקה  Asia(21.2)50.410.739.671.776.476.052.3אסיה Africa

אמריקה  Europe(20.7)66.214.737.477.183.082.965.9איריפד, America
49.167.370.063.642.98.2Asia(7.6)53.2אסיהאפריקה Africa

1960 עד 53.470.372.465.143.19.0Immigratedעלו up to 1960

1961  196456.458.467.964.155.841.4(3.6)1961  1964

1965 197452.3(6.951.667.165.859.640.5(7.3)19651974
1975 +40.7(6.938.455.555.3(52.4)(39.5)(6.2)1975 +
אמריקה  47.810.436.571.480.976.951.816.8Europeאירופה America

1960 עד 44.476.781.676.153.419.1Immigratedעלו up to 1960

1961  196452.7(36.3)78.177.878.346.010.51961  1964

1965 197454.1(10.9)36.474.281.677.352.910.719651974
1975 197951.5(9.6)36.168.183.579.642.2(8.2)19751979

1980+47.3(9.0)36.664.174.277.4(28.2)■(5.3)1980 +

הכל סך 62.514.333.382.089.790.574.923.8MALESגברים TOTAL

59.214.732.582.790.294.081.432.4Israelישראל born
ישראל יליד Father(25.8)48.016.628.478.788.593.771.4האב born in Israel

אפריקה Asia(40.2)54.712.833.884.190.191.278.1אסיה Africa
אמריקה Europe(34.3)71.117.332.181.990.595.188.0אירופה America

אפריקה 43.981.888.566.914.4Asia(6.3)70.7אסיה Africa

1960 עד 71.886.089.888.865.815.2Immigratedעלו up to 1960

1961  196473.359.281.584.681.265.5(8.3)1961  1964

1965 197467.6(5.1)44.578.886.891.877.9(13.6)19651974
1975 +53.1(7.7)(30.3)78.5(83.1)(83.3)(67.3)(13.9)1975 +

אמריקה  34.078.290.690.979.626.9EuropeAmerica(11.2)61.0אירופה

1960 עד 59.986.092.092.480.229.4Immigratedעלו up to 1960

1961  196469.226.884.691.093.781.921.91961  1964

1965 197463.6(11.5)35.983.192.386.879.718.219651974
1975 197960.5(12.2)(31.7)71.987.288.580.2(15.2)19751979

1980+53.0(31.6)68.183.5(86.5)(46.9)(9.8)1980+

הכל סך  43.010.644.763.064.154.428.06.8FEMALESTOTALנשים
Israel(6.5)51.010.744.664.871.367.441.7ישראל born

ישראל יליד Father(4.0)44.814.441.869.967.762.640.8האב born in Israel

אפריקה Asia(5.6)(22.6)45.88.646.159.162.762.5אסיה  Africa

אמריקה Europe(9.6)61.111.642.572.175.571.048.1אירופה Ameirca
Asia(2.7)54.353.452.040.418.8(9.3)36.4אסיהאפריקה  Africa

1960 עד Immigrated(3.1)35.154.755.141.519.9עלו up to 1960

1961  196441.857.555.546.936.0(18.7)
1961  1964

1965 197438.2(10.0)58.455.145.5(35.5)(10.1)(2.6)19651974
1975+29.7(5.9)46.536.5(32.2)(33.9)(11.6)1975+

אמריקה  39.0155.471.764.430.58.2Europe(9.7)36.5אירופה America
1960 עד 30.767.170.562.032.09.8Immigratedעלי up to 1960

1961  196437.8(65.0)69.564.362.426.6(1.5)1961  1964

1965 197446.2(10.2)37.066.573.869.231.8(5.4)19651974
1975  197944.7(7.7)(40.5)65.680.270.0(19.3)(3.9)19751979

1980+42.5(14.9)(40.9)60.765.0(68.5)(17.8)(1.9)1980 +
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ומין גיל לפי האזרחי, העבודה כוח י"ב/4, לוח
TABLEXII/4.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE AND SEX

הכל Ageנילקבוצתסך group
Total1417182425343544x 4554556465+

הכל אלפיםסר \
\Total  thousands

'1973,124.151.1202.9270.1212.4198.646.0 143.0
1975,147.738.8186.9307.8227.4203.946.5 136.4
1980,318.134.8189.4426.6253.2211.655.8 146.7
1982,366.737.3184.6441.9282.1221.251.7 147.9
1983,402.634.0188.9452.0302.4223.549.4 152.4
1984,444.134.7194.8461.9324.8225.648.1 154.2
1985,466.835.0199.5466.0344.4226.346.2 149.4
1985,446.027.8196.8449.8344.3228.948.3נ 150.1
1986,471.930.2198.7447.8363.8231.4147.053.0

Percentages1אחוזים*
49.520.045.564.163.463.654.819.1
48.114.940.465.466.763.452.217.3
49.512.640.768.770.364.852.816.7
49.613.139.469.071.066.650.615.1
49.911.639.869.672.266.950.714.4
50.211.540.469.973.767.150.513.8
49.911.041.169.773.767.448.612.9
50.712.140.769.473.567.248.512.9
50.612.640.569.173.267.947.613.9

אלפיםגברים .Males  thousands
765.131.5103.3188.5152.6140.9109.239.1
767.024.795.3204.0156.8141.7106.)38.4
836.620.298.1263.7161.9139.9108.744.1
861.423.896.3270.7178.9142.7109.139.9
880.021.8102.1274.0189.0144.7109.938.5
896.421.5102.3279.8198.0146.4111.137.3
908.422.2106.1281.0209.1146.1108.535.4
892.517.9104.5269.1208.1147.6108.636.7
903.319.7105.3268.4219.9146.3103.839.9

'Percentagesאחוזים3
67.923.845.589.593.693.986.533.1
64.918.540.386.793.892.884.329.2
63.714.241.384.791.090.482.427.9
63.416.240.384.291.189.579.425.0
63.514.542.284.091.189.978.324.1
63.213.941.684.290.690.178.123.1
62.713.642.883.690.289.776.121.4
63.615.241.883.290.089.576.021.2
63.216.041.582.989.588.473.222.6

אלפיםנשים Females  thousands
359.019.699.681.459.857.833.87.0
380.814.291.6103.970.462.130.48.2
481.214.691.2162.891.371.638.011.7
504.913.588.1171.2103.078.538.911.7
522.312.486.5178.2113.378.742.310.9
547.713.292.5182.0126.879.243.210.8
558.812.893ft185.1135.380.341. 110.6
553.59.892.3180.7136.581.141.711.4
569.010.593.5179.6144.085.143.213.1

Percentages1אחוזים3
'197331.415.845.538.734.835.725.05.7
197531.611.340.444.240.636.822.46.0
198035.710.939.952.650.141.726.06.6
198236.19.738.453.751.345.525.16.4
198336.68.737.255.153.545.426.45.9
198437.69.039.255.457.045.626.45.8
198537.58.339.455.657.446.424.95.5
/י 98538.28.839.555.757.546.225.05.7
198638.59.039.455.457.348.525.96.4

I See note 6 to Table XI1/1. 2 Age 15 and over: see note 8
to Table XI1/1. 3 Of total population in each cell.

ראה ומעלה; 15 בני 2 י"ב/1. ללוח 6
האוכלוסייה הכל סך מתוך 3 י"ב/ו.

הערה ראה ו

ללוח 8 הערה
תא. בגל
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האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 15 בני אוכלוסיית י"ב/5. לוח
ומין גיל לימוד, שנות לפי

TABLEXII/5.POPULATION AGED 15 AND OVER AND CIVILIAN LABOUR FORCE,
BY YEARS OF SCHOOLING, AGE AND SEX

1986

לימוד שנות
Years of schooling

אוכלוסיית
15 + בני
Population
aged 15 +

העבודה כוח
האזרחי
Civilian

labour force

הכל סך
Toial

Age group גיל קבוצת

15171824253435444554556465+

האוכלוסיידאלפים הכל מסך האזרחי העבודה כוח תאאחוז בכל r

Thousandscelllian labour force of 1013\ population in eachPercent civi

כולל1 2,906.31,471.950.640.5סך 12.673.2 69.167.947.613.9

GRAND TOTAL'
0187.528.715.3(9.8) (15.5)22.3 18.827.022.12.6

14109.932.629.737.8 (24.9)42.9 39.846.537.76.1

58539.8234.943.546.5 28.859.8 52.461.141.412.1

910434.8202.846.651.1 10.770.7 65.674.549.617.7

1112953.5501.352.639.7 11.979.2 73.277.559.620.0

1315383.4250.965.436.384.0 77.585.765.125.8

16 +282.2216.076.538.4 86.8 76.791.179.433.1

Malesגברים

Total' הכלי 1,429.8903.363.241.5סך 16.089.5 82.988.473.222.6

051.516.832.755.9 (42.0)61.351.2(5.4)

1452.925.247.6(67.1)81.8 77.172.958.210.9

58262.6177.167.472.3 49.188.5 85.584.969.019.7

910224.8139.261.963.2 14.589.9 89.492.477.825.0

1112486.1293.360.337.5 12.892.0 86.593.882.131.4

1315176.3118.967.427.492.3 80.894.678.133.7

16+168.0129.677.222.2 88.7 73.094.190.542.0

Femalesנשים

70/0/' הכלי 1.476.85159.038.539.4סך 9.057.3 55.448.525.96.4

0135.911.88.7(7.4)11.6 (7.5)17.111.2(1.5)

1457.07.413.0(10.3)(17.1) (13.8)25.315.7(1.0)

58277.257.820.921.0 (9.1)32.6 19.736.617.85.1

910210.063.630.331.7 6.751.3 39.755.725.411.2

1112467.4208.044.542.1 11.065.3 59.959.237.410.0

1315207.1132.063.744.177.6 74.878.554.016.3

16+114.286.475.663.3 84.2 81.585.660.6(16.5)

1 Including number of years of schooling not known. ידוע. לא לימוד שנות מספר כולל 1
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גיל לפי האזרחי, העבודה בכוח נשואות נשים י"ב/6. לוח
TABLEXII/6.MARRIED WOMEN IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE

Thereof: Age group גיל קבוצת מוה:

5564 3554 2534 1824

14 + בנות סךהכל
Total aged 14+

1970
1973'
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Thousandsאלפים
168.923.941.081.420.0
205.625.357.098.122.5
240.430.274.7111.520.0
256.330.882.6115.423.4
273.930.996.5119.222.5
301.935.5108.8127.724.8
313.432.3117.4131.725.8
330.634.0124.3139.027.3
342.030.9130.1147.427.8
347.128.7130.1154.228.3
364.429.0135.5162.631.5
377.131.9135.5171.533.2
389.131.0138.4182.431.6
392.827.1134.5192.231.9

1970
'1973
1975
1976

1977

1978
1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

'Percentagesאחוזים3
\\ 195521.723.225.416.8XI 1955

VI 195724.426.329.016.4VI 1957
195823.526.226.917.31958

196024.926.929.313.81960
196124.627.429.316.41961

'196324.526.529.518.519634

196425.625.628.821.21964

196525.526.428.020.91965

196725.328.324.528.520.01967
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

'197329.532.931.833.123.61973'

197430.834.034.934.721.41974

197532.535.637.736.921.01975

197633.435.239.237.723.51976

197735.036.842.938.822.01977

197837.540.945.841.623.91978

197938.038.846.842.724.71979

198039.441.948.044.825.31980

198140.039.549.146.224.61981

198240.339.749.446.824.71982

198341.638.451.048.526.91983

198442.642.751.150.227.31984

198543.142.651.351.625.61985

/י 98643.239.951.152.325.71986

1Seenote6toTable X1I/1. 2 Aged 15 and over
to Table X1I/1. 3 Or total population in each cell.
data until 1963 include widows and divorced.

see note 8 ומעלה: 15 בנות 2 "ב/1.
4 The הכל סך מתוך נ "ב/1.

כוללים 1963 עד הנתונים 4

ללוח 6 הערה ראה ו
ללוח 8 הערה ראה
תא. בכל האוכלוסייה

וגרושות. אלמנות
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הבית, במשק הנשים ילדי2 מספר לפי האזרחי, העבודה בכוח +5ו 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 15+ IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY NUMBER OF CHILDREN2 OF
WOMEN IN HOUSEHOLD, AGE OF YOUNGEST CHILD, AGE OFWOMAN, CONTINENT OF BIRTH, YEARS OF SCHOOLING AND

EMPLOYMENT OF HOUSEHOLD HELP
1986

o

Q
z
<

o
iff
>

Age of youngest child הצעיר הילד גיל

1014 59 24 01

No. of children ילדים מספר Total הכל סך

עם
ילדים
With

children

ללא
ילדים

With no
children

הכל סך
Total

TOTAL
Thereof: In civilian labour force

Thousands
71.7 115.3 120.2 138.2 42.7 93.4 161.4 147.9 445.4
44.5 72.2 71.9 64.6 15.1 47.6 99.2 91.3 253.2

אלפים
487.5 933.0
147.4 400.5

הכל סך
האזרחי העבודה בכוח מזה:

בכלאחוז האזרחי העבודה jchבכוח cellin elabour forcein civilianPercent
הכל 42.930.256.861.861.550.935.346.759.862.662.1TOTALסך

האשה Ageגיל of woman
15  3456.666.955.161.061.347.234.847.061.463.370.31534
35  4461.867.260.867.164.057.636.545.257.2 ■64.467.73544
45 +26.624.450.553.342.3(39.4)49.551.745 +

לידה Continentיבשת of birth
59.157.559.765.664.352.139.348.264.568.371.9Israelישראל

34.524.446.749.550.947.427.739.346.850.248.8AsiaAfricaאסיהאפריקה
34.925.064.370.466.153.542.450.461.771.072.8EuropeAmericaאירופהאמריקה

לימוד Yearsשנות of schooling
0  819.615.333.138.135.631.718.121.225.938.839.108
9 1246.1'37.552.359.255.545.329.439.554.761.262.4912
13 +69.558.875.779.279.072.256.463.880.581.186.413 +

בית עוזרת 61.536.081.384.586.373.461.078.483.681.684.3Employמעסיקות household help
בשבוע) Hours)(שעות per week)

1  1557.838.676.883.083.262.0(53.3)59.080.681.385.0115
16+86.4(27.3)92.087.793.695.593.494.3(79.9)16+

בית עוזרת מעסיקות 40.329.552.658.356.347.332.340.455.759.459.2Noאינן household help

1 Excl. women in qibbuzim and institutions.
2 Aged 014.

ובמוסדות. בקיבוצים נשים כולל לא 1

.0 14 בני 2



העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 15 בני לאיהודים י"ב/8. לוח
חדש) (סיווג מגורים יישוב צורת לימוד, שנות גיל, דת, מין, האזרחי,

מגורים ומחוז
TABLEXII/8.NONJEWS, BY CIVILIAN LABOUR FORCE CHARACTERISTICS,SEX, AGE,
YEARS OF SCHOOLING AND TYPE OF LOCALITY (new classification) AND DISTRICT OF

RESIDENCE

הכלגבריםמזההכלסך גבריםסך מזה:
Totalmaleshereof:TotalThereof: males

'19851986'19851986.1986 י| 19851986 |'1985

PercemsאחוזיםThousandsיםאלנ
כולל 410.0427.1205.7214.3100.0סך 100.0100.0 100.0GRAND TOTAL

האזרחי העבודה בכוח 243.1257.764.470.660.3אינם 59.332.9 31.3Not in civilian labour force
האזרחי העבודה 166.9169.4141.3143.739.7בכוח 40.767.1 68.7IN CIVILIAN LABOUR FORCE

העבודהמכוד
forceOf labour

150.7151.6126.2127.589.5מועסקים 90.388.7 89.3Employed persons
מלא 123.3119.2108.1103.970.4עבדו 73.972.3 76.5Worked fulltime

22.226.914.619.715.9חלקית 13.313.7 10.3parttime
מעבודתם זמנית 5.25.53.53.93.2נעדרו 3.12.7 2.5Temporarily absent from work

מועסקים 16.217.815.116.210.5בלתי 9.711.3 10.7Unemployed 1

+15העבודהבכוח Ofמבני age15+
ח forcelabourInReligionד

118.4119.6103.9105.638.6מוסלמים 38.667.8 68.1Moslems
39.133.628.424.247.2נוצרים 48.169.8 70.1Christians

ואחרים 13.716.011.813.635.1דרוזים 34.458.0 57.1Druze and other

Ageגיל
15177.57.06.46.112.8 14.421.8 23.91517
18  2451.451.040.039.746.4 48.070.4 73.11824
253452.654.444.046.251.9 52.788.0 88.02534
354431.231.728.128.549.5 51.188.2 90.63544
45  5417.317.416.316.140.4 41.874.5 79.14554
55646.57.16.16.427.0 26.453.8 55.05564
65 +(0.4)(0.8)(0.4)(0.7)(3.3) (1.7(6.0) (3.5)65+

לימוד Yearsשנות of schooling
03.96.43.15.69.5 7.232.5 27.70

1 410.911.710.010.934.1 34.859.8 62.314
5  861.161.855.555.446.5 47.280.7 81.758
91029.328.625.825.539.9 37.762.7 57.2910
111234.038.627.431.046.2 43.865.4 64.211  12

13 +22.721.815.014.861.3 67.469.1 73.013+

מגורים יישוב Typeצורת of locality of residence
 עירוניים ויישובים 148.4150.3125.8128.040.1ערים 41.267.9 69.5Towns and urban localities

הכל totalסך
25.324.822.521.633.1ירושלים 35.059.2 63.6Jerusalem

יישוב Sizeגודל of locality
10,000+61.563.351.453.144.5 44.973.4 73.710,000+

2.0009.99961.662.251.953.339.4 40.967.0 68.52,0009.999
כפריים 18.418.715.6/5.536.4יישובים 36.960.1 62.4Ruoal localities

מגורים Districtמחוז of residence
29.328.225.324.533.9ירושלים 34.859.8 61.9Jerusalem
80.183.867.070.440.3הצפון 40.168.6 67.3Northern
26.330.622.625.245.5חיפה 41.873.9 70.6Haifa
18.016.415.114.440.9המרכז 42.568.6 70.9Central

אביב 5.44.73.93.649.0תל 57.475.0 79.6Tel Aviv
12.15.29.94.928.6הדרום 40.949.5 66.4Southern

1 Data are based on revised population estimates according 10
the ifndings 0( the 0^15115 01 Population and Housing 1983 and
refer to persons aged 15 and over, except for religion, years of
schooling and district.

פי על מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים 1

למשתנים. פרט ,15+ לבני ומתייחסים 1983 מפקד תוצאות
ומחוז. לימוד שנות דת.
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חלקית, העובדים ואחוז השכירים אחוז מועסקים, י"ב/9. לוח
כלכלי ענף לפי

(אלפי מכללאחתם)מועסקי0 בענףהמועסלהשכירים ים
Employed1 employedemployees of aPercent

סמל
Code

מקובץ ראשי וענף עיקרי personsענף (thousandspersons in branch

19841985'19851986198319841985'19851986

כולל 1,359.01,368.31,349.21,367.978.679.079.179.079.3סך
ודיג0 ייעור 72.178.172.170.027.130.129.728.428.6חקלאות,

למטעים0002 (פרט 41.946.140.641.215.416.718.715.517.5חקלאות
לחקלאות) ושירותים

הדרים03 4.34.13.84.356.058.163.457.951.2גידול
להדרים)04 (פרט מטעים (15.4)(12.7)(16.2)(18.2)6.67.47.16.518.8גידול
לחקלאות05 15.316.616.414.046.757.551.251.848.6שירותים

ודיג0607 2.22.73.03.173.977.370.470.074.2ייעור
וחרושת)12 (כרייה 311.7313.6309.3322.485.986.286.986.786.5תעשייה
והציבה10 5.66.26.15.594.094.696.896.7100.0כרייה

וטבק1112 משקאות 35.833.633.234.588.589.991.791.391.9מוין,
ועור1315 הלבשה 47.146.246.348.181.281.580.380.380.9טקסטיל,
ומוצריו16 19.118.117.520.364.969.169.670.371.4עץ
ומוצריו17 4.54.54.54.893.097.891.595.695.8נייר
לאור18 והוצאה 13.613.413.314.184.282.481.380.584.4דפוס
פלסטיק19 ומוצרי 9.710.710.912.778.174.274.875.273.2גומי
נפט20 ומוצרי כימיים 16.616.816.717.994.796.494.695.295.5מוצרים
אלמתכתיים21 מינרליים 10.410.810.89.688.081.780.680.686.5מוצרים
מתכת22 של בסיסית 5.35.35.25.691.293.090.690.491.1תעשייה
מתכת23 50.948.347.246.381.381.182.081.879.3מוצרי
10.09.89.711.286.788.088.886.685.7מכונות24
ואלקטרוני25 חשמלי 37.139.438.739.793.694.195.495.394.2ציוד
הובלה26 26.128.027.427.497.799.298.698.598.2כלי
9.710.610.112.094.587.693.494.194.2יהלומים27
7.28.38.38.873.780.672.372.370.5שונות28
ומיס3 12.811.7US12.499.296.9100.099.299.2חשמל
ציבוריות)4 וענודות (בנייה 79.172.372.261.877.177.778.078.876.7בינוי

לבניין4041 ומשנה כללית 70.665.564.955.676.677.277.677.776.3קבלנות
ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות. 8.56.87.36.382.383.582.480.879.4עכורות

והארחה5 אוכל שירותי 169.9169.5167.7178.160.461.261.961.763.2מסחר,
סיטוני50 45.144.544.144.779.481.682.082.181.2מסחר

קמעוני5156 86.886.285.591.249.049.550.249.953.8מסחר
אוכל57 24.324.123.226.144.446.147.745.346.0שירותי
הארחה58 13.614.715.116.392.995.695.294.093.3שירותי
ותקשורת6 אחסנה 89.686.486.386.766.869.069.268.969.9תחבורה,

יבשתית6062 43.240.240.140.645.248.147.347.948.8תחבורה
תקשורת6367 ואוירית. ימית 46.045.946.046.288.089.888.987.888.3תחבורה

לתחבורה אחרים ושירותים
עסקיים7 ושירותים 129.5131.6131.2133.883.281.581.881.782.1פיננסיס

ונדל"ן7072 ביטוח פיננסיים. 65.864.564.364.393.291.991.390.791.8מוסדות
ומשפטיים73 עסקיים 63.667.167.069.672.170.872.772.773.1שירותים
וקהילתיים8 ציבוריים 398.3405.0403.0405.894.694.595.094.894.4שירותים

ממשלתיים8081 מינהל 82.282.180.978.999.599.999.599.499.9שירותי
מקומיות82 רשויות של מינהל 27.829.329.526.399.399.399.399.399.2שירותי
158.8158.6159.0161.692.291.892.992.892.2חינוך83
בריאות85 ■77.679.578.482.691.392.1שירותי 92.591.691.8
וסעד87 רווחה 12.415.315.213.596.898.498.098.098.5שירותי

אחרים84,86,8889 וקהילתיים ציבוריים 39.140.240.143.295.194.995.395.093.5שירותים
ואחרים9 אישייס 86.290.988.587.960.361.058.357.459.3שירותים
וספורט90 בידור אמנות, 14.117.817.818.473.072.370.870.271.2תרבות,

בית9192 למשק ותיקונים 28.227.726.826.160.964.955.255.256.7מוסכים
בבתים93 31.033.331.731.460.962.961.059.359.6שירותים

אחרים9498 אישיים 12.812.012.011.941.142.239.238.347.9שירותים

ידוע 9.89.17.28.7לא

י"ב/1. ללוח 8 הערה ראה ומעלה; 15 vj 1
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TABLEXII/9.EMPLOYED PERSONS, PERCENTAGE OF EMPLOYEES AND
PERCENTAGE OF PARTTIME EMPLOYED, BY ECONOMIC BRANCH

nnxחלקית בענףהעובדים המועסקים מכלל
parttime of allPercent employee

employed persons in branchMajor division and major group

198198319841985'1986

24.26.626.227.026.8GRAND TOTAL
25.27.125.623.823.4Agriculture. forestryand ifshing
27.28.426.124.323.1Agriculture (excl. fruit growing and

agricultural services(
35.33.3(25.6)(31.7)(16.3)Citriculture
28.26.134.825.727.7Fruit growing (excl. citrus(
20.24.021.721.725.0Agricultural services
(24.(21.7(17.4)(111)(22.6)Forestry and fishing
16.17.916.817.417.1Industry (mining and manufacturing{
(13.(10.0)(10.5)(11.3)(12.7)Mining and quarrying
1717.014.817.915.7Food, beverages and tobacco
2424.221.526.226.0Textiles, clothing and leather
1616.118.416.616.3Wood and wood products
(18.(21.1)(15.2)(17.8)(14.6)Paper and paper products
2327.525.727.624.8Printing and publishing
1616.7(12.0)15.019.7Rubber and plastic products
1217.817.514.915.6Chemical and petroleum products
1415.014.419.4(12.5)Nonmetallic mineral products
(13(17.6)(11.5)(13.2)(12.5)Basic metal industry
1114.214.713.714.7Metal products
(1219.415.017.315.2Machinery
1515.917.315.015.1Electrical and electronic equipment
1013.013.413.212.8Transport equipment
(1618.715.6(13.2)(12.5)Diamond industry
2026.321.920.523.9Miscellaneous
1113.313.4//.;(11.3)Electricity and water
1315.013.314.718.4Construction (building and public works(
1414.813.515.118.5Contracting and subcontracting
(1016.5(11.6(10.3)(17.5)Public works and civil engineering works
2326.725.727.426.1Commerce, restaurants and hotels
2021.919.823.420.6Wholesale trade
2630.629.331.229.1Retail trade
2225.026.326.628.7Restaurants
2020.020.718.419.6Hotels
1517.418.318.219.2Transport, storage and communication
1113.314.814.915.0Land transport
2021.221.521.122.9Air and sea transport, communication

and other services for transport
2428.626.726.626.0Financing and business services
1723.623.221.722.9Financing, insurance and real estate services
3134.330.431.328.9Business and legal services
3335.336.336.636.2Public and community services
1518.316.917.316.6Government administration
2829.728.128.326.2Municipal administration
4446.148.249.048.3Education
3336.737.037.938.1Health services
4043.244.037.343.7Welfare
2928.130.730.827.3Other public and community services

3738.736.639.339.1Personal and other services
3639.640.142.738.0Cultural and recreational services and sport
1518.216.217.716.9Garages and repair services for households
5656.855.556.559.2Services in households
3033.032.036.736.1Other personal services

Not known

1 Age 15 and over; see note 8 to Table Xll/I.
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי מועסקים,  י"ב/10. לוח

שירותי מסחר.
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building
and public
works)

ומים חשמל
Electricity
and water

תעשייה
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufacturing)

חקלאות,
ודיג ייעור
Agriculture,
forestry

and fishing

הכל1 סך
Total'

12 סמל

13.0
12.3
11.7
12.1
12.8
12.6
12.5
12.5
13.1

11.9
119
12.4
13.1
12.8
13.0
13.1
13.8

13.2
11.3
11.7
12.2
12.2
11.5
11.5
12.0

12.5
11.8
12.0
12.7
12.5
12.4
12.4
12.8

12.0
12.0
12.1
13.0
12.6
12.9
12.9
13.3

13.5
11.6
11.9
12.2
12.3
11.7
11.8
12.2

8.3
8.1
6.4
6.2
6.5
5.9
5.3
5.4
4.5

11.6
9.3
9.3
9.7
8.9
8.0
8.1
7.0

0.9
1.1
0.9
0.9
0.8
1.0
1.0
0.6

6.5
4.9
4.5
4.6
4.1
3.6
3.6
3.2

9.5
7.3
6.8
7.0
6.3
5.4
5.3
5.0

0.9
1.2
0.9
0.9
0.8
1.0
1.0
0.7

1.2
1.0
1.0
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9

1.3
1.4
1.5
1.3
1.3
1.2
1.2
1.3

0.5
0.4
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3

1.0
1.1
1.2
1.0
1.0
0.9
0.9
1.0

1.4
1.5
1.7
1.5
1.4
1.3
1.3
1.4

0.5
0.4
0.4
0.3
0.5
0.4
0.4
0.3

הכל

הכל סך
8.824.3
6.424.8
6.423.7
5.722.9
5.522.8
5.323.1
5.723.1
5.423.0
5.223.7

גברים
7.328.9
7.628.9
7.128.0
7.128.0
6.828.5
7.428.3
6.828.3
6.829.0

נשים
4.616.3
4.114.3
3.113.9
2.813.9
3.014.0
3.114.5
3.014.6
2.515.2

יהודים סך: 
5.425.6
5.424.0
5.123.3
5.023.2
4.923.3
5.223.3
5.023.2
4.823.6

גברים
6.130.7
6.730.3
6.529.7
6.429.6
6.230.0
6.629.9
6.429.7
6.330.1

נשים
4.116.1
3.413.9
3.113.4
2.813.4
3.013.4
3.113.7
3.013.7
2.514.2

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
100.0

אלפים
Thousands

963.2
1,112.6
1,254.5
1,298.3
1,339.4
1,359.0
1,368.3
1,349.2
1,367.9

748.5100.0
801.9100.0
823.7100.0
844.9100.0
849.9100.0
850.5100.0
836.0100.0
844.2100.0

100.0 364.0
452.2100.0
474.5100.0
494.4100.0
509.1100.0
517.9100.0
513.4100.0
523.8100.0

1,006.7100.0
1,127.8100.0
1,160.8100.0
,195.8100.0
,210.0100.0
,213.6100.0
,198.3100.0
,216.4100.0

100.0 653.2
695.4100.0
704.3100.0
720.4100.0
723.6100.0
721.6100.0
709.3100.0
716.8100.0

353.3
432.5
456.7
475.6
486.5
492.2
488.6
499.8

1970
21975
1980
1982
1983
1984
1985

1985נ
1986

21975
1980
1982
1983
1984
1985
1985נ
1986

21975
1980
1982
1983
1984
1985
31985
1986

21975
1980
1982
1983
1984
1985
1985נ
1986

21975
1980
1982
1983
1984
1985
1985נ
1986

1975
1980
1982
1983
1984
1985
1985נ
1986

י"ב/ו. ללוח 8 הערה ראה ומעלה; 15 בני י"ב/1. ללוח 6 הערה ראה 2 ידוע. לא כולל
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TABLEXII/10.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, POPULATION
GROUP AND SEX

n

שירותיםשירותיםפיננסיםאחסנה
אישייםציבורייםושירותיםותקשורת
Transport,ואחריםוקהילתייםעסקיים
storage andFinancingPublic andPersonal
communiand businesscommunityand other
cationservicesservicesservices

6789Code

Percentages

Total
7.55.224.07.71970
7.36.727.36.11975
6.98.229.66.21980
6.89.030.16.11982
6.59.529.55.81983
6.69.629.56.41984
6.49.729.86.71985
נ6.49.830.06.61985
6.49.829.96.51986

19752
1980
1982
1983
1984
1985
1985'
1986

19752
1980
1982
1983
1984
1985
נ1985
1986

19752
1980
1982
1983
1984
1985
נ1985
1986

19752
1980
1982
1983
1984
1985
1985'
1986

4.8
5.0
5.0
4.7
5.5
5.6
5.4
5.4

8.7
8.1
8.1
7.8
7.9
8.5
8.5
8.2

6.0
6.0
6.2
5.7
6.3
6.5
6.5
6.4

4.5
4.6
4.8
4.2
5.0
5.0
5.0
5.1

Males
5.319.4
6.620.4
7.420.7
7.919.8
8.119.6
8.320.1
8.420.4
8.520.1

Females
9.343.4
11.245.9
11.946.3
12.246.2
12.046.0
12.045.8
12.045.7
12.145.5

Thereof: Jews
7.228.6
8.930.8
9.731.3
10.330.9
10.330.9
10.531.1
10.631.3
10.731.2

Males
5.920.5
7.221.3
8.221.5
8.820.9
9.020.9
9.321.2
9.421.4
9.621.1

 total

Females

9.3
8.9
8.6
8.3
8.5
8.2
8.3
8.2

3.0
3.5
3.8
3.6
3.6
3.3
3.4
3.5

7.2
7.0
6.8
6.6
6.7
6.5
6.5
6.3

9.5
9.2
8.7
8.5
8.7
8.5
8.6
8.2

3.19.643.58.91975
3.611.546.28.41980
3.912.046.38.31982
3.712.446.17.91983
3.712.345.98.11984
3.412.245.78.71985
נ3.512.345.78.71985
3.612.445.68.51986

1 lncl. not known. 2 See note 6 to Table XI1/1. 3 Age 15 and over; see note 8 to Table XII/I.
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ומין כלכלי ענף לטי שכירים,  י"ב/וו. לוח

(בנייה בינוי
ציבוריות) ועבודות
Construction
)building and
public works

ומיס חשמל
Electricity and

water

תעשייה
וחרושת) (כרייה

Industry
)mining and

manufacturing)

עור חקלאות,
ודיג

Agriculture,
forestry

and fishing

Total1 הכל1 סך

12 0 סמל

9.3
9.6
8.3
6.3
6.1
6.0
6.4
5.8
5.3
5.3
4.4

13.0
13.8
12.1
9.4
9.3
9.4
9.9
9.1
8.1
8.2
7.0

(0.7)
1.1
.2
.3
.0
.0
.1

0.9
.1
.1
0.7

2.1
.7
.7
.8

2.0
2.0
.8
.6
.6
.6
.7

(0.4)
0.3
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.4
0.4

27.2
27.5
27.4
25.9
25.6
25.1
25.0
25.2
25.4
25.3
25.9

29.9
31.1
32.9
'32.7
32.0
32.0
31.9
32.4
32.6
32.4
33.1

20.9
20.2
17.0
15.2
14.7
14.5
14.6
14.7
15.0
15.1
15.7

הכל סך
3.7
3.2
2.2
2.1
2.2
2.1
1.9
2.0
2.2
1.9
1.9

גברים
4.4
4.0
2.6
2.8
2.8
2.8
2.5
2.6
2.8
2.4
2.6

נשים
(2.3)
1.7
1.5
1.0
1.1
1.1
1.0
1.2
1.3
1.2
0.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
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

אלפים
Thousands

709.2
824.9
850.4
972.0
999.4

1,020.1
1,052.3
1,074.0
1,081.7
1,066.1
1,084.9

495.0
551.3
553.1
596.5
609.6
618.0
631.8
638.9
639.1
629.1
637.7

1970
21973
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
M985
1986

1970
21973
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
M985
1986

1970214.2
21973273.6
1975297.3
1980376.0
1981389.9
1982402.2
1983420.7
1984434.6
1985442.6
M985437.1
1986447.1

הנשים הנלאחוז מסך ענףהשכירות בכל 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
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
198540.924.624.216.28.7
198541.025.624.517.98.5נ
198641.218.525.113.86.8

י"ב/ו. ללוח 8 הערה ראה ומעלה; 15 בני 3 י"ב/1. ללוח 6 הערה ראה 2 ידוע. לא כולל 1
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TABLEXII/11.EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

אחסנה ,nTonn
שירותי ושירותיםותקשורתמסחר. ציבורייםפיננסים אישייםשירותים שירותים
והארחה ואחריםוקהילתייםעסקיים,Transportאוכל

Commerce, restaustorage andFinancing and busiPublic andPersonal and
rants and hotelscommunicationness servicescommunity servicesother services

56789Code

Percentages
Total

8.16.830.9 . 5.86.61970

8.06.531.3 . 6.85.919732

7.96.734.0 7.34.81975

8.26.236.4 8.94.61980

8.55.836.6 9.44.41981

9.05.836.4 9.54.71982

9.85.635.6 10.14.51983

9.85.835.3 9.95.01984

9.85.635.8 10.04.91985

9.85.636.1 10.14.81985'
10.55.610.235.64.81986

Males
7.78.54.624.94.91970

7.88.05.024.24.41973

7.48.75.525.14.01975
8.18.36.726.24.01980
8.47.57.026.63.71981

8.97.47.326.53.81982

9.97.17.925.33.71983
9.67.57.924.94.51984

10.17.38.025.44.21985
10.17.48.125.74.01985'
10.87.48.225.34.01986

Females
9.12.98.544.810.41970
8.23.510.645.68.819732

9.03.210.750.66.41975

8.43.012.652.45.71980

8.73.213.152.25.61981

9.23.312.951.75.91982
9.73.313.351.95.61983

10.03.212.950.75.81984

9.43.012.950.96.01985

9.33.013.050.95.91985'

10.03.113.150.26.01986

in each branchfemale employees of total employeesPercent
33.612.944.643.848.21970

34.217.751.148.349.61973

39.816.350.851.946.21975

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

39.222.252.658.149.61985

39.222.552.857.950.81985'
39.723.153.058.351.21986

T /1tar. caan 1110 ff tn T1kl*> V? Ao/. 1f anH n\In Tahle XI1/I2 See nnie ft1 Ind. not known.
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ועבודה מגורים יישוב צורת בלבלי, ענף לפי מועסקים, י"ב/2ו. לוח
חדש) (סיווג

1986
אלפים

אוכלוסייה וקבוצת יישוב הכל'צורת סך
Total'

חקלאות.
ודיג ייעור

Agriculture.
forestry and

fishing

תעשייה
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uirng)

ומים חשמל
Electricity
and water

(כנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building and

public
works)

01234סמל

הכל 1,367.970.0322.412.461.8סך

מגורים יישוב
5.5(0.9)14.8(0.4)134.0ירושלים

אביביפו 2.7(0.8)24.1(0.3)119.2תל

13.61.52.2(0.4)79.1חיפה

יישוב גודל
100.000 199.999294.31.878.92.311.4

50.00099,999108.9(1.3)28.41.53.9

20,000  49.999238.64.266.03.512.5

10.000 19.999106.34.932.3(0.8)6.5
2,000  9,999109.08.128.6(0.6)12.9

(1.1)(0.2)57.624.28.6מושבים
(0.5)(0.1)75.419.217.1קיבוצים

אחרים כפריים 2.5(0.4)46.05.410.2יישובים

עבודה יישוב

J4.0(0.9)6.0(0.3)138.8ירושלים

אביביפו 48.02.97.1(0.5)248.0תל

24.43.06.1(0.4)110.8חיפה

יישוב גודל
100.000 199,999206.8(0.7)58.8(0.8)7.0

50.000  99.99993.3(0.9)28.01.63.6

20.00049,999196.93.760.61.511.5

10.000 19,99988.93.232.2(0.4)4.6

2.0009,99970.65.718.7(0.2)4.3

(0.8)(0.2)46.328.14.5מושבים

(19)(0.2)83.320.321.6קיבוצים

אחרים כפריים (1.3)28.53.95.0יישובים
קבוע לא עבודה 6.2(0.6)2.5(0.9)28.9יישוב

ידוע ולא 26.81.74J(0.2)1.5אחר

ידוע. לא בולל ו
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TABLEXII/12.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, TYPE OF LOCALITY
OF RESIDENCE AND WORK (new classiifcation)

1986

Thousands

שירותי מסחר,
והארחה אוכל
Commerce.
restaurants
and hotels

תחבורה.
אחסנה
ותקשורת
Transport,
storage and
communica

tion

פיננסים
ושירותים
עסקיים

Financing
and business

services

שירותים
ציבוריים
וקהילתיים
Public
and

community
services

שירותים
אישיים
ואחרים

Personal and
other services

Type of locality

56789Code

178.186.7133.8405.887.9TOTAL

"ocality of residence
21.89.713.357.98.2Jerusalem
22.25.924.029.59.1Tel Aviv Yafo

10.87.48.630.04.3Haifa

Size of locality
41.818.736.784.217.1100,000199,999
13.07.710.536.35.550,00099,999
29.616.024.666.414.420,00049,999
13.06.15.230.76.310,00019,999
11.36.35.629.65.42,0009,999
4.01.92.012.52.9Moshavim

6.94.3(0.7)13.213.3Qibbuzim

3.42.72.815.71.7Other rural localities

Locality of work
22.910.113.760.98.7Jerusalem

46.614.959.850.916.0Tel AvivYafo

14.911.712.231.66.3Haifa

Size of locality
27.49.219.668.513.7100,000199,999
11.37.56.028.65.750,00099,999
22.613.411.660.910.820,00049,999
9.33.53.528.03.810,00019.999
6.42.11.927.73.52,0009,999
1.8(0.6)(0.7)8.01.6Moshavim

7.34.4(0.5)13.113.9Qibbuzim

2.0(0.8)(1.0)13.11.3Other rural localities

3.86.1(1.8)5.11.6No permanent locality of work

1.82.31.59.5(1.1)Other and not known
1 Incl. not known.
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מגורים ונפת מחוז כלכלי, ענף לפי מועסקים,  י"ב/13. לוח

1986

מגורים ונפת מגורים הכל1מחוז סך
Total1

חקלאות.
ודיג ייעור

Agriculture,
forestry and

fishing

תעשייה
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uring)

ומים חשמל
Electricity
and water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building and

public
works)

01234סמל

אלפים
Thousands

אחוזים

הכל2 1,367.95.2סך 100.023.70.94.5

ירושלים 149.11.3מחת 100.011.9(0.6)4.5

הצפון3 200.812.7מחוז 100.027.3(0.5)8.3

צפת 25.415.4נפת 100.020.9(0.8)(2.8)

כנרת 20.515.2נפת 100.017.2(1.0)(6.4)

יזרעאל 73.114.8נפת 100.026.9(0.5)8.6

עכו 77.98.5נפת 100.033.6(0.4)95

חיפה 189.13.2מחוז 100.023.22.15.1

חיפה (0.9)139.3נפת 100.021.52.23.7

חדרה 49.89.9נפת 100.028.0(1.6)8.9

המרכז 309.66.8מחוז 100.026.60.73.7

השרון 73.016.0נפת 100.024.8(0.4)4.5

תקוה פתח 114.73.6נפת 100.026.4(0.9)3.9

רמלה 38.65.8נפת 100.033.0(0.5)(3.2)

רחובות 83.33.5נפת 100.025.4(0.7)2.9

אביב תל (0.3)354.6מחוז 100.023.80.83.3

הדרום 143.98.8מחוז 100.025.41.13.9

אשקלון 70.611.2נפת 100.029.3(1.7)3.3

שבע באר 73.36.5נפת 100.021.7(0.4)4.4

גולן. נפת כולל 3 עזה. וחבל שומרון ביהודה. יהודיים ביישובים הגרים מועסקים כולל 2 ידוע. לא כולל ו
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TABLEXII/13.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, DISTRICT AND SUB
DISTRICT OF RESIDENCE

1986

District and subdistricl of residence

שירותים
אישיים
ואחרים

Personal and
other services

שירותים
ציבוריים
וקהילתיים
Public
and

community
services

JJ'S
ושירותים
עסקיים

Financing
and business

services

תחבורה.
אחסנה
ותקשורת
Transport,
storage and
communica

tion

שירותי מסחר.
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

Code

TOTAL'

Jerusalem District

Northern District3

Zefat SubDistrict

Kinneret SubDistrict

Yizreel SubDistrict

Akko SubDistrict

Haifa District

Haifa SubDistrict

Hadera SubDistrict

Central District

Sharon SubDistrict

Petah Tiqwa SubDistrict

Ramla SubDistrict

Rehovot SubDistrict

Tel Aviv District

Southern District

Ashqelon SubDistrict

Beer Sheva SubDistrict

Percentages

6.5

6.2

6.6

29.9

42.7

25.6

9.8

9.6

17.3

6.4

7.3

6.0

13.1

15.8

9.95.33.225.57.2

11.05.9(3.5)30.39.4

12.7(6.9)(3.9)29.9(6.9}

8.65.52.724.08.2

9.94.53.524.55.7

12.38.08.631.85.8

12.59.310.234.55.3

11.54.24.424.27.3

12.05.98.728.96.7

12.74.75.623.57.8

12.25.211.629.76.4

12.110.65.022.27.7

11.25.99.135.65.7

16.4

11.16.95.331.65.9

10.08.34.025.96.3

12.15.66.537.25.6

1 Incl. not known. 2 Incl. employed persons living in Jewish localities in Judea, Samaria and Gaza Area
Golan Subdistirct.

3 Incl.
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לשבוע עבודה שעות וממוצע עבודה שעות  י"ב/14. לוח
כלכלי ענף לפי ולשכיר, למועסק

TABLExiI/14.WORKHOURS AND AVERAGE WEEKLYWORKHOURS PER
EMPLOYED PERSON AND PER EMPLOYEE, BY ECONOMIC BRANCH

Economic branch

שעותשעות לשבועממוצע גבורה
Averageעבודה weekly workhours

(מיליונים)
Workזמנית נעדרים נעדריםכולל כולל לא
hoursמעבודתםמעבודתם זמנית

כלכלי .Incl(millions)ענף temporairlyExcl. temporairly
absent from workabsent from work

49851986'19851986'19851986

Perלמועסק employed person
 48.649.1036.139.6מועסקים 39.6 35.9

הכל2 סך
ודיג ייעור 2.902.7540.241.9חקלאות, 42.4 39.3

וחרושת) (כרייה 11.9412.5038.642.3תעשייה 42.2 38.8

ומים 0.460.5239.346.1חשמל 44.2 41.3
ועבודות (בנייה 2.892.4040.142.1כינוי 43.1 38.9

ציבוריות)
אוכל שירותי 6.496.9638.741.5מסחר, 41.4 39.1

והארחה
ותקשורת אחסנה 3.393.4139.343.1תחבורה, 43.5 39.3

עסקיים ושירותים 4.834.9336.839.8פיננסים 39.7 36.8

ציבוריים 12.7112.5531.535.7שירותים 35.9 30.9
וקהילתיים

ואחרים אישיים 2.842.8232.034.7שירותים 34.6 32.1

Perלשכיר employee
הכל2 סך  37.7838.1035.439.0שכירים 39.1 35.1

ודיג ייעור 0.820.7639.441.5חקלאות, 41.6 38.2

וחרושת) (כרייה 10.3610.8138.642.5תעשייה 42.4 38.8

ומים 0.460.5138.945.8חשמל 43.8 41.0
ועבודות (בנייה 2.271.8540.341.9בינוי 43.0 38.9

ציבוריות)
אוכל שירותי 3.854.2237.239.7מסחר. 39.8 37.5

והארחה

ותקשורת אחסנה 2.352.3739.443.1תחבורה, 43.8 39.0

עסקיים ושירותים 3.873.9436.138.7פיננסים 38.9 35.8

ציבוריים 12.0711.8431.635.8שירותים 36.0 30.9
וקהילתיים

ואחרים אישיים 1.551.5730.430.233.132.8שירותים

EMPLOYED PERSONS 
TOTALJ

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

EMPLOYEES  TOTAL2

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 service

/1 Age 15 and over; see note 8 to Table XII1.
2 Incl. not known.

י"ב/ו. ללוח 8 הערה ראה ומעלה; 15 vj 1

ידוע. לא כולל 2
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ומין בעבודה מעמד לפי מועסקים,  י"ב/5ו. לוח
TABLEXII/15.EMPLOYED PERSONS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX

Males
2.0
1.5
1.3
1.1
0.9
0.9
0.7
0.8
1.0
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

Females
17.6
17.6
13.3
10.3
7.9
6.0
5.2
4.8
4.5
4.0
3.4
3.0
3.0
2.8
2.9
2.6

6.6
5.3
3.8
3.5
3.6
3.8
4.1
3.8
4.1
4.1
4.1
4.1
4.3
4.3
4.2
4.2

14.0
13.0
9.5
8.0
7.6
7.6
6.9
6.6
6.8
6.6
6.8
6.6
6.8
6.6
6.9
6.9

משפחה בני
קיבוציםחבריעצמאיים תשלוםחברי ללא

הנל MembersקואופרטיבSelfמעבידיםשכיריםTotalסך ofUnpaid
EmployeesEmployersemployedCooperativeqibbuzimfamily

membersmembers

Percentagesאחוזיםאלפים
Thousands
הכל Totalסך

\1 1955585.7100.063.222.68.45.8
1960701.8100.067.419.77.35.6
1965879.0100.072.217.85.44.6
1970963.2100.073.63.713.01.14.93.8
'19731,094.4100.075.43.412.21.14.83.1
19751,112.6100.076.42.512.51.05.02.5
19781,213.0100.076.83.611.40.95.12.3
19791,240.6100.077.44.110.70.84.82.2
19801,254.5100.077.53.710.60.95.02.3
1981,280.1100.078.13.810.40.85.0.9
ר.1982,298.3100.078.63.810.20.85.1

1983,339.4100.078.64.29.70.95.0.5

19841,359.0100.079.04.09.30.85.3,5
19851,368.3100.079.14.09.50.85.2.4

219851,349.2100.079.04.09.50.85.2.5

19861,367.9100.079.34.48.61.05.3.4

0.3
0.3
0.3
(0.2)
(0.2)
0.3
0.2
(01)
0.2
(0.2)
(0.3)
(0.3)
0.6

27.0
24.3
22.5
16.4
15.7
16.6
15.3
14.1
14.0
13.9
13.6
13.1
12.8
13.1
12.9
11.8

8.9
6.6
5.7
4.8
4.5
4.1
4.3
4.5
4.4
4.4
4.1
4.0
3.6
3.7
3.8
3.5

4.6
4.6
3.5
5.0
5.8
5.4
5.4
5.5
6.1
5.9
5.8
5.8
6.5

1.0
0.9
0.5
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
.0
.0

.1

.0

64.4
68.9
72.4
72.8
73.8
73.9
73.7
74.3
74.3
74.7
75.0
74.7
75.2
75.1
75.3
75.5

59.5
62.8
71.5
75.6
78.7
81.5
82.5
82.9
83.1
84.0
84.8
85.1
85.4
85.5
85.1
85.3

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

גברים
443.0
521.9
637.3
679.8
747.0
748.4
789.8
799.4
801.9
815.8
823.7
844.9
849.9
850.5
836.0
844.2

נשים
142.7
179.9
241.9
283.4
347.7
364.0
422.9
441.4
452.2
464.1
474.5
494.4
509.1
517.9
513.4
523.8

/I See note 610 Table XII1.
seenote 8 to Table X1I/1.

2 Age 15 and over; ; ,^^^O^ 15 'JJ 2 י"ב/1. ללוח 6 הערה ראה
י"ב/1. ללוח 8 הערה אה
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ומין יד משלח לפי ושמרים, מועסקים י"ב/6ו. לוח
בעלי

מקצועות
חופשייםבעלי

עובדיעובדיאחרים.מקצועות
מכירות,פקידותמנהליםטכנייםמדעיים

הכל1 סוכניםודומיהםAdministraודומיהםואקדמייםסך
Total1ScientiifcOthertors andClericalוזבנים

and acadeprofessional,managersand relatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

and related
workers

01234סמל

אלפים
Thousandsאחוזים

21973 המועסקים 1,094.4100.05.611.43.216.47.8כל
19751,112.6100.06.612.73.217.37.9
19801,254.5100.08.014.63.818.67.6
19841,359.0100.08.115.05.218.17.7
19851,368.3100.08.515.35.417.97.6
19.2100.08.615.35.518.07.7?,19851נ
19861,367.9100.08.515.45.917.78.0
21973 746.8100.05.77.94.411.67.9גברים
1975748.2100.06.47.84.411.68.4
1980801.9100.07.99.15.512.08.3
1984849.9100.07.89.77.411.18.7
1985850.5100.08.510.17.610.78.7
'1985836.0100.08.610.27.710.98.7
1986844.2100.08.510.78.210.39.0
'1973 347.6100.05.519.00.726.87.5נשים
1975364.1100.06.922.70.628.86.9
1980452.2100.08.124.20.830.26.4
1984509.1100.08.524.01.629.76.2
1985517.9100.08.623.71.829.65.9
'1985513.4100.08.623.61.829.65.9
1986523.8100.08.523.02.329.66.3

1973 השכירים 824.9100.06.513.63.120.13.1כל
1975850.4100.07.514.53.021.23.6
1980972.0100.09.216.13.322.53.8
19841,074.0100.08.816.85.221.44.4
19851,081.7100.09.317.25.621.24.3

י 19851,066.6100.09.417.25.621.44.3
19861,084.9100.09.317.25.820.94.9
1973נ 551.3100.06.59.44.214.43.1גברים
1975553.1100.07.39.24.214.83.7
1980596.5100.09.310.44.915.13.9
1984638.9100.08.511.07.713.74.5
1985639.1100.09.311.58.113.14.7
1985628.9100.09.511.68.213.34.7ג
1986637.7100.09.312.28.312.55.1

21973 273.6100.06.522.20.731.73.2נשים
1975297.3100.08.024.40.733.23.2
1980376.0100.09.025.00.834.13.7
1984434.6100.09.225.31.632.74.2
1985442.6100.09.225.31.932.83.7
1985437.2100.09.325.22.032.93.8נ
1986447.1100.09.224.22.432.74.4

ידוע. לא כולל 1

י"כ/ו. ללוח 6 הערה ראה 2
י"ב/1. ללוח 8 הערה ראה ומעלה; 15 בני נ
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TABLEXII/16.EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION AND SEX

מקצועיים עובדים
אחריםבתעשייה. עובדים

בבנייה. בתעשייה.במחצבים.
ופועלים בתחבורה,בתחבורה

בחקלאות אחריםעובדים ופועליםמקצועיים 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 19732
11.76.228.36.11975
11.05.926.24.31980
12.34.924.64.11984
12.45.224.13.51985
12.54.924.03.51985'
12.94.723.63.31986

8.47.937.98.2Males 19732

8.37.437.87.91975
7.37.436.85.81980
8.16.535.45.51984
8.57.034.24.7[ 985
8.66.634.14.71985'
8.86.533.74.31986

21.35.011.13.1Females 19732
18.83.89.02.41975

17.53.37.71.81980

19.12.26.91.81984

18.92.37.61.51985
18.92.27.71.61985'
19.31.87.51.61986

12.73.229.87.8All employees 19732

12.22.328.37.41975

11.62.126.25.11980
12.51.924.34.81984

12.62.023.64.21985

12.61.823.54.119853

13.01.723.33.91986

9.14.039.210.0Males 19732

9.22.938.89.81975
8.13.038.17.11980
9.02.736.36.71984
9.42.835.05.91985

9.52.534.85.81985'
9.92.634.75.31986

19.81.610.83.5Females 19732

18.01.18.82.61975
17.10.77.61.91980
17.70.66.72.01984

17.10.87.31.71985

17.10.77.31.81985'
17.40.57.21.81986

1 Incl. not known.
2 See note 6 to Table X1I/1.
3 Age 15 and over; see note 8 to Table X1I/1
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לימוד ושנות יד משלח מין, לפי מועסקים, י"ב/7ו. לוח

1986

מקצועות בעלי
מקצועות אחרים.כעלי חופשיים

ודומיהםמדעיים פקידותמנהליםטכניים עובדי
לימוד הכלישנות ודומיהםOtherAdministratorsואקדמייםסך

Total1Scientificומין andprofessional.and managersClerical and
academictechnicalrelated workers
workersand related

workers

0123סמל

כולליאלפים 1,367.9115.4209.479.8240.3סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

0  44.3
(0.2)(0.4)(0.5)

5815.9(0.1)1.75.76.2

9 1013.5(0.4)3.38.712.9

111233.52.219.132.255.1

131517.516.249.023.418.2

16+15.481.126.829.67.1

שנים 12.016חציון +14.613.412.1

אלפים 844.270.989.268.185.7גברים1

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

0  44.7
(0.1)(0.4)(1.5)

5  819.4(0.1)2.56.212.5

91015.1(0.4)4.69.314.2

11  1232.2(1.7)24.332.744.0

13 1513.511.843.322.418.4

16+15.086.025.229.09.5

שנים 11.716חציון +14.313.212.0

אלפים  523.844.4120.211.8154.7נשיסי

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

0  43.5


(0.2)(0.1)

5810.2
(10)(1.7)2.8

9  1010.82.2(6.0)12.3

11  1235.5(2.5)15.429.961.1

131524.024.053.329.918.1

16+16.073.528.032.55.7

שנים 12.416חציון +14.814.212.1

ידוע. לא כולל
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TABLEXII/17.EMPLOYED PERSONS, BY SEX, OCCUPATION AND YEARS OF
SCHOOLING

1986

מקצועיים אחריםעובדים עובדים
בתעשייה.בתעשייה.
בתחבורה.במחצבים.

בתחבורה ופועליםבבנייה, בבנייה
מקצועייםעובדים מקצועייםופועלים כלתי

מכירות. שירותיםעובדי Otherאחריםבחקלאותעובדי workersYearsof schooling
וזבנים Serviceסוכנים workersAgriculturalSkilled workersin industry.and sex
Sales workersworkersin industry.transport.

mining. building.building and
iransportunskilled
and otherworkers

skilled workers

456789Code

108.1174.463.7320.244.6GRANDTOTAL' thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

4.212.89.94.716.904
19.027.722.228.639.258
16.716.913.222.918.7910
42.031.243.136.220.711  12

11.99.09.05.63.61315
6.22.42.71.9(0.9)16+

J1.510.111.21058.4Median years

75.173.754.2281.035.8Males'  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

5.012.510.04.717.504
19.629.823.128.640.758
16.316.712.923.217.7910
41.429.643.336.219.711  12

10.68.37.95.4(3.3)1315
7.13.12.81.9(1.1)16+

11.49.911.210.48.2Median years

33.0/00.79.639.28.6Females'  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(2.4)13.1(10.1)5.4(12.5)04
17.026.018.029.033.058
17.317.0(12.4)20.722.7910
44.532.342.735.825.011  12

14.29.7(14.6)7.0(6.8)1315
4.51.9(2.2)(2.1)16+

11.610.311.410.59.4Median years

1 Incl. not known.
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ותקופת לידה יבשת מין, יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים י"ב/18. לוח
עלייה
1986

ישראל Israelילידי born
אסי האפריקהילידי

עלו יל Fatherהאב bornin יד

ומיןסמל יך כוללמשלח סך
Grandהכל עדאירופהאסיהסך
TotalTotalהכלאמריקהאפריקהישראל Upסך to

IsraelAsiaEuropeTotal1960
AfircaAmerica

אלפים כולל 1,216.485.4'סך 579.9240.7250.3301.9204.4
אחתים 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 9.37.8בעלי 9.13.315.03.12.4
טכניים1 אתרים. חופשיים מקצועות 16.319.1בעלי 18.912.724.810.29.6

ודומיהם
6.46.9מנהלים2 6.53.49.55.25.7
ודומיהם3 פקידות 19.221.6עובדי 21.824.919.015.313.8
וזבנים4 סוכנים מכירות. 8.08.6עובדי 7.87.87.58.38.1
שירותים5 12.812.4עובדי 10.814.56.620.521.9
בחקלאות6 4.28.2עובדים 5.03.45.23.95.1
במחצבים,78 בתעשייה. מקצועיים 21.614.3עוכרים 18.827.711.929.629.7

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה. אחרים (1.3)2.2עובדים 1.42.30.63.93.8
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

716.845.0גבריםאלפיס 319.8135.6136.5198.2137.4
אחוזים 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 9.67.7בעלי 9.63.016.73.42.7
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 11.714.3בעלי 13.49.217.28.07.3

ודומיהם
9.310.8מנהלים2 9.95.114.57.27.7
ודומיהם3 פקידות 11.310.6עובדי 10.410.99.811.111.1
וזבנים4 סוכנים מכירות. 9.010.4עובדי 9.49.69.08.98.6
שירותים5 8.26.3עובדי 7.110.44.311.411.3
בחקלאות6 5.913.4עובדים 7.85.38.14.86.2
במחצבים.78 בתעשייה, מקצועיים 32.224.7עובדים 30.543.519.740.140.3

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים (1.9)2.8עובדים 1.93.0(0.8)5.04.9
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

.499.839נשיסאלפים 7 260.0105.1113.7103.767.0
אחוזים 100.0100.0 lO0.if100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 8.87.9בעלי 8.43.713.02.5(1.7)
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 22.924.5בעלי 25.617.133.914.414.3

ודומיהם
(2.5)2.4מנהלים2 2.4(1.2)3.5(1.4)(1.5)
ודומיהם3 פקידות 30.434.1עובדי 35.642.630.023.419.5
וזבנים4 סוכנים מכירות, 6.56.5עובדי 5.75.55.77.17.0
שירותים5 19.519.3עובדי 15.319.89.337.543.5
בחקלאות6 (2.3)1,7עובדים 1.5(1.0)1.82.32.8
במחצבים,78 בתעשייה. מקצועיים (2.5)6.6עובדים 4.67.62.69.68.2

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים (0.5)1.4עובדים 0.91.5(0.3)1.9(1.6)
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

ידוע. לא כולל 1
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TABLEXII/18.JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, SEX, CONTINENT
OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

1986

Born inעלו  אמריקה אירופה ילידי
AsiaAfricavimmigratedin EuropeAmeircaBorr
 immigrated

Occupation and sexCode

עד
1961 1965 הכל+ Upסך to1961 19651975+
1964Total196019641974

50.643.5333.8180.128.975.847.4GRANDTOTAL thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
2.96.615.212.113.518.323.7Scientiifc and academic workers0
12.810.617.414.819.822.118.2Other professional. technical1

and related workers
4.44.07.310.06.34.5)2.5(Administrators and managers2
16.321.618.120.019.116.113.0Clerical and related workers3
6.910.58.110.27.95.54.6Sales workers4

20.114.09.58.39.29.114.2Service workers5
(1.7)(1.2)3.14.1(1.0)(1.7)3.2Agricultural workers6
31.426.419.319.221.120.117.2Skilled workers in industry, mining,78

building and transport and
other skilled workers

3.55.12.11.4(2.2)2.63.5Other workers in industry,9
transport and building and
unskilled workers

30.8■ 27.6198.4114.718.140.624.0Males thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0I  percentages
(2.5)7.815.912.915.218.726.0Scientific and academic workers0
10.49.112.710.018.416.515.0Other professional. technical1

and related workers
6.35.910.313.47.86.3)4.2(Administrators and managers2
11.211.512.815.99.89.16.3Clerical and related workers3
7.012.08.59.98.47.1)4.9(Sales workers4
12.611.16.65.9(7.6)7.28.3Service workers5
(1.7)(1.4)4.14.9(1.3)(2.9))4.6(Agricultural workers6
44.134.626.925.529.129.827.3Skilled workers in industry, mining,78

building and transport and
other skilled workers

(4.3)6.62.11.6(2.4)(2.5))3.3(Other workers in industry.9
transport and building and
unskilled workers

19.815.9135.465.410.835.223.4Females thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0J  percentages
(3.6)(4.4)14.310.5(10.7)17.921.2Scientiifc and academic workers0
16.413.124.123.122.128.521.5Other professional. technical1

and related workers
(1.5)(0.6)3.14.1(3.8)(2.4))0.8(Adminislrators and managers2
24.039.125.727.134.624.119.8Clerical and related workers3
6.9(7.9)7.410.6(7.1)(3.8))4.2(Sales workers4
31.719.113.612.7(11.911.320.3Service workers5
(1.8)(0.9)1.72.7(0.5))1.7(Agricultural workers6
11.812.48.18.1(7.7)8.96.9Skilled workers in industry, mining.78

building, transport and other
skilled workers

(2.4)(2.6)2.0(1.1)(1.8)(2.7))3.7(Other workers in industry,9
transport and building and
unskilled workers

I Including not known.
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מעמד יד, משלח כלכלי, ענף מין, לפי לאיהודים, מועסקים י"ב/19. לוח
בשבוע עבודה שעות וממוצע עבודה יישוב בעבודה,

TABLEXII/19.NONJEWISH EMPLOYED PERSONS, BY SEX, ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION, STATUS AT WORK, LOCALITY OF WORK AND AVERAGE WEEKLY

WORK HOURS

Total הכל מזהסך
ttales

גברים :

Thereof:
Codeסמל

"19851986119851986

הכל2אלפים 151.6סך 150.7126.2127.5TOTAL3 thousands
אחוזים 100.0 100.010O.O100.0 percentages

כלכלי Economicענף branch
ודיג0 ייעור 8.3חקלאות, 8.49.39.4Agriculture, forestry Si, fishing0
24.9תעשייה12 22.120.022.9Industry12
ומים3 (0.5)חשמל (0.4)(0.5)(0.6)Electircity and water3
15.6בינוי4 20.023.718.6Construction4
אוכל5 שירותי 15.1מסחר, 12.914.016.6Commerce, restaurants5

andוהארחה hotels
אחסנה6 7.1תחבורה, 5.96.98.0Transport, storage and6

communicationותקשורת
ושירותים7 2.8פיננסים 3.12.52.2Financing and business7

servicesעסקיים
ציבוריים8 19.2שירותים 20.015.014.2Public and community8

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 6.6שירותים 7.38.07.5Personal and other services9

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 2.3בעלי 2.82.62.2Scientific and academic0

workersואקדמיים
חופשיים1 מקצועות 8.4בעלי 9.35.95.0Other professional, technical1

ודומיהם טכניים andאחרים, related workers
1.7מנהלים2 2.22.61.9Administrators £ managers2
ודומיד,ם3 פקידות 6.3עובדי 6.34.74.6Clerical and related workers3
מכירות,4 7.9עובדי 7.17.78.8Sales workers4

וזבנים סוכנים
שירותים5 13.1עובדי 11.310.812.7Service workers5
בחקלאות6 8.7עובדים 8.69.59.8Agricultural workers6
מקצועיים78 39.8עובדים 39.742.142.3Skilled workers in industry,78

במחצבים. ,miningבתעשייה, building and
ובתחבורה transportבבנייה and other
מקצועיים skilledופועלים workers

אחרים
אחרים9 11.9עובדים 12.714.012.6Other workers in in9

בתחבורה ,dustryבתעשייה, transport and
ופועלים buildingובבנייה and unskilled
מקצועיים workersבלתי
בעבודה Statusמעמד at work

81.6שכירים 80.177.178.7Employees
עצמאים 16.5מעבידים, 18.021.019.3Employers, selfemployed and

קואופרטיבים membersוחברי of cooperatives
קיבוצים חברי Qibbuz members

תשלום ללא משפחה 1.9בני 1.91.92.0Unpaid family members
עבודה Localityיישוב of work

מגוריו 50.7יישוב 53.451.348.5Locality of residence
מגוריו ליישוב 49.3מחוץ 46.648.751.5Outside locality of residence

בשבוע עבודה שעות Averageממוצע weekly work hours
40.1למועסק 41.342.441.2Per employed person
39.8לשכיר 40.641.841.0Per employee

/1 Age 15 and over; see note 8 to TableXII1.
2 Incl. not known.

י"ב/1. ללוח 8 הערה ראה ומעלה; 15 בני 1

ידוע. לא כולל נ
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סיבה בלל, בדרך העבודה היקף לפי חלקית1, בעבודה מועסקים י"ב/20. לוח
ומין חלקית לעבודה

TABLEXII/20.PARTTIME EMPLOYED1, BY EXTENT OF WORK IN GENERAL,
CAUSE FOR PARTTIME WORK AND SEX

1986

נשים
Females

גבריס
Males

הכל סך
Total

GRAND TOTAL

Work generally fulllime
Work generally parttime total

Cause for panlime work
The work is considered fulltime job
Sought additional or fulltime work
and did not find

Illness or inifrmity
Retired
Housewives
Studies
Not interested in fulltime job
Other cause
Selfemployed, employers, members of
qibbuzim and unpaid family members

GRAND TOTAL

Work generally fulltime
Work generally parttime total

Thousandsאלפים

כולל 367.1140.1227.1סך

מלא כלל בדרך 57.151.76.0עובדים
הכל חלקיתסך כלל בדרך 310.0S8.4221.1עובדים

חלקית לעבודה סיכה
מלאה למשרה נחשבת 59.614.045.4העבודה
מלאה או נוספת עבורה 27.07.219.5חיפשו

מצאו ולא
נכות או 17.08.88.1מחלה

19.313.16.4גמלאות
בית 68.168.0עקרת
27.913.414.5לימודים

מלאה במשרד, מעוניינים 28.63.025.7לא
אחרת 4.3(1.4)5.6סיבה

קיבוץ חברי מעבידים, 56.227.128.8עצמאיים.
תשלום ללא משפחה ובני

Percentagesאחוזים

כולל 100.0100.0100.0סך

מלא כלל בדרך 5.1536.92.6/עוכרים
הכל חלקיתסך כלל בדרך 84.463.197.4עונדים

שעבדו הכל מסך אחת
חלקית כלל בדרך

Percent of all who worked
generally parttime

חלקית לעבודה Causeסיבה for parttime work
מלאה למשרה נחשבת 19.315.920.6Theהעבודה work is considered fulltime job
מלאה או נוספת עבודה 8.78.28.8Soughtחיפשו additional or fulltime work

מצאו andולא did not ifnd
נכות אי 5.510.03.7Illnessמחלה or infirmity

6.214.92.9Retiredגמלאות
בית 22.030.8Housewivesעקרת
9.015.26.6Studiesלימודים

מלאה במשרה מעוניינים 9.23.411.6Notלא interested in fulltime job
אחרת 1.9Other(1.6)1.8סיבה cause

קיבוץ חברי מעבידים. ,18.230.813.0Selfemployedעצמאיים. employers, members of
תשלום ללא משפחה qibbuzimובני and unpaid family members

1 In the determinant week. הקובע. בשבוע 1
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ומין יד משלח כלכלי, ענף לפי חלקית, בעבודה ושכירים מועסקים י"ב/ו2. לוח
TABLE XII/21.  PARTTIME EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH, OCCUPATION AND SEX

1986

Employedמועסקים persons:שכירי0מזהThereof: Employees
ידסמל ומשלח כלכלי Economicענף branch and occupation
Code07הכל הכל07נשיםגבריםסך נשיםגבריםסך

70TotalMalesFemales70TotalMalesFemales

הכל מסך תאאחוז הכלבכל מסך תאאחוז בכל
Percent of total inPercent of total in

each celleach cell
הכלי 367.1100.026.816.443.4294.1100.027.015.842.8TOTAL1סך

כלכלי Economicענף branch
ודיג0 ייעור ,16.54.523.518.345.64.01.420.115.340.5Agricultureחקלאות, forestry and fishing
וחרושת)12 (כרייה 55.315.217.112.830.343.314.915.511.926.3Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים3 Electricity(23.5)(10.4)1.50.512.1(23.5)(10.2)1.50.411.9חשמל and water
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה Construction(38.7)8.42.917.716.3(40.6)11.43.118.417.2כינוי (building and public works)
והארחה5 אוכל שירותי ,46.412.826.115.944.632.711.229.017.147.2Commerceמסחר, restaurants and hotels
ותקשורת6 אחסנה ,16.64.619.113.839.010.73.717.613.332.1Transportתחבורה, storage and communication
עסקייםר ושירדחים 34.89.626.014.838.629.310.126.714.937.2Financingפיננסים and business services
וקהילתיים8 ציבוריים 147.040.436.221.446.6138.047.536.020.846.9Publicשירותים and community services
ואחדים9 אישיים 34.49.539.122.656.622.97.944.022.464.4Personalשירותים and other services

יד Occupationמשלח
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 35.99.931.120.747.731.010.731.120.047.0Scientificבעלי and academic workers
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 80.822.238.621.651.372.525.039.221.451.9Otherבעלי professional, technical and related

workersודומיהם
9.22.511.58.727.17.32.511.68.625.2Administratorsמנהלים2 and managers
ודומיהם3 פקידות 71.819.829.917.836.565.522.629.217.035.8Clericalעובדי and related workers
וזבנים4 סוכנים מכירות, 27.67.625.615.149.416.25.631.217.354.0Salesעובדי workers
שירותים5 61.817.035.418.547.850.517.436.218.450.5Serviceעובדי workers
בחקלאות6 Agricultural(36.3)15.84.424.820.947.94.31.523.221.6עוברים workers
במחצבים,78 בתעשייה. מקצועיים 50.914.015.913.632.435.412.214.212.525.4Skilledעוברים workers in industry, mining,

מקצועיים ופועלים ובתחבורה buildingבבנייה and transport and other
skilledאחרים workers

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 9.42.621.119.826.47.72.718.517.622.2Otherעובדים workers in industry, transport and
מקצועיים בלתי ופועליס buildingובבנייה and unskilled workers

>

Q
Z<
£0
ק
0
>

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1



מין גיל, ולימודים, עבודה1 לפי 5ו, 34 בני י"ב/22. לוח
אוכלוסייה וקבוצת

TABLEXII/22.POPULATION AGED 1534, BY WORK1 AND STUDY, AGE, SEX AND
POPULATION GROUP

1986

האוכלוסייו יהודיםמזה:.כל
Total populationf: JewsThereo

גיל Ageקבוצת group

15171824252930341517182425293034

אלפים כולל 240.1490.6322.8324.9185.3380.7263.9279.0GRANDTOTALסך thousands
אחתים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

10.033.061.666.79.931.264.869.9Work2עובדים2
5.83.75.73.47.34.56.83.9Studyלומדים

לומדים 4.229.155.562.62.526.657.565.3Doלא not study
עובדים2 90.067.038.433.390.168.835.230.1Doלא not work2
79.015.25.82.383.916.06.82.6Studyלומדים

לומדים 10.951.732.530.86.152.628.327.2Doלא not study

אלפים  123.0253.5161.2162.495.0197.2131.6139.4Malesגברים  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

13.033.673.181.311.726.672.181.3Work2עובדים2

7.03.07.44.08.63.58.74.5Studyלומדים
לומדים 6.030.565.376.73.123.062.876.1Doלא not study
עובדים2 87.066.426.918.788.373.427.918.7Doלא not work2
78.116.58.83.681.317.410.44.2Studyלומדים

לומדים 8.849.718.015.06.955.817.514.5Doלא not study

אלפים  117.1237.1161.6162.590.3183.5132.3139.6Femalesנשים thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

6.832.350.152.17.936.157.458.5Work2עובדות2
4.64.54.02.95.95.54.83.4Studyלומדות

לומדות 2.327.645.848.62.030.452.354.5Doלא not study
עובדות2 93.267.749.947.992.163.942.641.5Doלא not work2
80.013.72.71.086.814.53.21.1Studyלומדות

לומדות 13.253.746.946.65.249.139.140.0Doלא not study

IWorkemployed persons; do notworkunemployed and ואינם מועסקים בלתי עובדים לא עובדיםמועסקים; 1

not in labour force. 2 incl. not known. ידוע. לא כולל 2 העבודה. בכוח
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כלכלי, ענף סיבה, לפי מעבודתם, זמנית הנעדרים מועסקים  י"ב/23. לוח
ומין יד משלח

TABLEXII/23.EMPLOYED PERSONS TEMPORARILY ABSENT FROM WORK, BY
CAUSE, ECONOMIC BRANCH, OCCUPATION AND SEX

1986

אחוזיםאלפים
ThousandsPercentages

17QQ

Codeהכל הכלנשיםגבריםך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל1 125.569.057.2100.0100.0סך 100.0TOTAL1
ההיעדרות Causeסיבת of absence

67.231.236.054.163.6חופשה 45.6Leave
21.613.87.817.413.8מחלה 20.2Illness

לידה 7.97.96.414.0חופשת Maternity leave
(0.4)13.3(0.2)16.516.4מילואים 24.0Army reserve duty

11.17.04.78.98.2אחרת 10.2Other
ענף בכל מהמועסקים

1 eachOf employed it
כלכלי branchEconomicענף branch

ודיג ייעור חקלאות. 03.93.3(0.8)5.6(6.0) 5.8Agriculture, forestry and ifshing
וחרושת) (כרייה תעשייה 1226.720.76.28.37.8 8.5Industry (mining and

manufacturing)
ומים חשמל 3(1.2(0.9)(0.3)(9.7)(17.6) (8.3)Electricity and water

ועבודות (בנייה בינוי 44.84.7(0.1)7.8(3.0) 8.0Construction (building and
publicציבוריות) works)

אוכל שירותי מסחר, 510.36.44.15.86.5 5.6Commerce, restaurants and
hotelsוהארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה, 67.46.3(1.1)8.5(6.0) 9.2Transport, storage and ■

communication
עסקיים ושירותים פיננסים 710.05.54.47.57.0 7.8Financing and business

services
ציבוריים שירותים 854.117.636.713.315.4 10.5Public and community

servicesוקהילתיים
וארורים אישיים שירותים 96.63.23.37.57.7 7.1Personal and other services

יד משלח ככל מהמועסקים
Of employed in each

יד occupatiorOccupationמשלח

מדעיים מקצועות בעלי 0
ואקדמיים

חופשיים מקצועות בעלי 1

16.3

29.8

8.1

9.7

8.1

20.1

14.1

14,2

18.2 11.4

16.7 10.9

Scientific and academic
workers

Other professional, technical
ודומיהם טכניים andאחרים. related workers

מנהלים 25.74.8(1.0)7.1(8.5) 7.1Administrators and managers
ודומיהם פקידות עובדי 319.17.112.07.97.8 8.3Clerical and related workers
סוכנים מכירות. עובדי 46.34.12.25.86.7 5.5Sales workers

וזבנים
שירותים עובדי 514.85.39.58.59.4 7.2Service workers

בחקלאות עובדים 63.22.7(0.6)5.0(6.4) 5.0Agricultural workers
מקצועיים עובדים 7826.323.62.88.27.1 8.4Skilled workers in industry, mi

במחצבים, ,ningבתעשייה, building and transport
בתחבורה andבבנייה. other skilled workers

אחר מקצועיים ופועלים
כתעשייה, אחרים עובדים 93.02.3(0.6)6.7(6.9) 6.4Other workers in industry,

ובבנייה transportבתחבורה and building and
מקצועיי בלתי unskilledופועלים workers

h ^bot^.^<b■ <^.^ (_<■<■■__t_l__ _ ._l_ .*I Excl. Bedouins in ihp South in
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וממוצע משבוע פחות מעבודתם הנעדרים מועסקים י"ב/24. לוח
ומין כלכלי ענף היעדרות, סיבת לפי בשבוע, היעדרות שעות

TABLE XII/24 EMPLOYED PERSONS ABSENT FROM WORK LESS THAN
ONE WEEK AND AVERAGE WEEKLY HOURS OF ABSENCE, BY CAUSE, ECONOMIC

BRANCH AND SEX
1986

שעות ממוצע
מעבודתם בשבוענעדרים היעדרות
Absent from workAverage weekly סמל

Code
היעדרות סיבת
כלכלי hoursוענף of absenceCause of absence

הכל סך
Total

הכלנשיםגברים 70
Total

נשיםגברים
Q | |^1 t*irlSl \\J 11 11^ \Ji Ull^r1 1

MalesFemalesMales7emales

Thousandsאלפים הכלי 185.2108.576.312.213.410.5TOTAL1סך
היעדרות Causeסיבת of absence 33.118.414.712.914.111.3Leaveחופשה 27.314.812.215.317.313.3Illnessמחלה

108.363.245.010.811.99.4Holidaysחגים 4.54.518.218.0Armyמילואים reserve duly
אחרת 9.16.23.013.514.411.2Otherסיבה cause ידוע 10.812.410.1Not(1.4)(1.4)2.9לא known

0
12

כלכלי ענף
חקלאות
תעשייה

6.0
48.8

4.8
36.4

(1.2)
12.5

11.8
12.9

12.3
13.5

9.9
11.0

Economic branch
Agriculture
Industry

ומים3 14.414.618.7Electricity(0.3)(1.3)1.7חשמל and water 14.615.015.3Construction(0.3)9.69.0בינוי4 והארחה5 ,20.911.99.111.712.810.1Commerceמסחר. and hotels
ותקשורת6 אחסנה ,12.08.73.212.713511.1Transportתחבורה. storage and
עסקיים7 ושירותים 20.48.811.611.412.410.6פיננסים

communication
Financing and business

ציבוריים8 56.022.333.711.613.310.4שירותים
services

Public services ואחרים9 אישיים 9.04.74.311.313.39.1Personalשירותים and other services
ידוע. לא כולל בדרום; בדוים כולל לא

1 Fxcl. Bedouins in the South: incl. not known.

עבודה חיפוש ואופן עבודה חיפוש משך לפי מועסקים, בלתי י"ב/25. לוח
TABLEXII/25.UNEMPLOYED, BY DURATION AND MODE OF SEEKING WORK

1986

הכל19821983198411985 נשיםגבריםסך
TotalMalesFemales

אלפים הכל2 68.463.284.996.8104.059.145.2TOTAL2סך thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
עבודה חיפוש Durationמשך of seeking work

(weeks)(שבועות)
14.23.73.72.63.42.44.51

26.47.86.05.46.66.37.22
34.85.23.63.23.73.44.13
411.512.911.211.210.98.713.54

5818.017.015.915.114.316.012.258
91314.615.216.018.817.718.916.0913
14+40.538.343.743.743.444.342.614 +

עבודה חיפוש Modeאופן of seeking work התעסוקה שירות 55.248.952.451.849.656.041.3Employmentדרך service
בעיתונות 27.333.230.430.033.124.245.1Advertisementמודעה in the press

אישית 10.69.610.812.710.112.56.7Personalפנייה application
ידידים Through(2.9)(2.2)3.14.63.13.02.5ע"י firends

3.83.63.32.54.75.14.0Otherאחר
1 Age 15 and over; see note 8 to Table X11/1.
2 Excl. Bedouins in the South; incl. not known.

י"ב/ו. ללוח 8 הערה ראה ומעלה: 15 בני
ידוע. לא כולל בדרום; בדוים כולל לא
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שנות גיל, אוכלוסייה, קבוצת מין, לפי מועסקים, בלתי  י"ב/26. לוח
בישראל האחרונים החודשים ב2ו ועבודה לימוד

TABLEXII/26.UNEMPLOYED, BY SEX, POPULATION GROUP, AGE, YEARS OF
SCHOOLING AND WORK DURING LAST 12 MONTHS IN ISRAEL

'1986

סך1975198019811982198319841985
הכל
Total

נשיםגברים
MalesFemales

Thousandsאלפים
הכל2 63.6סך 35.168.468.463.285.198.5104.059.1.4S2TOTAL2

34.7גברים 18.836.937.735.146.557.9Males
29.0נשים 16.731.530.427.938.640.9Females

57.7יהודים 32.361.559.154.674.482.386.543.243.6Jews
5.6לאיהודים 3.06.79.38.410.516.217.816.21.7NonJews

גיל Ageקבוצת group
14 175.3 3.95.45.34.65.25.96.23.82.51417
18  2424.4 13.726.726.024.032.235.937.020.116.91824
25  3419.3 9.321.820.920.628.531.532.318.414.02534

י 35  5411.4 6.412.613.811.316.321.624.513.511.13554
55+3.2 1.81.92.42.72.93.64.03.3(0.7)55+

לימוד Yearsשנות of schooling
0  42.7 2.32.42.61.82.33.42.92.3(0.6)04
5  814.0 10.314.613.912.016.119.318.013.64.358
91235.7 16.239.039.637.450.559.664.334.330.1912

13 +10.4 6.511.711.611515.915.818.88.99.813 +

האחרונים החודשים Inב2ו the last 12 months
בישראל 30.8עבדו 16.534.134.430.543.650.352.735.517.3Worked in Israel

בישראל עבדו 32.8לא 18.634.334.032.741.548.251.323.627.9Did not work in Israel

3Percentages3אחוזים
הכל 4.8סך 3.15.15.04.55.96.77.16.57.9TOTAL

4.1גברים 2.54.34.44.05.2Males
6.0נשים 4.46.46.05.37.0Females

4.9יהודים 3.15.14.84.45.86.46.65.78.0Jews
4.2לאיהודים 2.84.86.35.56.69.510.511.36.6NonJews

גיל Ageקבוצת group
14  1715.2 10.115.014.213.515.016.920.519.323.81417
18  2412.9 7.314.314.112.716.518.018.619.118.11824
25  344.5 3.05.04.74.66.26.87.26.97.82534
35  542.5 1.52.62.72.13.03.84.14.84.83554

55+1.6 1.00.92.51.31.41.82.03.7(1.2)55+

לימוד Yearsשנות of schooling
0  43.3 2.33.13.72.63.75.94.75.4(3.2)04
584.9 3.45.35.24.66.27.87.67.77.558
9126.1 3.46.56.35.77.48.69.17.911.1912

13 +3.0 2.63.13.02.83.83.54.03.64.513 +

האחרונים החודשים Inב12 the last 12 months
בישראל 2.3עבדו 1.62.52.52.23.03.43.63.93.0Worked in Israel

בישראל עבדו 2.5לא 1.82.52.52.32.93.33.52.64.9Did not work in Israel

1 Age 15 and over; seenote8 toTableXII/1. 2Incl. years of
schooling not known. 3 Of civilian labour force in each cell.

כולל 2 .1 /y< mbi 8 ,77,^7x\k\; r^swi 15 vj 1

בכל האזרחי העבודה מכוח 3 ידועות. לא לימוד שנות
תא.
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ומועד העבודה להפסקת סיבה לפי מועסקים, בלתי  י"ב/27. לוח
האחרונה עבודתם הפסקת

TABLEXI1/27.UNEMPLOYED, BY CAUSE OF STOPPING WORK AND DATE OF
STOPPING LAST EMPLOYMENT

'1986

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

1985 1984 1983 1982

Worked in Israel in the last 12 months האחרונים החודשים ב2ו בישראל עבדו
הכל1אלפים TOTAL.33.729.942.849.952.535.416.9סך 1thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

עבודה להפסקת Causeסיבה of stopping work

צימצומים בגלל 35.130.345.451.046.555.927.0Dismissedפוטרו due to staff reduction

הסתיימו החוזה או 18.420.418.818.118.917.621.7Endהעבודה of work or contract (incl.
עונתית) עבודה seasonal(כולל work)

אחרות מסיבות 12.810.710.48.58.47.411.8Dissmissedפוטרו for other reasons

30.233.022.219.722.214.835.5Resignedהתפטרו

לגמלאות Retired(1.5)(1.0)(0.5)(0.8)(1.0)(1.0)יצאו

Other(3.9)(2.8)2.32.9(2.3)4.7(2.6)אחר

ב2ו בישראל עבדו האחרוניםהחודשילא 12ם monthsDid not work in Israel in the las

הכל2אלפים 33.032.640.647.551.223.527.7TOTAL2סך thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages

העבודה חיפוש Beforeלפני seeking work
בצה"ל 24.523.624.924.420.730.212.7Servedשירתו in the army

Studied.27.626.623.924.826.028.124.3למדו

חדשים New(2.2)(3.0)(2.5)(11)(1.0)(1.6)(2.5)עולים immigrants

בית 25.727.027.626.328.252.2Housewivesעקרות

19.821.222.623.522.538.88.7Otherאחר

Thereof: Worked in Israel prior to the last 12 months האחרונים החודשים 12 לפני בישראל עבדו מזה
הכל2אלפים .17.917.2סך 22.526.529.312.417.0TOTAL2.thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

האחרונה עבודתם Stoppedהפסיקו last work

שנים 2 עד 1 38.639.436.640.939.252.829.012לפני years ago

שנים 3 עד 2 23.922.025.022.720.321.120.123לפני years ago

שנים 4 עד 3 13.112.613.412.514.113.014.234לפני years ago

שנים 5 עד 4 45(8.3)(5.7)5.75.67.65.37.2לפני years ago

שנים 5 28.45(7.3)18.820.317.418.619.2לפני years ago

/1Age 15 and over; see note 8 to Table Xll1.
2 Exc). Bedouins in the South and institutions: incl. not known.

י"ב/ו. ללוח 8 הערה ראה ומעלה; 15 v7 1

ידוע. לא כולל ומוסדות; בדרום בדוים כילל לא 2
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מספר ולפי הבית משק לראש קירבה יחס לפי מועסקים, בלתי  י"ב/28. לוח
בית במשק 4ו 0 בני וילדים מועסקים מועסקים, בלתי

TABLEXII/28.UNEMPLOYED, BY RELATIONSHIP TO HOUSEHOLD HEAD AND BY

NUMBER OF UNEMPLOYED, EMPLOYED PERSONS AND CHILDREN AGED 014 IN
HOUSEHOLD

1986

הכל סך
Total

ראש
בית משק
Head of
household

בן/בת
זוג

Spouse

אחר
Other

(אלפים) כולל 104.244.222.038.0GRANDסך TOTAL (thousands)

5.25.2Singleבודד

הכל סך כודד 99.039.022.038.0Nonsingleלא total

עם: בית n]במשקי households with:

בית במשק מועסק בלתי 80.634.419.726.51ו unemployed in household

בית במשק מועסקים בלתי 2+18.44.52.31152+ unemployed in household

בית במשק מועסק 145.612.418.115.01 employed person in household

בית במשק מועסקים 2+24.22.6(1.1)20.62 + employed persons in household

ילדים 38.113.94.120.1Withבלי no children

ביח במשק ילדים 60.925.117.917.9Withעם children in household

הכל totalסך

ילד 123.88.65.69.6I child

ילדים 218.07.26.84.02 children

ילדים 3+19.29.35.54.33+ children

(אחוזים) כולל 100.042.421.136.5GRANDסך TOTAL (percentages)

הכל סך בודד 100.039.422.238.4Nonsingleלא total

עם: בית Inבמשקי households with:
בית במשק מועסק בלתי 1100.042.724.432.91 unemployed in household

בית במשק מועסקים בלתי 2+100.024.612.662.82+ unemployed in household

בית במשק מועסק 100.027.339.833.01ו employed person in household

בית במשק מועסקים 2+100.010.7(4.5)84.82 + employed persons in household

ילדים 100.036.510.852.7Withבלי no children

ביח במשק ילדים 100.041.229.429.4Withעם children in household 
הכל totalסך

ילד 100.036.123.540.31ו child

ילדים 2100.040.037.822.22 children

ילדים 3+100.048.728.822.53+ children
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כלכלי ענף לפי האחרונים, החודשים ב2ו שעבדו מועסקים בלתי י"ב/29. לוח
יד ומשלח אחרון

TABLEXII/29.UNEMPLOYED WHO WORKED IN THE LAST TWELVE MONTHS, BY
LAST ECONOMIC BRANCH AND OCCUPATION

סמל
Code

כלכלי ענף
יד 198119821983198419851986Economicומשלח branch

and occupation

הכל2אלפים 34.134.430.543.550.352.7TOTAL2סך thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

כלכלי Economicענף branch
ודיג0 ייעור ,3.74.23.73.53.84.4Agricultureחקלאות, forestry and ifshing
(כרייה12 26.426.123.225.024.324.3Industryתעשייה (mining and

(manufacturingוחרושת)
ומים3 Electricity(0.6)(0.6)(0.7)(1.2)(0.7)(13)חשמל and water
ועבודות4 (בנייה 12.212.717.514.518.515.7Constructionבינוי (building and

publicציבוריות) works)
אוכל5 שירותי ,15.414.815.816.415.917.0Commerceמסחר. restaurants and

hotelsוהארחה
אחסנה6 ,6.75.06.75.85.26.1Transportתחבורה, storage and

communicationותקשורת
ושירותים7 7.47.48.48.47.69.2Financingפיננסים and business

servicesעסקיים
ציבוריים8 19.517.817.816.614.915.9Publicשירותים and community

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 7.65.97.49.19.16.9Personalשירותים and other services

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות Scientific(2.3)1.6)(2.3)3.03.03.7בעלי and academic

workersואקדמיים
חופשיים1 מקצועות 9.37.96.79.28.19.4Otherבעלי professional, technical

ודומיהם טכניים andאחרים. related workers
(1.8)(1.3)(1.8)0.7)מנהלים2 (1.62.5Administrators and managers
ודומיהם3 פקידות 16.817.019.217.115.216.2Clericalעובדי and related workers
סוכנים4 מכירות, 7.75.87.18.26.76.7Salesעובדי workers

וזבנים
שירותים5 12.913.714.515.716.817.0Serviceעובדי workers
בחקלאות6 3.33.64.2Agricultural)3.63.03.4עובדים workers
מקצועיים78 36.635.635.430.036.432.8Skilledעובדים workers in industry, mi

במחצבים. ,ningבתעשייה, building and transport
בתחבורה andבבנייה. other skilled workers

אחרים מקצועיים ופועלים
בתעשייה.9 אחרים 9.412.28.812.49.79.0Otherעובדים workers in industry,

ובבנייה transportבתחבורה and building and
מקצועיים בלתי unskilledופועלים workers

/1Age 15 and over; see note 8 to Table XII1.
2 Incl. not known.

י"ב/1. ללוח 8 הערה ראה ומעלה; 15 vj 1

ידוע. לא כולל 2
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עבודה כוח תכונות לטי ומעלה1, 5ו בני אוכלוסיית  י"ב/30. לוח
חלקית לעבודה וסיבה מין ושנתיות, שבועיות

TABLEXII/30.POPULATION AGED 15 AND OVER', BY WEEKLY AND ANNUAL
LABOUR FORCE CHARACTERISTICS, SEX AND CAUSE OF PARTTIME WORK

1986

השבועיבכוח האזרחי riTayn
In weekly civilian

r forcelabou
nמועסקיםאוכלוסייה 1_n 3

EE
__ eg 15+ ןןEmployedבגיל

Populatz 

עבודה כוח הכלtion2תבונות כללסך בדרך Annualעבדו labour
agedTotal2Workedשנתיות generallyg aforce characteristics

15 +a an a
תלקימלא

/±_ c ■

b="
S> 
n w

FullPartFz
timetime

Thousandsאלפים
כולל 2,820.21,459.61,029.7318.1103.91,360.5GRANDסך TOTAL
:Thereofמזה:

החודשים ג12 1,500.71,408.31,029.7318.152.692.4Workedענדו during last 12 months
הכל2 סך  total2האחרונים
יותר או שבועות 411,221.71,206.7929.3257.214.415.041 weeks or more

שבועות 1  40260.8184.489.156.237.576.41 40 weeks
הכל 1,379.9894.8738.791.259.0485.1MALESגבריםסך TOTAL

:Thereofמוהל
החודשים ב12 914.3871.3738.791.235.443.1Workedעבדו during last 12 months

הכל2 סך  total2האחרונים
יותר או שבועות 41764.0757.2673.269.010.46.841 weeks or more

שבועות 1 40139.7103.857.620.524.535.91 40 weeks
חלקית לעבודה PercentagesCauseאחוזיםסיבה of parttime work

שבועות 1 40100.0100.0100.0100.0100.0100.0140WEEKS TOTAL
הכל סך 
נכות או 8.5Illness(1.5)7.67.37.114.4מחלה or disability
לפנסיה 10)5.61.7יצא ((3.6)(1.5)16.7Retirement

הסתיימה 6.97.36.89.16.86.0Endהעבודה of work
מצא ולא עבודה 39.249.945.827.978.68.6Soughtחיפש work and did not find

23.116.816.429.27.041.3Studiesלימודים
10.5Army(1.7)(5.2)8.98.312.3צה"ל
8.4Other(2.9)8.78.710.610.6אחר

Thousandsאלפים
הכל 1,440.2564.8291.0226.944.9875.4FEMALESנשיםסך TOTAL

:Thereofמזה:
החודשים ב12 586.4537.0291.0226.917.249.4Workedעבדו during last 12 months

הכל2 סך total2האחרונים
יותר או שבועות 41457.7449.5256.1188.23.98.241 weeks or more

שבועות 1  40121.180.631.535.613.140.5140 weeks
חלקית לעבודה PercentagesCauseאחוזיםסיבה of part  time work

שבועות 1  40100.0100.0100.010O.O100.0100.0140WEEKS TOTAL
הכל סך 
נכות או 7.6Illness(3.1)5.44.22.66.0מחלה or disability
לפנסיה (0.5)יצאה 3.1(0.4)(0.8)8.4Retirement

הסתיימה 6.2End(7.8)4.3(2.4)4.84.2העבודה of work
מצאה ולא עבודה 25.233.733.121.968.28.4Soughtחיפשה work and did not find

בית 22.2Housewife(5.4)21.120.517.928.5עקרת
.22.419לימודים I18.423.5(8.9)29.0Studies
5.4Army(3.6)(4.0)7.38.315.3צה"ל
12.8Other(3.0)10.79.59.911.0אחר

Excl. institutions and Bedouins in the South.
Incl. not known.

בדרום. ובדוים מוסדות כולל אינו 1

ידוע. לא כולל 2
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employment and wages by reports to the דיווחים פי על ושכר תעסוקה
national insurance institute and from לאומי לביטוח למוסד למוסד
other administrative sources אחרים מנהלים וממקורות

שכיר למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות  י"ב/ו3. לוח
TABLEXII/31.EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES PER

EMPLOYEE'S POST
Monthly average לחודש ממוצע

קודמת שנה לעומת שינוי אחוז
Percent change on a year earlier
שכיר למשרת ממוצע שכר

Average wages per
employee's post

במחירים
קבועים

At constant
prices

במחירים
שוטפים

At current
prices

משרות
שכיר

Emplo
yees
posts

שוטפים במחירים שכר
Wages at current prices

למשרת ממוצע
(ש"ח) שכיר
A verage per
employee's
post (N1S)

הכל סך
ש"ח) (אלפי

Toial
)NIS

thousand)

משרות
שכיר
(אלפים)
Emplo
yees'
posts

)thousands)

Incl. workers from Judea,
Samaria and Gaza Area

מיהודה, עובדים כולל
עזה וחבל שומרון

1973930.1105.20.12.027.46.11973
1974940.1145.00.21.136.32.41974
1975976.9209.60.23.236.62.11975
19761,004.3286.30.32.833.01.41976
19771,034.1437.40.43.048.410.61977
19781,065.6693.90.73.154.01.51978

'19791,153.11,432.31.24.392.79.51979'
19801,151.03,234.62.80.2126.33.21980

19811,186.67,977.86.73.1139.210.41981

19821,212.717,851.714.72.2118.90.41982
*19831,238.146,657.537.72.2155.86.119832
19841,233.5225,133.0182.50.4384.30.41984
19851,237.8803,346.0649.00.4255.59.01985
19861,237.31,324,873.41,070.8064.97.81986

Excl. workers from Judea,
Samaria and Gaza Area

מיהודה, עובדים כולל לא
עזה וחבל שומרון

1973886.8103.20.11.927.56.31973
1974896.7142.00.21.136.22.31974
1975929.0204.90.22.936.72.21975
1976959.7280.30.33.332.71.31976
1977988.5429.40.43.048.710.81977
1978,016.6680.40.72.854.11.61978

'1979,103.71,405.01.32.693.09.61979'
1980,107.33,180.92.90.4125.53.31980

1981,142.37,848.66.93.2139.110.41981
1982,169.217,565.615.02.3118.70.51982
21983,195.245,933.138.42.3155.76.019832

1984,192.0221,948.0186.20.3384.50.41984
1985,198.0793.164.0662.10.5255.69.01985
1986,195.51,305,202.41,091.80.264.97.81986

1 New sample. see introdution.
2 Renewen sample; see introduction.

מבוא. ראה חדש; מדגם 1

מבוא. ראה מחודש; מדגם 2
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כלכלי ענף! לטי שכיר, למשרת ממוצע ושכר שבר שכיר1, משרות י"ב/32. לוח

לחודש ממוצע

שוטפים במחירים שכר
Wages at current pricesהבכמדד 1978=100ם י0:

משרות
הכלשכיר ממוצעסך

וענףסמל עיקרי למשרתואלפי(אלפים)ענף
Codeמקובץ >ש"ח<ש"ח)Employeesראשי שכירשכיר משרות

postsTotalAverage perEmployees posts
(thousands)(NISemployee's

thousand)post (N1S)

19861983198419851986

כולל 1,237.31,324,8731,070.8112.0111.6112.0111.9סך
ודיג0 ייעור 41.527.274657.198.799.099.1101.7חקלאות,

ושירותים0002 למטעים (פרט 23.014,312621.8110.8114.6120.6125.8חקלאות
לחקלאות)

ומטעים0304 הדרים 4.73,516745.782.879.374.174.7גידול
לחקלאות05 12.38,649701.795.497.895.694.4שירותים

ודיג0607 1.5797549.573.653.139.645.9ייעור

וחרושת)12 (כרייה 304.9374.996U30.0/0.5.5105.7106.7108.0תעשייה
וחציבה10 4.99,3901,905.7124.4116.6107.4107.9כרייה

וטבק1112 משקאות 41.936,775877.1112.3112.6109.6118.0מזון,
ועור1315 הלבשה 50.537,831748.596.491.790.690.4טקסטיל.
ומוצריו16 13.412,146904.895.497.2103.899.8עץ
ומוצריו17 6.28,1281,301.4105.8109.2113.4123.9נייר
לאור18 והוצאה 13.115,3281,174.4125.1129.9126.0132.6דפוס
פלסטיק19 ומוצרי 10.811,2641,039.0104.7105.4109.8112.5גומי
נפט20 ומוצרי כימייס 21.031,2861,491.2110.8114.1120.2122.8מוצרים
אלמתכתייס21 מינרליים 10.111,6491,157.0107.2100.994.695.8מוצרים
מתכת22 של בסיסית 5.46,8801,283.088.286.492.088.7תעשייה
מתכת23 43.154,2981,260.1115.1115.0115.3112.8מוצרי
7.811,2701,452.571.075.172.273.1מכונות24
ואלקטרוני25 חשמלי 37.569,6041,858.2123.9134.1137.8135.6ציוד
הובלה26 21.241,9911כלי ,980.2100.9100.9104.3100.2
10.48,487813.774.572.280.194.3יהלומים27
7.68,6701,146.2107.4110.0112.8127.5שונות28

ומים3 11.722,5171.928.1101.5104.0103.5103.7חשמל

ציבוריות)4 וענודות (בנייה 57.451.271894.0121.3110.8100.787.5בינוי
כללית40 34.730,191870.7115.3105.293.677.2קבלנות
משנה41 15.513,951898.6152.8147.9144.8141.7קבלנות

ואורחיור!42 הנדסיות ציבוריות, 7.17,129997.2113.694.484.174.4עכורות

והארחה5 אוכל שירותי 146.2145.475995.3122.6121.9131.0138.2מסחר,
סיטוני50 51.575,2611,461.9123.3121.8127.6133.6מסחר
קמעוני51 ומסחר כלבו 8.56,412751.3113.8105.8109.8108.4חנוניות
במזון52 קמעוני 15.310,061658.1126.4128.7138.6157.4מסחר
בטקסטיל,53 קמעוני 8.25,034611.4107.1104.2105.9115.4מסחר

והנעלה בהלבשה
ארור5456 קמעוני 19.919,419974.9122.1126.5130.6135.6מסחר
אוכל57 21.011שירותי ,965570.2140.4149.2186.9208.5
הארחה58 21.717,323797.5119.5113.2122.3122.2שירותי
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TABLEX1I/32.EMPLOYEES' POSTS1, WAGES AND AVERAGE WAGES PER
EMPLOYEE'S POST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH

Monthly average

Indices base: 1978=100

כל
למשרתהשכר ממוצע שכירשכר
Totals postAverage wages per employees"
wagesMajor division and

major erouD
שוטפיםכמחיר קבועיםם במחירים
pricesAt current3ricesAt fixed

198619861983198419851986

1,858.21,660.0123.4122.9111.9120.6GRAND TOTAL
1,625.31,598.6117.0116.5105.7116.2Agriculture, forestryand fishing
2,028.41,612.2116.7115.5103.5116.8Agriculture (excl. fruit growing and

agricultural services(
1,327.91,777.5126.6127.9124.3130.0Citriculture and fruit growing
1,378.91 ,460.9111.0107.496.5106.3Agircultural services
990.32,158.3141.1173.1174.2156.8Forestry and fishing

1.968.11.821.7131.0133.6123.7132.4Industry (mining and manufacturing(
1,991.31,845.7144.1144.5128.0134.2Mining and quarrying
1,957.11,658.0120.5124.0109.2120.2Food, beverages and tobacco
1 ,434.61,586.5110.9108.399.4115.2Textiles, clothing and leather
1 ,803.61,807.1120.2111.2101.9131.1Wood and wood products
2,079.11,677.7123.7120.0111.0121.6Paper and paper products
2,323.91,752.1125.5120.8109.1126.8Printing and publishing
1 ,706.41,516.4115.2111.3102.1110.1Rubber and plastic products
2,097.51,708.4132.7134.5118.8124.1Chemical and petroleum products
1,567.11,635.3132.9129.4118.4118.8Nonmetallic mineral products
1,340.41,511.7120.4122.5104.7109.9Basic metal industry
2,105.51,867.1132.2134.6126.1135.7Metal products
1,313.81,797.2125.8126.0116.5130.6Machinery
2,664.01,965.3136.3143.0136.8143.2Electrical & electronic industry
2,122.42,118.1151.8157.6150.9154.2Transport equipment
1,521.91,613.4125.1120.9112.3117.4Diamond industry
2,491.41,953.5139.3148.5133.3142.1Miscellaneous

1,521.61.467.8122.6114.4106.1106.4Electricity and water

1,392.11,590.2118.9113.4102.5115.6Construction (building andpublic works(
1,238.01,604.6120.4119.3105.2116.8General contractors
2,560.71,806.8123.9112.1113.2131.1Special trade contractors
1,019.11,370.7112.6100.186.799.4Bublic works and civil engineering

2.489.51.802.0121.0119.6117.3130.8Commerce, restaurants and hotels
2,614.81.957.1127.4123.9126.0142.0Wholesale trade
1 ,566.21,445.2113.7118.5102.7105.1Department stores and retail trade
2,494.91,585.5120.9120.0102.9114.8Retail trade in food
2.2O5.01,910.2108.6101.0114.6138.7Retail trade in textiles,

clothing and ז3^^001)
2,922.62,155.3133.7131.0136.0156.5Other retail trade
3,388.61,625.5101.798.094.3117.7Restaurants
1,910.61,564.2105.8114.71114113.7Hotels
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ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע ושבר שכר שכיר1, משרות י"ב/32. לוח
(המשך) כלכלי

לחודש ממוצע

סמל
Code

וענף עיקרי ענף
מקובץ ראשי

משרות
שכיר
(אלפיםן

Employees'
posts

)thousands)

שוטפים במחירים שכר
Wages at current prices

1978=100מדדי הבסיס: ם

הכל סך
(אלפי
"חן ש
Total
)N1S

thousand)

ממוצע
למשרת

(ש"חן שכיר
Average per
employee's
post (NIS)

שכיר משרות
Employees' posts

19861983198419851986

ותקשורת6 אחסנה 67.7106.4631.573.2105.3101.999.898.9תחנורה,

ורכבלים60 מוניות 15.932.4432,046.8106.9102.6100.498.8אוטובוסים,

10.010,2481,025.8150.9139.3140.7145.5משאיות61

לנמ"א62 יבשתית והובלה 2.32,7501,201.899.693.291.483.6רכבת

נמלים63 ושירותי ימית 7.113,5161,898.687.380.672.369.2הובלה

תעופה64 נמלי ושירותי אוירית 7.315,4612,131.091.787.786.284.7הובלה

לנמ"א6566 תחבורה ושירותי 11.211,164993.9127.2126.5131.8133.0אחסנה

13.920,8811,498.491.891.090.790.2תקשורת67

עסקיים7 ושירותים 136.3172.2671,263.8137.7138.4140.3140.3פיננסים

פיננסיים70 42.369,9021,651.1140.3131.5129.2124.0מוסדות

13.218,9971,435.8104.4104.6104.0103.2ביטוח71

דלאניידי72 5.56,2921,152.2151.7157.2155.0152.7נכסי

ומשפטיים73 עסקיים 75.377,0761,023.9143.9151.4157.3161.5שירותים

וקהילתיים* ציבוריים 425.4390.238917.4108.3109.2108.7107.2שירותים

ממשלתיים80 מינהל 83.3112,9561,356.2104.9104.4101.897.6שירותי

מקומיות82 רשויות של מינהל 44.832,099716.8103.1103.6103.397.7שירותי

חינוך832 164.5125,237761.6109.8110.7110.4109.8שירותי

ומדע84 מחקר 6.37,5581,206.5106.6104.6101.495.6שירותי

בריאות85 79.579,5381,000.6110.4114.8116.0116.6שירותי

תברואה86 9.07,047779.2104.7102.896.694.0שירותי

וסעד87 רווחה 12.17,577627.5112.5114.1119.1118.3שירותי

אחרים81,88,89 וקהילתיים ציבוריים 26.018,226702.0115.1114.0115.1121.9שירותים

ואחרים'9 אישיים 46.434,372740.7119.4117.9117.9124.1שירותים

וספורט90 בידור אמנות. תרבות, 13.411,590865.6112.8109.6114.5124.4שירותי

רכב91 לכלי 12.810,967860.0144.4133.6108.2114.0מוסכים

בבתים93 10.03,623361.3154.5142.2122.5174.1שירותים

92,94,
95,98

ואחרים אישיים 10.28,193800.4155.5147.8132.3136.8שירותים

בית. עוזרות כולל לא 3 מקומיות. ברשויות חינוך שירותי כולל 2 עזה. וחבל שומרון מיהודה, עובדים כולל 1
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TABLEXII/32.EMPLOYEES' POSTS', WAGES AND AVERAGE WAGES PER
EMPLOYEE'S POST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH (cont.)

Monthly average

100:Indicesbase1978 =

כל
השכר
Total
wages

שכיר למשרת ממוצע שכר
Average wages peremployees *s post

Major division and
major group

במחי
3irces

שוטפים רים
At current

קבועים במחירים
At fixed prices

198619861983198419851986

1.617.91.635.1115.6117.2118.7 108.7Transport. storage and communication

1,697.51,717.7120.6124.4124.5 107.5Buses, subways and taxis

2,404.51,653.2118.8115.3119.6 101.9Trucks
1,114.01,332.6100.0105.796.9 92.6Rail and land transport, N.E.C.
1,260.51,820.5134.5138.4132.6 128.7Sea transport and port services

1,263.01,492.1111.6111.5108.4 108.9Air transport and airport services
2,087.41,569.9116.6113.2114.0 110.5Storage and transport services, N.E.C.
1 ,792.81,986.9114.7121.7144.2 125.6Communication

2.374.71,692.3125.0116.3123.1 110.7Financing and business services

2,013.61,623.7130.7118.9118.4 111.5Financial institutions

2,025.51,962.4126.4119.3142.5 117.3Insurance
2,276.91,491.199.399.0108.1 97.8Real estate

3,000.91,857.6120.9119.6134.9 116.5Business and legal services

1,6m1.510.2121.0122.6109.7 105.4Public and community services

1,577.61,616.7120.8125.2117.7 109.7Government administration

' 1,534.61 ,570.2119.8126.1114.1 109.7Municipal administration
1,596.11,453.9126.2120.6105.7 102.8Education services2

1 ,666.91,743.6135.5131.7126.6 113.2Research and scientinc institutes

1 ,702.91,460.4115.8123.4105.9 104.0Health services

1 ,495.41,591.6112.8120.2115.3 104.0Sanitary services

1 ,673.81,414.9111.7114.6102.9 96.7Welfare services

1 ,896.21,555.9117.9118.9113.0 107.2Other public and community services

2.121.91.710.4123.2116.6123.9 105.4Personal and other services1

1,919.31,543.4126.5121.8112.0 104.2Cultural and recreational services and sport
2,128.51,867.1126.6118.6134.9 109.1Repair of motor vehicles

2,292.31,822.3123.3111.8131.7 100.6Domestic services

2,390.21,747.1119.1115.9126.7 107.9Other personal services

1 Incl. workersfromJudea, Samaria andGaza Area. 2 Incl. municipal education services. 3 Excl. household help.
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למשרת ממוצע ושכר שכר שכיד, משרות של שינוי ואחוז מדדים  י"ב/33. לוח
כלכלי ענף לפי שכיר,

לחודש ממוצע

השכר כל
שוטפים) (במחירים
Total wages

)at current prices)

1986 1985 1984 1983

שכיר משרות
Employees' posts

למשרת ממוצע
שכיר.

Average
per emplo
yees' post

1986 1985 1984 1983 1982

שוטפים במחירים שכר
Wages at current prices

הכל
Total

משרות
שכיר
10קוח£
yees'
posts

1986

כלכלי ענף

קודמת שנה לעומת שינוי אחוז
64.9 256.8 382.5 161.3 0.1 0.4 0.4 2.2 2.2

2.6 0.1 0.4 ^(.0 1.5

1.2 0.9 0.3 1.2 1.2

0.2 0.5 2.5 2.3 0.9

 13.1 9.0 8.7 0.5 2.4

5.5 7.5 0.6 6.1 6.4

0.8 2.1 3.2 0 1.9

0.0 1.4 0.5 7.4 5.8

1.4 0.5 0.9 1.3 1.2

5.3 0.1 1.3 5.3 1.9

0.2 0.5 0.3 2.3 2.3

139.1381.0259.172.8

158.8393.4266.465.4

150.7380.4247.957.0

139.6310.8229.850.4

164.2372.4315.978.6

145.2380.6257.364.6

179.5346.8286.167.8

165.1406.0227.059.0

172.4346.6259.289.6

64.6 257.2 383.2 161.4

138.7391.3256.369.5

158.7394.5266.964.7

150.7380.4247.957.0

141.1311.3233.951.1

164.0393.4298.378.0

145.2381.0257.364.4

179.9346.8286.167.8

165.0406.1227.158.8

172.4343.5262.788.5

ase: 1978=100.0 : הבסיס
1,660.0 1,858.2 111.9

0.1 0.6 3.1 3.6 1.1

0.7 1.1 0.6 1.0 1.0

0.2 0.4 2.5 2.3 0.9

11.9 8.5 9.8 1.9 4.5

5.1 6.7 0.4 6.2 6.5

 1.1 2.2 3.1 0 2.2

0.0 1.4 0.5 7.4 5.8

 1.5 0.4 0.9 1.2 1.1

4.6 0.8 1.9 5.0 2.1

1,598.6

1,821.7

1,467.8

1,590.2

1,802.0

1,635.1

1,692.3

1,510.2

1,710.4

1,625.3

1,968.1

1,521.6

1,392.1

2,489.5

1,617.9

2,374.7

1,618.8

2,121.9

101.7

108.0

103.7

87.5

138.2

98.9

140.3

107.2

124.1

1,652.7 1,865.2 112.9

1,491.4 1,683.0 112.8

1,821.3 1,976.8 108.5

1,467.8 1,521.6 103.7

1,553.8 1,458.0 93.8

1,810.8 2,485.0 137.2

1,641.2 1,616.8 98.5

1,692.3 2,374.7 140.3

1,510.9 1,616.0 107.0

1,713.3 2,129.8 124.3

מיהודה, עובדים כולל
עזה וחבל שומרון

הכל סך 

ודיג ייעור חקלאות.

וחרושת) (כרייה תעשייה

ומיס חשמל

ועבודות (בנייה בינוי
ציבוריות)

אוכל שירותי מסחר.
והארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה,

עסקיים ושירותים פיננסים

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

עובדים כולל לא
שומרון מיהודה,

עזה וחבל
הכל 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
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TABLEXII/33.INDICES AND PERCENT CHANGE OF EMPLOYEES' POSTS, WAGES

AND AVERAGE WAGES PER EMPLOYEE'S POST, BY ECONOMIC BRANCH

Monthly average

ממוצע שכירלמשררשכר 1

Average wages per employee's pos

שוטפבמחיר קבוע0ם aEconomicבמחירים branch
pricesAt currentconstant pricesAt

198319841985198619791980198119821983198419851986

year<e on previousPercent chan
155.8384.3255.564.93.2 9.510.40.46.10.49.07.8INCL. WORKERS FROM

JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

149.0379.3258.868.5 1.7 5.87.62.03.20.59.39.9Agriculture, forestry and
ifshing

155.7391.7262.863.40.4 6.211.82.15.62.07.47.0Industry (mining and
manufacturing(

156.6368.9249.456.82.0 1.720.84.67.86.77.30.3Electricity and
water

140.0350.0262.673.00.9 6.78.94.80.44.79.612.8Construction (building and
public works(

149.0375.2287.069.43.8 4.911.44.72.1 1.1 1.9115Commerce, restaurants
and hotels

145.2396.4265.065.91.4 3.58.90.62.01.47.39.2Transport, storage and
communication

160.2344.4280.967.81.5 5.69.70.97.37.0^*.811.2Financing and business
services

161.6401.6228.561.28.4 15.610.24.79.51.314.14.1Public and community
services

158.7352.5259.180.24.3 7.13.88.27.25.49.617.5Personal and other services

155.7384.5255.664.93.3 9.610.40.56.00.49.07.8EXCL. WORKERS FROM
JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

147.5376.4254.169.32.5 5.94.30.03.7 1.310.210.9Agriculture, forestry and
fishing

156.0391.5263.063.40.5 9.311.82.35.71.97.37.1Industry (mining and
manufacturing(

156.6368.9249.456.82.0 1.620.84.67.86.77.30.3Electircity and
water

136.6355.9264.971.5 1.4 4.89.44.2 1.93.69.212.0Construction (building and
public works(

148.6395.0273.269.33.8 5.711.74.91.9 1.2 15115Commerce. restaurants
and hotels

145.3396.5265.366.21.5 3.29.10.72.11.47.19.4Transport, storage and
communication

160.6344.4280.967.81.5 6.29.70.97.37.04.811.2Financing and business
services

161.7401. 5228.561.28.4 15.210.24.79.51.314.24.2 Public and communal

159.4352.3259.780.14.2 6.93.48.67.55.79.517.7Personal and other services
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registered unemployment רשומה אבטלה
התעסוקה, שירות של עבודה בלשכות עבודה דורשי י"ב/34. לוח

הלשכה סוג לטי
TABLEXII/34. WORK SEEKERS AT LABOUR EXCHANGE OF THE EMPLOYMENT

SERVICE, BY TYPE OF EXCHANGE
חודשי Monthlyממוצע average

1977197819791980198119821983198419851986

י 19,48719,13820,83632,56534,80033,70731,83437,59142,63442,269Adults1מבוגרים

4,0423,8123,6393,3593,1552,9172,6332,5502,3252,207Youthsנוער

לתעסוקת 4,1714,249Bureau§4,137§3,5414,1845,3164,1163,5763,593המרכז for placement
ofאקדמאים professionals

866814742923874879763888764737Studentsסטודנטים

769627745396374436348489526290Seamenימאים

1 Incl. work seekers who applied to labour exchanges for
household help.

לעובדות ללשכות שפנו עבודה דורשות כולל 1

בית. במשק

הלשכה מקום לטי אקדמאים, לתעסוקת במרכז עבודה דורשי  י"ב/35. לוח
TABLEXII/35.WORK SEEKERS AT BUREAU FOR PLACEMENT OF

PROFESSIONALS, BY PLACE OF EXCHANGE

חודשי Monthlyממוצע average

19791980198119821983198419851986

כולל 4,1845,3164,1163,5763,5934,1374,1714,249GRANDסך TOTAL

הכל קליטהסך 2.8683,1731.9711,4111,5271,5091,2561.078Absorptionמרכזי centers total

1,6461,7901,097750790800670586Professionalsאקדמאים

1,2221,383874661738709586492NonProfessionalsלאאקדמאים

הכל סך אחרים 1,3192.1432,1452.1652,05152,6282.9153,171Otherמקומות places total

1,1341,8631,8891,9631,8922,4352,7263,016Israelisישראלים

183280257200173193189155Immigrantsעולים
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מובטלים של יומי וממוצע עבודה דורשי רשומים, י"ב/36. לוח
התעסוקה שירות של למבוגרים העבודה בלשכות

TABLEXII/36.REGISTERED, WORKSEEKERS AND DAILY AVERAGE OF
UNEMPLOYED IN ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE

השנהרשומ במשך חודשיים ממוצע  עבודה מובטליםממוצעדורשי של יומי
the yearRegistered duringWorkseekers  monthly averageDaily average of unemployed

הכל הכלנשיםגבריםסך הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTolalMalesFemales

194918,91215,8353,0776,3515,556795

195022,55118,8163,7355,908

195126,72321,9794,7446,3375,2771,060

195229,43624,3955,0419,4137,9221,491

195342,18036,0456,13517,68015,2372,443

195436,10730,4075,70013,45511,3222,133

195532,07726,2515,82610,7338,7152,023

195637,60130,6486,95312.2909.8542,436

195739,66731,9487,71912,5139,9092,604

195832,80825,3237,4859,3287,0052,323

1I 95929,02221,2427,7807,3775,2842,309

I960134,58789,91644,67125,79218,2247,5686,0424,2031,839

'1961124,63279,82444,80829,15919,2379,9225,1433,1352,008

1962138,15387,41350,74029,96419,34310,6214,6022,6601.942

1963142,79588,71354,08229,18718,57010,6174,0322,2441,788

1964137,82984,38653,44327,90317,61710,2863,3991.8711,528

1965142,41285,91656,49627,98017,52510,4553,2001,7831,417

1966166,879108,01158,86837,87626,20011,6757,9305,5422,388

1I 967183,866126,31957.54755,78842,13313,65513,52510,0343.491

1968174,250109,14565,10539,15926,94112,2185,7093,8841.825

1969I55 ,70787,85167,85627,17416,21210,9622,3951,3761,019

1970149,94780,89469,05323,88713,31110,5761,595844751

1971136,47572,13864,33719,45110,5168,935938523415

1972133,61668,74664,87018,5309,8448.686744414330

'1973126,73266,78359,94916,9039,1667,737879498381

1974128,82865,92762,90116,8758,8248.051844463381

1975126,65965,72960,93017,1869,0568.1301,000551449

1976134,27072,30861,96218,90810,5928,3161,396855541

1977135,56573,43762,12818.79510,6108,1851,484964550

1978138,11672,56365,55318,52010,0568,4641,361787574

1979151,65779,50272,15520,29010,8349,4561,477829648

1980177,22601,21076,01632,09719,42612.6719,0776.1282.949

1981181,53003,27678,25434,56220,93413.62811.5777,7273,850

1982179,59600,75478,84233,56720.34013,22710,9587.4233,535

1983180,32199,43480,88731,83418.75813,0769.7286,3433,385נ

'1984194,45309,02585,42837,59122.39415,19713J2S8,6294,499

'1985207,31917.96889,35142,63425,99516,63916,95111.2845,667

'1986203,69515,44988.246 142,26925,75416,51517.57011.7695.801

One should be cautious on compairng data for the previous
years: see introduction. 2 As of 1983, incl. household help.

ראה קודמות; שנים עם בהשוואה להיזהר יש 1

כיח. במשק עובדות כולל ב1983. החל 2 מבוא.
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העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע י"ב/37. לוח
נפה מחוז, מדור, מין, לני התעסוקה, שירות של למבוגרים

למובטל בחודש אבטלה ימי וממוצע
TABLEXII/37.DAILY AVERAGE OF UNEMPLOYED IN ADULT LABOUR

EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT,
SUBDISTRICT AND MONTHLY UNEMPLOYMENT DAYS PER UNEMPLOYED

חודשי Monthlyממוצע average

1965197019751980'1983■1984'19851986

י Dailyומיממוצע average
כולל 3,2001,5951,0009,0779,72813,12816,95117,570GRANDסך TOTAL

1,7838445516,1286,3438,62911.28411גברים ,769Males
1,4177514492,9493,3854,4995,6675,801Femalesנשים

Sectionמדור
חופשיים 5932416335547111,0291,213Liberalמקצועות professions

6983511651,4181,0361,5781,7312,036Clerksפקידים
24996561,2349561,1441,4221,439Industryתעשייה
1373516146116207276312Buildingבנייה

וקשר 1547651712270446588486Transportתחבורה and
communications

754118280229335400424Servicesשירותים
מקצועיים 1,8289646534,6546,5678,70711.50511בלתי ,660Unskilled workers

ונפה Districtמחוז and
subdistrict

288296152677633737718941Jerusalemירושלים הכל סך  8532871302,1282,3133.3625.4305.889Northernהצפון  total
.87379342162269494456צפח Zefat
5122971334451607722Kinneretכנרת 445151661,1871,5042,1663,0443,318Yizreelיזרעאל
27077465263134761,2851,393Akkoעכו

הכל סך  5962941101,4462.0992,6383,3833.278Haifaחיפה  total
419200601,1551,6582,2282,6862,417Haifaחיפה
1779450291441410697861Haderaחדרה

הכל סך  5092692181,8221.9122.2302.2732.290Centralהמרכז  total
1078440185187284354367Sharonהשרון

תקוה 1153653542477515592745Petahפתח Tiqwa
1263547486607668631491Ramlaרמלה

16111478609641763696687Rehovotרחובות

אביב 4981821801,6981.0921,5971,6231,424Telתל A viv

הכל סך  4562712101,3071.6792,5643,5243.74SSouthernהדרום  total 220152974705898791,2621,263Ashqelonאשקלון
שבע 2361251138371.0901,6852,2622,485Beerבאר Sheva

TOTAL
Males
Females

למובטל בחודש אבטלה ימי ממוצע
Average monthly unemployment days per unemployed

4.02.61.77.58.39.210.611.0
3.72.61.88.39.210.111.612.0
4.42.71.66.17.07.89.69.4

הכל סך
גברים
נשים

/Seenotes to TableX1I36. י"ב/36. ללוח הערות ראה 1

LABOUR AND WAGES 342



של ונוער למבוגרים עבודה בלשכות עבודה דורשי  י"ב/38. לוח
לחודש רשומים אבטלה וימי מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה, שירות

TABLEXII/38.WORKSEEKERS IN ADULT AND YOUTH LABOUR EXCHANGES OF
THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT AND REGISTERED

UNEMPLOYMENT DAYS PER MONTH
Monehly average חודשי ממוצע

'1986 '1985 '1984 '1983 1980 1975 1970 1965

Adult labour exchanges למבוגרים עבודה לשכות

הכל 27,98023,88717,18632,09731,83437,59142,63442,269TOTALסך

17.52513.3119.05619.42618.75822.39425.99525.754Malesגברים

10.45510,5768,13012.67113.07615.19716.63916.515Femalesנשים

Sectionמדור
חופשיים 2952413601.2411.0901.3051.7562.015Liberalמקצועות professions

2,9712,3142,1283,9472.7023.2533,4313.985Clerksפקידים

2.1511.5191.0253,1902.4762,7473.1813,034Industryתעשייה
1,829755376472286441504532Buildingבנייה

וקשר 8667426761.7786409281.134925Transportתחבורה and
communication

587567283738567698817840Servicesשירותים

מקצועיים 19.28117.74912.33820.73024.07328.21931.81130.938Unskilledבלתי workers

Districtמחוו
1,9642,6941.9882,7772,7863.0353.5703,935Jerusalemירושלים

5.8224,0092.2935.6115.8997.35610.22210,677Northernהצפון
4.2913,5322.5564.3264.9025.5516,2726.154Haifaחיפה

5.1434,5553.7747,3076.9387.8267.6787.286Centralהמרכו

אביב 6.2745,2153.6426,6865.5826,7986.7376.003Telתל Aviv

4.4863,8822,9335.3905,7277.0258.1558.214Southernהדרום

אבטלה Registeredימי
unemploymenlרשומים
daysלחודש per month
ימים 07.7848.7822,6951.3471,9301,8582.1232.2960 days

ימיס 6 עד 16.52713.77614,02519.905S18.58320.19320.16618.9321ו to 6 days

ימים 12 עד 72.1838312523.2242,6673,5154,3524,1217 to 12 days

ימים 18 עד 13885272902.2672,0802,8273.6573,87513 to 18 days

ומעלה ימים 196012261245.3546.5749.19812.33513.04519 days and over

עבודה labourלנוערלשכות exchangesYouth

הכל 7,6006,2774,5103,3582,6332,5502,3242,207TOTALסך

3.9933.4072.6982.2901.8461.8281.6881.626Boysנערים

3,6072.8701.8121.068787722636581Girlsנערות

Districtמחוו
711732623409327308281291Jerusalemירושלים
1,070926613499349364339309Northernהצפון

970843571382305282225242Haifaחיפה

1.9101.398637841632645549574Centralהמרכז
אביב 1.6781.327778549418408414400Telתל Aviv

1.2611.0511.288678602543517391Southernהדרום

/TableXll36.1 See notes to
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הופנו שלא עבודה ודורשי הפניות נענו, שלא הזמנות הזמנות, י"ב/39. לוח
מדור לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים עבודה לשכות דרך

TABLEXII/39.REQUESTS, UNFULFILLED REQUESTS, REFERRALS AND WORK
SEEKERS NOT REFERRED BY ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT

SERVICE, BY SECTION
Monthly average חודשי ממוצע

כלתי
מקצועיים
Unskilled
workers

שירותים
Services

תחבורה
וקשר

Transport
and commu
nication

בנייה
Building

תעשייה
Industry

פקידים
Clerks

מקצועות
חופשייס
Liberal

professions

הכל סך
Total

Requests
19,430
22,173
16,945
16,781
17,088
12,072
12,509
12,167
13,653
11,311
11,916
13,830

1,294
819
749
701
803
642
500
505
550
652
725
684

Unfuliflled requests
1,702
2,120
4,350
4,575
4,185
1,387
1,507
1,623
2,266
1,462
1.930
2,376

Referrals
20,199
18,394
12,145
12,686
13,570
13,271
14,075
14,760
16,450
17,347
17,766
17,797

254
127
238
215
262
144
97
140
197
190
195
213

767
587
327
354
378
410
339
316
327
355
408
430

441
482
378
327
337
222
203
214
230
217
248
287

59
119
102
73
67
22
17
27
50
24
28
56

595
627
566
558
620
702
666
456
285
340
430
397

2,507
2,260
1,459
1,055
922
852
804
735
557
471
493
453

438
413
462
380
443
223
156
119
109
148
164
142

2,038
859
396
202
188
249
178
170
148
220
217
233

3,230
3.209
2,833
3.H0
3,150
1,990
1,855
1,576
1,648
1,741
1,976

1,937

937
1,496

1.913
2,076
2,083
668

503
446
550
52!
677

773

2,284
1,660
981

1,086
1,262
1,842

1,830
1,610
1,604
1,714
1,925
1,782

2,195
2,082
2.374
3,068
2,957
2,001
2,051
1.837
2,067
1,590
1,581
1,670

348
209
368
512
465
115
124
125
296
218
171
175

2,368
2,099
2.033
2,507
2,566
2,225
2,318
1,799
1,946
1,906
2,062
2,318

294
450
345
424
400
237
252
243
306
283
339
375

הזמנות
29,391
30,719
25,083
25,466
25,657
18,016
18,174
17,277
19,011
16,266
17,278
19,236

נענו שלא הזמנות
88
279
121
234
220
59
56
62
104
85
102
129

3,826
4,762
7,554
8,065
7,725
2,618
2,460
2,542
3,572
2,648
3,267
3,864

206
186
280
278
293
384
412
371
419
441
578
657

28,457
24,412
16,728
17,671
18,877
19,083
19,818
19,482
21,179
22,323
23,383
23,614

1965
1970
1975
1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
'1986

1965
1970
1975
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

1965
1970
1975

97S
979
980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

שלאדורשי notהופנועבודה referredWork seekers
19753,80913154823977225562,533
19783,94515065522166207892,557
19795,168184798304672491033,463
198017,0969262,229,814276,221419 110,211
198119,1321,0942,397!,166246 :,315514 111,400
198218,4439361,822,96625981243012,218
198316,0207781,422,32917441731811,582
198421,3779712,003,56127967144515,447
198525,8701,3522,124,88034580552018,844
198625,2281,5522,474,79936663554717,855

1 1,306 requests iflled througe labour exchanges in Yudea
Samaria and the Gaza Area. 2 lncl. referrals to counsellors

ביהודה. העבודה לשכות באמצעות הזמנותסופקו 1 ,603 1

לייעוץ. הפניות כולל 2 עזה. וחבל שומרון
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של למבוגרים העבודה בלשכות השנה במשך רשומים י"ב/40. לוח
ומין גיל קבוצת לפי התעסוקה, שירות

TABLEXII/40.PERSONS REGISTERED DURING THE YEAR AT THE ADULT
LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY AGE AND SEX

הכל Totalסך
גי 1Ageקבוצת group

1824253435444554556465+

אלפים
ThousandsאחתיםPercentages

TOTAL
1.9
1.2

2.1

2.7
1.9

1.7

1.7

1.6
1.2

0.9
1.0

Males

3.0
2.0
3.5
4.6
2.9

2.5
2.6
2.5
1.9

1.5

1.5

Females

7.7
5.4
4.3
4.3
4.4

4.1
4.7
5.1

5.2
5.3
5.4

9.8
7.3

5.6
5.3

5.4

5.1

5.7
6.1

6.2
6.4

7.0

12.6
8.7
8.9
8.1
8.1

7.9
8.8
9.2
9.3
9.4
10.1

12.4
8.6

8.3
7.8
8.1
8.1
8.8

9.3
9.3
9.5
10.2

16.4

12.1

12.2
11.7
11.8

11.6
12.5
12.8

13.1

13.9
15.0

14.6
11.1

10.9
10.7

11.1

11.2
12.1

12.5

12.9
13.7
14.7

21.6
28.9
22.6

27.8
29.4
29.4
29.2
28.8
29.3
29.6
29.6

22.6
30.1
23.9
28.3
30.9
31.2
31.0
30.2
31.1
31.7

31.3

39.8
43.7
49.9
45.4
44.4
45.3
43.1
42.5
41.9
40.9
38.9

37.6
40.9
47.8
43.3
41.6
41.9
39.8
39.4
38.6
37.2
35.3

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

הכל סך
142,412
149,947
126,659

151,657
161,329
181.530
179,596
180321
194,453

207,319
203,695

גברים

85,916
80,894
65,729
79,502

92,147
103.276
100,754
99,434
109,025
117,968
115,449

נשים

1965
1970
1975
1979

1980
1981

1982
1983
1984
1985

1986

1965
1970
1975
1979
1980

1981
1982
1983

1984

1985

1986

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
!98380,887100.046.027.213.39.23.80.5
198485,428100.046.027.013.59.23.90.4
198589,351100.045.626.814.19.23.90.4
198688,246100.043.627.415.410.03.20.4
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התעסוקה שירות של העבודה בלשכות שהוצאו אבטלה אישורי י"ב/ו4. לוח
TABLEXII/41. UNEMPLOYMENT PROOFS ISSUED BY LABOUR EXCHANGES OF

THE EMPLOYMENT SERVICE
Monthly average חודשי ממוצע

ראשון אישור מזה:
כולל :Thereofנשיםגבריםסך First time

GrandtotalMalesFemalesהכל נשיםגבריםסך
TotalMalesFemales

הכל TOTALסך
19808,5643.2791980
198112,5948.4554,1392.275 3.388i.iii1981
198211,0247,3993,6251.815 2,7429271982
19838,9785,7003.2781.481 2.2717901983
198411,9507,5114,4392.182 3.3981.2161984
198517,41111,1026.3092.675 4.1891,5141985
198618,22711.5686.6592.504 3,9561.4521986

למבוגרים עבודה Adultלשכות labour exchanges
19807,5863,0011980
198111,5397,8973.6422.240 3.1369961981
19829,9926.8803.1121,695 2.5078121982
19838,0275,2322.7951.366 2.0446781983
198410,6066.8463,7602,030 3.0911,0611984
198515,84210,3455.4972,511 3,8521,3411985
198616,56710,7105,8572,317 3,6001,2831986

אקדמאים לתעסוקת Bureauהמרכז for placement
of professionals

19809782781980
19811,055558497135 2521171981
19821,032519513120 2351151982
1983951468483115 2271121983
19841,344665679152 3071551984
19851,569757812164 337173■ 1985
19861,660858802187 3561691986

strikes andlock outs והשבתות שביתות
עבודה ימי ומושבתימ, שובתים והשבתות, שביתות י"ב/42. לוח

ועיצומים שאבדו
TABLEXII/42.STRIKES AND LOCKOUTS, STRIKERS AND PERSONS

LOCKEDOUT, WORK DAYS LOST AND SLOWDOWNS

עבודהשובתיםשביתות משתתפיםימי
יוהשבתות' בעיצומיםעיצומיסשאברו1ומושבתים
Strikes andStrikers andWork daysSlowdownsParticipants
lockouts'personslost1in slowdowns

lockedout1
196013514,42049.3681960
196528890.210207,5611965
196628685.953147,8461966
196714225,05858.2861967
1970163114,941390,2601970
197116988.265178,6121971
2197216887.309236.0581972:
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
1982112838,7001,814,94579237,0161982
198393188,305977.69847104.5061983
1984149528,638995,4947466,4541984
1985131473,956540,23264156,2091985
1986142215.227406,2929298.6391986

I Excluding slowdowns. 2 See introduction. מבוא. ראה עיצומים. כולל לא 1
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שובתימ מספר השביתה, משך לפי והשבתות1, שביתות  י"ב/43. לוח
כלכלי וענף סיבה ומושבתים,

TABLEXII/43.STRIKES AND LOCKOUTS1, BY DURATION, NUMBER OF STRIKERS
AND PERSONS LOCKEDOUT, CAUSE AND ECONOMIC BRANCH

Percentages אחוזים

19841985

עבודהשביתות עבודהשביתותימי ימי
שאבדווהשבתותשאבדווהשבתות
Strikes andWork daysStrikes andWork days
lockoutslostlockoutslost

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ההשבתה או השביתה Durationמשך of strike or lockout
שעות 6 עד 1.40.025.212.82toמשעתיים 6 hours

אחד עבודה יום עד שעות 18.80.716.831.56מ6 hours to one work day
ימים 3 עד 28.70.816.08.22to 3 days
ימים 6 עד 413.42.421.435.34to 6 days
ימים 9 עד 724.84.37.62.37to 9 days

ימים 14 עד 1015.54.53.11.610 to 14 days
ימים 24 עד 154.04.46.16.015 to 24 days
ימים 49 עד 254.74.93.82.325 to 49 days
ויותר יום 508.778.050 days and over

Number of strikers and persons lockedout
1  10
1150
51  100
101200
201500
501  1,000
1,0012,000
2,0015,000

5,001 +

Cause

ומושבתים שובתים iddeiedout
1  1018.15.90.80.0
115022.117.617.60.8
51  10012.81.411.51.8
10120023.530.110.72.7
2015008.79.922.98.7
501  1.0008.131.79.95.4
1,0012.0003.30.59.84.5
2,0015.0002.71.65.31.8

5,001 +0.71.311.574.3

אחרים ותשלומים עבודה 26.233.433.651.3Wageשכר rates and other payments
הסכמי איחתימת או 2.50.13.80.4Workהפרה agreements broken or not

signedעבודה
שכר 43.020.437.418.4Withholdingהלנת of wages

ופיטוריהם עובדים 14.82.422.129.8Admissionקבלת and dismissal of workers
והשבתות אחרות 13.543.73.10.1Otherסיבות causes and lockouts

כלכלי Economicענף branch
ודיג ייעור .1.30.00.80.0Agricultureחיןלאות. forestry and fishing

וחרושת) (כרייה 17.43.119.84.9Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים 1.30.31.50.4Electricityחשמל and water

ציבוריות) ועבודות (בנייה 0.70.02.30.2Constructionבינוי (building and public
works)

והארחה אוכל שירותי .2.01.23.00.8Commerceמסחר. restaurants and hotels
ותקשורת אחסנה ,6.13.49.22.8Transportתחבורה. storage and communica

tion
עסקיים ושירותים 3.41.46.14.2Financingפיננסים and business services

וקהילתיים ציבוריים 62.463.256.586.7Publicשירותים and community services
ואחרים אישיים 3.40.10.80.0Personalשירותים and other services
אחד מענף 7/frj 2.027.30.00.0Strikesשביתות in more than one branch

1 See introduction; excl. slowdowns. עיצומים. כולל לא מבוא: ראה
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COST OF LIVING ALLOWANCE יוקר תוספת
המירבית היוקר ותוספת היוקר תוספת שיעור  י"ב/44. לוח

TABLEXII/44.COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM ALLOWANCE

התקופה
Period

אחת
תוספת
היוקר

הכולל מהשכר
Percent C.O.L.
allowance from
total salary

שכר תקרת
Maximum amount
on which allowance

is paid

יוקר תוספת
מירבית1

.MaximumC.O.L
allowance1

לחודש
Per month

ליום
Per day

לחודש
Per month

ליום
Per day

Oldשניםשקלים Israeli sheqel

As of 1 VII 1975 12.9350.0014.001.81מ 45.15

As of 1 IV 1976 10.1400.0016.001.62מ 40.40

As of 1 X 1976 12.2500.0020.002.44מ 61.00

As of 1 IV 1977 O11.5561.0022.442.58 64.51

As ofI X 1977 8.8700.0028.002.46מ 61.60

As of 1 IV 1978 0'20.3761.6030.466.18 154.61

As of 1 X 12.91,015.0040.605.24מ1978 130.93

As of 1 IV 419.31,460.0058.4011.27מ1979 281.78

As of 1 X S29.62,200.0088.0026.05מ1979 651.20

As of 1 IV 1980 46.43,400.00136.0063.10'מ 1,577.60

As of 1 VII 17.95,351.00214.0438.31מ1980 957.83

As of 1 X 16.96,309.00252.3642.65מ1980 1,066.22

As of 1 1 1981 21.67,950.00318.0068.69מ 1,717.20

As of 1 IV 1981 19.39,667.00386.6874.63מ 1,865.73

As of 1 VII 1981 16.212,109.00484.3678.47מ 1,961.66

As of 1 X 1981 11.514,071.00562.8464.73מ 1,618.17

Note: Fiqures are rounded to whole agorot. For unrounded
figures. See previous Abstracts.
I Maximum allowance is computed by multiplying the rates in
the table by the maximum amount on which allowance is
payable. 2 Actually enforced in November 1975, the rate
being 7.5<(i in July 1975. 91b in AugustSeptember and W>k in
October. 3 On account of the April 1978 allowance,
advance payments amounting to 1296 were paid up to a monthly ,

maximum of IS 761.60 or a daily IS30.46 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 per day were
paid, in Jannuary, February and March according to a maximum
salary of IS 600 per month or IS 24 a day, on which allowance is
due. 5. On account of the October 1979 allowance, adv
ance payments amounting to a maximum IS 1 30permonth 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
of5"/cwas paid up to a monyhly maximum of IS 1 ,460 or a daily
58.40. amounting to IS 73 or 2.92 respectively. 6 On
accountof the April 1980 allowance,a25.9% 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 1

התוספת. חושבה שעליו השכר תיקרת בגובה בלוח הנקובים
שיעור .1975 בנובמבר למעשה הופעל וה שיעור 2

ו באוגוסטספטמבר, £99 .1975 ביולי 7.59'6 היה התוספת
תוספת חשבון על כמקדמה 3 באוקטובר. 109'6
12 של בשיעור תוספת בינואר שולמה ,1978 מאפריל היוקר
30.46 או לחודש שקל 751.60 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 59'6 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/44. לוח
TABLEXII/44.COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM ALLOWANCE

)cont.)

יוקרשכרתקרתאחוז nDoin
Maximumתוספת amount1מירבית
allowanceonהיוקר whichMaximum COL.

הכוללהתקופה aidis>מהשכר 1allowance1
PeirodPercent rni

allowance fromליוםלחודשליוםלחודש
total salaryPer monthPer dayPer monthPer day

Oldישניםשקלים Israeli sheqel
As of 1 IV 1981 19.39,667.00386.6874.63מ 1,865.73
As of 1 VII 1981 16.212,109.00484.3678.47מ 1,961.66
As of 1 X 1981 11.514,071.00562.8464.73מ 1,618.17
As of 1 17.815,689.00627.56111.71מ11982 2,792.64

As of 1 IVI982 16.618,482.00739.28122.72מ 3,068.01
As of 1 VII 1982 19.022,932.00917.281מ 74.28 4,557.08
As of 1 X 1982 20.627,562.001,102.48227.11מ 5,677.77
As of 1 I 1983 21.733,240.001,329.60288.52מ 7,213.08

As of 1 IV 1983 D13.842.500.001,700.00234.60 5.865.00
As of 1 VII 1983 ■a20.250,000.002,000.00404.00 10,100.00
As of 1 X 1983 20.564,307.002,572.28527.32מ 13,182.93

As of 1XII 1983 17.964,307.2,572.28462.23'מ 11,510.95
As of 1 1 1984 24.391,361.3,654.44888.03.מ 22,200.72

As of 1 IV 1984 38.2119,562.4,782.481,826.91מ 45,672.68
As of 1 V 1984 12.0165,235.6,609.40793.13'מ 19,828.20
As of 1 VI 1984 15.9185,063.7,402.52,177.00מ 29,425.02
As of 1 VII 1984 10.7233,792.9,351.68,000.63מ 25.015.74
As of 1 VIII 1984 09.9258,808.10,352.32,024.88 25,621.99
As of 1 IX 1984 13.2284,430.11,377.20,501.79מ 37,544.76
As of 1 X 1984 202.31,'17.1321,975.12,879.00מ 55,057.73
As of 1 \\ 1984 13.0377,033.15,081.32,960.57מ 49,014.29
As of 1XII 1984 10.4426,050.17,042.00,772.37מ 44,309.20
As of 1 111 1985 13.2507,391.20,295.642,679.02מ 66,975.61
As of 1 IV 8.4576,456.23.058.241,936.89מ1985 48,422.30
As of 1 V 1985 n15.5624,878.24,995.123,874.24 96.856.09

As of 1 VII 1985 ■a14.0721,734.28,869.364.041.71 101,042.76
On 1 VI11 1985 10Iנ 2.0822,777.32,911.083,949.33 98,733.24
As of 1 XI 1985 3.7822,777.32,911.081,217.71מ 30,442.75
As of 1XII 4.0853,220.34,128.801,365.15מ1985 34,128.80

Newחדשיםשקלים Israeli sheqel
As of 1 I 1986 4.0887.3535.491.42מ 35.49
As of 1 11 3.8922.8436.911.41מ1986 35.16
As of 1 VI 1986 B5.81,200.0048.002.78 69.60
As of 1 \1 1986 05.01,506.0060.253.01 75.30
As of 1 III 1987 n2.71,606.0064.241.73 43.36

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 percentof the December 1983 salary up
to a maximum of IS 91,361 per month;of this payment, the above
said first 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 part of the
allowance. amounting to 12.0 percentof the April 1984 salarywas
paid  the remaining 4.5 percentof the April 1984 salary to be
completed in the June 1984 salary. 10 A nonrecurrent
remuneration,which. according to the agreement, does not accrue
to the base salary on which social benefits are due.
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שקל 54 או לחודש. שקל 1,350 של שכר לתקרת עד
חודשי שכר למקבלי שקל 349.65 של בסך ליום

יומי. שכר למקבלי שקל 13.98 ונסך
שלתוספת הראשון החלק שולם ,1983 דצמבר במשכורת 7

1983 נובמבר משכורת על אחוזים 17.9 של בשיעור היוקר
משכר שינוכה תשלום לחודש. שקל 64.307 של תקרה עד
היוקר. תוספת מלוא תשלום עם 1984 ינואר חודש
תוספת של השני החלק גם שולם .1984 ינואר במשכורת 8
שכר על אחתים 24.3 של בשיעור הכל בסך שהתבטא היוקר
מתשלום לחודש. שקל 91.361 עדלתיקרהשל 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 אחוזים 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 אחוזים 4.5 של בשיעור השני
אשד, חדפעמי. פיצוי 10 .1984 יוני במשכורת ישולם
עליו חלים ולא המשולב השכר מן חלק אינו ההסכם. פי על

סוציאליים. חגאים



חקלאות י"ג. פרק

מכונות מטעים, חיים, בעלי (כגון: חקלאית תוצרת
בהמות כאן נכללים לא חקלאים). ומבנים חקלאיות
מגורים, מבני מים, מפעלי יערות, קרקע, עבודה,
הנכסים גם נכללים לא וכד'. חשמל רשתות כבישים,
קרקע. והכשרת ריסוס מטוסי לא ואף הדיג כענף
לפני הנכסים, של כולל ערך גולמי: הון מלאי

מצטבר. פחת ניכוי
בניכוי הגולמי ההון מלאי נקי: הון מלאי

שנה. אותה עד המצטבר השנתי הפחת

חישוב ושיטות מקורות

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 מדדי הינם השנתיות
התפוקה מדדי מתוך נגזרים המדדים מרבית נכס,

החקלאות. ענף של והתשומה
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. בעלי
במחירים שנה כל בסוף חיים בעלי מצבת מכפלת
גם ראה תשכ"ח; בשנת יחידה לכל המתאימים

להלן.
אינ מבוסס תשל"ג מאז חיים. בעלי מספר
המפקד ממצאי על בעיקר והצאן הבקר וונטר
השטח לסדרות בהקשר לעיל הנזכר השנתי
רישו ע"י האלה הממצאים את משלימים המעובר.

צאן. לגבי בעיקר שונים, מים
עידכון על לרוב מבוססים ההיסטוריים הנתונים
של רישומים ועל מפקדיות מוצא נקודות של שנתי

החקלאות. משרד 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 בחקלאות: מים צריכת

ומים". "אנרגיה
הנתונים מרוכז. מספוא תערובת מכירת
מכוני כל את המקיף חודשי סקר על מבוססים
כ10,000 של שנתי ייצור (בעלי הגדולים התערובת
קטנים. תערובת מכוני של מייצג ומדגם ומעלה) טון

החקל של השנתיים הנתונים מובאים זה בפרק
בישראל. אות

כפי ודיג, ייעור חקלאות, כולל: החקלאות ענף
הכלכלה. ענפי של האחיד בסיווג שהוגדרו

המתחילות חקלאיות, שנים הן בלוחות השנים
אחרת. צוין כן אם אלא באוקטובר, באחד

שטח
י"ג/8) עד י"ג/1 (לוחות

הגדרות
המשמש (הפיסי) השטח הוא מעובד שטח
שלא שטחים גם בו נכללים חקלאיים. לגידולים

כלשהי. בשנה גידולים עליהם גידלו
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

חישוב ושיטות 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 נאמד הדגים ובריכות המטעים שטח ואילו
מיצרפיים ונתונים החקלאות משרד רישומי סמך על

אחרים.
להשוואה בזהירות להתייחס יש בתשמ"ד החל
בתהליך שינוי עקב קודמות, משנים שטח נתוני עם

החקלאות. משרד עם בשיתוף הנערך המפקד
הקרן מאת מתקבלים הנתונים יער. שטח

לישראל. הקיימת

ייצור אמצעי
י"ג/3ו) עד י"ג/9 (לוחות

הגדרות
של כולל ערך החקלאי: במשק ההון מלאי
לייצור המשמשים הקבועים הפיסיים הנכסים
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על מתקבל קודמת שנה במחירי הייצור ערך
קודמת. שנה במחיר פריט כל של הכמות הכפלת ידי
בסיס על תשכ"ט עד חושבו הכמות מדדי
כמויות הכפלת ידי על שהתקבלו נתונים סידרות
המדדים מתקבלים בתש"ל החל תשכ"ח. במחירי
נוסחת (לפי השנתיים השינויים קישור ידי על
תשכ"ח. בסיס על המחושב הכמויות למדד לספייר)
על מתקבל והוא פשה מסרג הוא המחירים מרד

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.
הייצור של המחירים מדדי בין ההפרשים
של המחירים מדד לבין כאן המובאים החקלאי
מחי  י' בפרק שמובא כפי החקלאית, התפוקה
המחירים מדדי בהגדרה. משוני בעיקר נובעים וים,
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 מטבחיים. בבתי חיים כעלי שחיטת
משרד של הווטרינריים השירותים מן מתקבלים
כל של חודשיים דו"חות על ומבוססים החקלאות
לפי שנשחט ראש כל המפרטים המטבחיים, בתי
המשקל את לאמוד כדי משקל. וקבוצת מין סוג,
שנשחטו הראשים מספר את מכפילים שנשחט, החי
בעלי של הממוצע במשקל משקל קבוצת בכל
חיים בעלי כוללים אינם הדו"חות בקבוצה. החיים
ביהודה, מטבחיים בבית ונשחטו בישראל שגודלו
לבתי שמחוץ שחיטה לא ואף עזה וחבל שומרון

הווטרינרי. השירות שבפיקוח מטכחיים

החקלאות ענף. חשבון
וי"ג/9ו) י"ג/18 (לוחות

הגדרות
החקלאי הייצור ערך היא הכוללת התפוקה
נכסי "ייצור בתוספת 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 ידי על שנקנו תים
הביניים תוצרת הקנויה), (התשומה ומיבוא בישראל

חידוש. במחירי והפחת
של הכנסתם היא מחקלאות הנובעת ההכנסה
המועס והון) (עבורה "הראשוניים" הייצור גורמי

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

הייצור וערך ייצור
י"ג/17) עד י"ג/14 (לוחות

הגדרות
בשנה שיוצרה התוצרת כל את כולל ייצור
חלקה אם גם ספטמבר) עד (מאוקטובר החקלאית
תוצרת כולל; הוא שנה. אותה תום לאחר שווק
חי באינוונטר שינוי במשק, עצמית צריכה משווקת,
נכסי "ייצור כולל אינו זאת, לעומת ביניים. ותוצרת

השקעה".
י"ג/15) (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
עיבוד לאחר המיוצאת תוצרת לרבות לתעשייה,

תעשייתי.
חקלאית תוצרת של היצוא הוא ישיר יצוא
עזה). ולחבל ושומרון ליהודה מכירות (כולל טרייה
החוזרת חקלאית תוצרת היא ביניים תוצרת
מייצור שעורה (כגון החקלאי הייצור לתהליך

חיים). בעלי להזנת המשמשת מקומי
נתונים גם כוללים ביניים תוצרת נתוני זה, בלוח
באינוונטר שינוי ועל חקלאית תוצרת השמדת על

חי.

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
הממוצעת הכללית המחירים לרמת שהותאם אומדן
מוצר כל של הכספית התמורה שנה; כל של
החקלאית, השנה לממוצע השיווק מחודש הותאמה

לצרכן. המחירים מדד פי על
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וארגונים משקים של המאזנים ניתוח המקומיות;
שונים.

אומרן הוא התשומות של הכספי הערך
כל של הממוצעת הכללית המחירים לרמת שהותאם

שנה.

הקו שיטת לפי חידוש במחירי נאמד הפחת
בחקלאות ההשקעות סידרת על ומבוסס הישר

הלשכה. "י ע הנערכת
שמת כפי השכר סיירות 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/18) (לוח החשבון

הקודמת. השנה במחירי הערך
חושבו י"ג/19) (לוח התשומות של כמות מדדי
השנתיים השינויים קישור ע"י תש"ל שנת מאז

תשכ"ח. בסיס על למדד

ערך סיכום ידי על נאמדת 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.
חישוב ושיטות מקורות

בייעור ההשקעה השקעה. נכסי ייצור
ההשקעה ואילו הקרקע פיתוח ממינהל מתקבלת
של נורמטיבי מחישוב מתקבלת צעירים במטעים

עיבוד. הוצאות
לכל כולל באומדן מתקבלת הקנויה התשומה
משמשים לכך העיקריים. התשומה מסעיפי אחר
לחקלאות תשומות יבוא הבאים: המקורות בעיקר
(כגון מקומי מייצור אספקה וזרעים); מספוא (כגון
ע"י שנאמרה כפי המים תפוקת ודשנים); כוספות
המשווקים של מסקרים נתונים המים; נציבות
וחומרי הדברה חומרי (כגון הייצור וממועצות
והרשויות' הממשלה של כספיים דו"חות אריזה);

נבחרים פרסומים

תשל"א החקלאות מפקד פרסומי
פרסומים 7 הופיעו

והכפר, החקלאות מפקד פרסומי
ו98ו תשמ''א,

בעלי גידולים, של מפורטים נתונים החקלאות: ענפי ו

יישוב וצורת אזור לפי ואוכלוסייה, חיים
בישראל הכפר 2

טכניים פרסומים
(1964) (מתודולוגיה)*י כישראל חקלאית סטטיסטיקה 21

(מתודולוגיה)*** ההדרים יבול תחזית 35

מיוחדים פרסומים

1949/50 תש"י החקלאות מפקד 19 ,8
1954  1952 מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 48

כרכים)* (שני
תש"ך הירקות שטחי מפקד

בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה
1963 עד 1952 המוסף) והערך התפוקה (התשומה.

1962/63 1967/68 ההדריס ענף חשבונות
***1969 בישראל ההדרים מטעי

סטטיסטיות סדרות בישראל. חקלאות
תש"טתשכ"ט

108
165

284
316

327 .326'

הדר. פרי לשיווק המועצה עם בשיתוף **♦ בלבד. אנגלית ** בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף י
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מפתח נתוני  חקלאות י"ג/1. לוח
! חקלאית. אחרתשנה צוין כן אם ^א

מועסקים
בחקלאות
(אלפים)

Employed in דונם)שטר Area(אלפי (thousand dunams)

agriculture
(thousands)

ירקות.
פרחיםתפוחי

וצמחיאומהמטעים,
נויומקשהללאגידוליםהשטח
מזה:יערכריכותVegelFlowersגידוליהדריםהדריםבהשקייההמעובד

CultiIrrigCitrusPlantשדהables,andהכלנטועדגים שכיריםסך

vatedatedplantationsFieldpotatosornaFishPlantedTotalThereof:
areacropsationsexc.cropsandmentalpondsforestemployees

citrusmelonsplants

vi" ion1,6503001252309551061553

"י 2,4803751322451,6401902269תש

3,3504701332591,95518927107תשי"א

3,4755401352752,17324830133תשי"ב

3,5506501392942,46830835148חשי"ג

3,5607601643112,39527935163תשי"ד

"ו 3,5908901953202,3702633719538.0תשט 102.2

"ז ט תש
תשי"ז
תשי"ח
תשי"ט

3,685
3,820
3,940
4,110

956
1,100
1,185
1,240

213
246
275
300

323
352
370
385

2,143
2,161
2,160
2,710

281
279
279
282

40
41
43
46

222
231
252
279

36.7 100.8
41.6 104.2
41.3 115.1
44.8 110.4

"ך 4,0751,3053283942,45126449301446.2תש 4121.1

תשכ"א
תשכ"ב
תשכ"ג
תשכ"ד
תשכ"ה

4,150
4,040
3,970
4,107
4,130

1,360
1,426
1,472
1,462
1,510

340
370
385
402
410

413
417
422
429
425

2,754
2,548
2,422
2,664
2,633

267
287
304
303
301

53
56
58
59
61

326
347
367
394
417

53.0 127.6
46.5 125.9
445.4 4112.6
46.8 109.9
45.6 114.4

4.0321,5424164262,4393086044040.4תשכ"ו 107.4

"ז 4,1381.5884184312,2033075946239.3תשכ 104.1

"ח תשכ
"ט תשכ

4,136
4,132

1.616
1,662

418
420

434
433

2,605
2,611

321
342

57
55

496
522

432.5 "94.3
30.9 91.3

4,1051,7204204202,51834654536531.3תש"ל S89.8

4,1401,7204204152,5243704.75654834.3תשל"א 92.0

4,1651,7654264192,5663965655938.0תשל"ב 95.6

"ג ,4תשל 1701,7604214252.5043545657336.5 93.1

4,2701,7554204302,4683765658432.6תשל"ד 83.9

4,3251,8004254362,6953685159627.1תשל"ה 80.4

4,2051,8354303922,5953399.15160826.3תשל"ו 82.4

"ז 4,2782,0344204352,66236712.24963029.6תשל 82.6

"ח 4,2781,9984084472,54940217.34464530.4תשל 85.3

"ט תשל
"ם תש

4.402
4,386

2,069
2,003

410
412

471
464

2,536
2,593

357
355

19.4
17.3

41
39

658
678

29.7 83.8
29.5 87.7

"א 4,2452,0334114942,53033514.73869131.5תשמ 86.7

תשמ"ב
תשמ"ג§
תשמ"ד§
תשמ"ה§

4,370
4,238
4,357
4.336

2,238
2,194
2,268
2,327

400
370
375
366

540
551
529
533

2,420
2,497
2,303
2,417

340
351
364
390

14.7
14.3
14.1
15.7

40
38
33
28

708
729
749
759

31.8 82.5
30.6 84.2
33.9 85.6
36.2 89.4

"ו 4,3582,3353645362,36740516.72877035.9תשמ 87.0
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TABLEXIII/1.AGRICULTURE  KEY DATA
unless otherwise statedAgricultural year.

בחקלאותמדדי הון החקלאותמלאי ענף חשבון
כמות)בחקלאוחי כמותן(מדד (מדד

Q>~~
בעלי lD'"nPriceאינוונטר indices inCapital stock■Agircultural account

r =Livestock inventory1agriculture'in agriculture(quantity index)
D?
rZ(quantity index)

o :Baseהבסיס:;. 100=1967/68תשכ"תשל"ו=1975/76100 n

.X.

ס
ca si■jr.c hiMrrun2

£_
? 2

n >>r u

ri_cr^_rp o
r ■/.c =a c §.c כל

." o

Fi
i1

n 3

? k

j~ =

§1
a 0

ין 

o'ep תפוקה///
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1.337.40.312.52.701948/49
2.647.30.417.53.0017.525.51949/50
3.060.30.820.02.7021.731.11950/51
3.164.21.520.52.6024.735.12425241951/52
3.469.43.022.02.90.127.838.72629241952/53
3.673.95.022.03.40.131.242.83233311953/54
4.173.011.124.53.20.234.646.73337311954/55
4.876.814.826.03.70.237.849.73942381955/56
4.988.727.036.04.20.342.155.84246401956/57
5.6113.439.040.05.70.447.161.44952491957/58
6.7129.750.041.06.70.616.413.052.169.35857601958/59
7.4127.058.441.07.80.816.513.153.971.76165591959/60
7.9135.857.441.57.80.917.713.957.075.56664681960/61
8.9143.259.440.07.6.018.715.060.879.97168741961/62
9.8121.967.926.07.1.021.616.463.281.57571801962/63
10.8125.865.326.07.1.120.016.966.183.48273911963/64
11.1120.356.825.07.0.121.518.069.285.58483851964/65
12.1129.155.325.06.8.322.419.471.485.58792821965/66
13.2141.857.025.96.9.422.120.074.086.599971011966/67
14.4146.659.026.86.5.523.321.576.887.51001001001967/68
15.7152.760.427.36.5.624.722.179.988.51031011051968/69
16.3144.261.527.87.0.824.623.082.889.21101101091969/70
16.8152.268.019.07.62.327.925.985.590.01221221211970/71
17.5166.275.019.07.63.030.529.788.792.11321281361971/72
18.6179.781.019.07.43.536.333.990.392.01331361291972/73
'19.0190.190.919.07.84.049.348.394.195.81421391431973/74
J19.3189.197.319.08.04.576.276.395.093.81521441581974/75
421.1189.998.319.68.55.3100.0100.0100.0100.01601521661975/76
22.9191.497.819.79.55.5130.8130.4102.0101.21681551811976/77
24.3185.997.119.59.25.5181.9193.1103.9102.61761611921977/78
25.6184.998.121.29.06.0304.1314.9105.8103.31791631951978/79
26.8178.591.521.18.56.0675.2740.4105.8101.31831622051979/80
26.5181.292.824.37.66.91.586.01.737.5106.499.91931632301980/81
26.8184.495.625.98.67.03.157.13.761.5108.1100.82061672621981/82
27.5185.893.229.59.28.37.993.38.488.6109.7101.42191752841982/83
26.9§185.2101.825.09.25.8§'31.3'35.5110.8103.72121762681983/84
26.3§186.7106.3§23.06.95.3§164.1167.4111.1104.1§217'174§2931984/85
25.4188.3106.324.07.07.3275.0285.4111.1103.32141742821985/86

355 חקלאות



(המשך) מפתח נתוני  חקלאות י"ג/ו. לוח
אחרת צוין כן אס אלא חקלאית. שנה

חקלא עיקרייםייצור מוצרים של ייצור כ. אם אלא טונות, אחרת)אלפי צוין
ררגןר// וחדר

Agricultural production
(quantity index)n
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ק

S

1957/68= cתשכ"ח=100
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14תש"ט 131320.2 21.240.6 0.380.026.013.0272.7
18תש"י 181836.9 27.0


53.2 0.8125.535.346.2270.0

18תשי"א 182027.5 13.50.555.3 2.6142.037.013.7352.6
26תשי"ב 232193.2 30.80.04.5120.1 3.1178.746.341.0349.6
28תשי"ג 252264.0 29.50.08.2110.1 8.1203.055.459.5352.0
35תשי"ד 292589.9 34.00.36.7126.1 15.1205.079.041.6470.5
34תשט"ו 323242.1 36.02.221.091.1 19.2209.082.038.0392.0

42תשט"ו 383685.0 74.03.228.0109.3 14.2231.092.558.0452.0
47תשי"ז 424074.2 83.04.156.0123.0 17.9242.093.069.0439.0
47תשי"ח 495353.3 62.54.994.0110.8 12.7265.098.061.2435.5
54תשי"ט 576265.0 73.77.3122.1123.1 15.3270.588.083.3587.6
54תש"ך 596626.6 41.310.7169.078.5 17.0296.281.852.0609.6

א כ" 61תש 667362.5 65.914.5221.0109.4 14.5277.185.070.3515.7
64תשכ"ב 718148.2 51.716.1221.0103.6 12.4280.5111.088.3532.5
"ג 71תשכ 758136.3 54.713.4249.9109.1 13.0296.9108.993.3736.4
82תשכ"ד 8488116.6 126.515.7256.0122.7 9.5317.3106.892.3838.9
84תשכ"ה 858767.4 150.021.5294.6109.1 13.5306.7108.7101.7878.3

84תשכ"ו 879021.2 100.624.9282.0110.2 13.4344.0103.883.8906.5
99תשכ"ז 9910056.0 221.628.5289.3137.1 12.9342.493.492.01,082.0
100תשכ"דו 10010024.5 175.033.0247.9113.1 10.6381.5109.694.11 ,265:4
106תשכ"ט 10410220.5 155.839.2214.7139.9 12.4443.0114.6119.91,178.1

110תש"ל 10910913.6 125.035.3237.0137.3 18.7472.3137.1131.51,261.9

123תשל"א 12112017.6 199.536.7258.6141.2 21.2490.4142.0132.91,513.5
136תשל"ב 13112732.8 301.440.3248.5132.5 19.8502.0143.1161.71,552.8
131תשל"ג 13113217.9 241.537.4217.3126.8 14.6532.7165.1127.01,688.6
140תשל"ד 14014130.2 274.049.8116.7138.0 18.0496.2152.4124.01,698.0
150תשל"ה 14914820.6 243.348.8259.0148.4 18.8609.2163.0134.81,506.0

155תשל"ו 15716118.2 205.553.7323.6140.1 23.5581.1174.7134.81,531.2
164תשל"ז 16416516.6 220.064.0.32O0111.1 22.5584.1214.0130.01,528.1

176תשל"ח 1721678.0 167.079.2116.7118.5 21.5673.8221.1144.81,473.8
179תשל"ט 1741686.0 133.275.2146.787.0 20.5598.8211.0123.31,568.7
"ם 187תש 17716428.9 253.278.1


110.0 19.5607.0171.7117.11,542.8

201תשמ"א 18716720.4 215.094.898.1112.0 25.5676.5218.1132.61,416.6
215תשמ"ב 20017813.0 147.087.7_115.0 25.9756.5200.0117.21,795.9
231תשמ"ג 21318738.0 335.092.7120.0 23.1764.5199.3120.51,522.8

209תשמ"ד 2061978.5 130.087.695.0 21.5767.2198.2130.51,523.0
223§תשמ"ה §2111926.5 127.799.0100.0 22.9762.7204.4132.01,487.0

220תשמ"ו 20818911.2 168.569.0


100.0 24.2751.4206.8136.61,308.7
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TABLEXIII/1.AGRICULTURE  KEY DATA (cont.)
Agricultural year, unless otherwise slated

unless otherwise stated)products (thousand tons,Production of main
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5.210.67.23.510.75.02.00.578.8242.53.51948/49
6.49.57.42.03.87.41.90.592.2330.06.61949/50

3.57.16.35.72.77.22.20.6103.3391.58.91950/51
6.811.58.08.214.57.02.40.9119.3366.57.91951/52
6.012.79.510.913.58.12.81.2128.1369.27.61952/53
11.017.512.611.32159.34.01.6146.6414.09.01953/54
6.714.011.017.02.816.36.24.5159.0503.511.01954/55

11.818.514.223.525.023.27.95.3171.5510.010.91955/56
16.6 T0.622.920.620.37.022.29.46.3184.0630.011.41956/57
195 19.526.321.627.517.934.210.28.3216.5886.012.41957/58
30.0 30.031.726.131.68.040.718.910.5259.51,027.013.21958/59
10.6 26.931.121.634.36.80.245.725.110.6277.31,114.013.91959/60

17.1 34.836.626.744.120.80.854.622.711.1283.51,290.014.71960/61

21.7 49.942.130.449.24.81.266.422.511.7316.01,273.016.41961/62
15.6 52.333.625.650.613.01.667.031.111.9297.01,113.016.41962/63
31.8 72.849.334.049.821.01.674.535.510.9304.81,278.518.91963/64
27.5 73.246.134.244.010.51.474.030.911.8322.61,296.019.31964/65

30.5 86.042.733.353.910.92.381.928.212.3348.61,233.022.61965/66
43.3 95.542.239.850.524.53.589.030.513.8380.21,402.022.91966/67
45.8 83.834.637.344.09.54.889.235.215.2393.81,224.024.51967/68
36.4 92.035.644.853.021.15.293.534.315.2408.31,218.621.91968/69

40.7 98.624.736.061.16.64.1101.735.615.5440.51,320.021.81969/70

47.0 103.429.637.056.31257.6124.236.515.7452.01,423.326.11970/71
60.0 116533.148.341.527.011.7142.133.717.4476.01,404.727.11971/72
47.3 123.231.046.938.14.012.3144.535.718.0523.51,389.826.51972/73

51.8 106.230.244.433.730.215.0162.538.918.8545.11,468.722.71973/74
52.6 124.032.243.352.24.917.1172.937.120.2582.21,569.922.21974/75

54.3 124.231.645.957.419.518.5187.544.120.3655.71,676.524.21975/76
45.0 136.529.440.661.78.121.8192.147.022.7671.4!,704.324.51976/77
50.6 123.333.642.753.735.024.2196.547.022.6669.91,789.924.51977/78
53.5 150.733.738.560.98.232.9202.750.021.7691.41,728.624.21978/79
50.8 113.039.237.275.045.032.0200.055.021.2670.31,614.924.71979/80

74.5 152.443.939.865.819.78.0209.855.621.1682.01,530.523.11980/81

59.9 135.142.044.473.237.240.1228.856.021.3720.91,740.024.31981/82

78.5 150.948.045.766.537.261.6250.357.821.0753.31,777.721.51982/83
54.3 138.747.544.367.717.352.5269.058.320.4797.42,025.9§25.01983/84

§63.8 §117.540.040.581.039.077.2243.661.121.1788.12,048.6§27.01984/85

64.2 123.051.530.882.138.068.0227.560.921.6845.01,812.626.81985/86
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(המשך) מכיתח נתוני  חקלאות י"ג/ו. לוח
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154.6תש"ט __
"י 167.3תש 

161.7תשי"א 
146.6תשי"ב 0.1
0.10.20206.1תשי"ג 000.6
4.100.2304.9תשי"ד 0.101.1
3.00.2264.2תשט"ו 0.300.9
3.104.300293.2תשט"ז 0.501.3
26.803.90.10307.4תשי"י 0.301.0
00.25.62.31.3308.0תשי"ח 1.101.9
21.104.81.81.3376.5תשי"ט 3.30.12.0
8.00.36.44.43.7398.0תש"ך 3.70.76.1

20.306.82.74.0331.1תשכ"א 2.90.413.8
4.406.413.7349.2תשכ"ב 1.712.3
il7504.8.1.74.51.9תשכ"ג 1.614.8
1.83.01.03.0454.3תשכ"ד 2.10.117.6
8.04.11.38.2526.6תשכ"ה 0.80.116.8
8.55.84.49.2581.9תשכ"ו 0.921.2
1.510.55.26.34.3664.6תשכ"ז 1.30.115.9
8.05.815.28.2737.9_תשכ''ח 1.91.57.9
21.06.524.55.0697.5תשכ"ט 18.80.913.13.4
12.014.09.843.59.9815.7תש"ל 28.01.416.62.5

10.015.011.648.612.3858.5תשל"א 37.62.515.74.4
15.017.511.051.813.2859.0תשל"ב 48.24.911.07.5
6.511.48.260.929.3776.9תשל"ג 36.54.83.97.8
6.026.610.751.711.2818.5תשל"ד 42.110.04.810.6
6.025.810.765.911.2926.9תשל"ה 53.28.58.713.4

5.532.212.878.523.0955.8תשלי'ו 50.59.711.515.0
5.039.012.7103.719.4921.6תשלייז 47.410.210.118.7
10.652.011.7118.720.8898.0תשל"ח 62.611.010.019.7
11.960,210.197.222.9964.6תשלייט 52.412.213.328.2
15.859.110.178.77.7854.7תש"ם 43.313.818.426.1

12.381.710.7106.418.7821.0תשמ"א 54.216.416.46.3
3.067.216.9111.631.3760.7תשמי'ב 45.219.716.233.0
7.582.711.675.716.6700.7תשמייג 42.616.114.049.7
7.081.412.3100.037.7586.8תשמ"ד 56.023.020.042.6
1.089.010.896.533.6544.3תשמ"ה 50.3§15.516.960.4

3.059.011.6101.230.5537.9תשמ"ו 48.5§14.724.953.1

החקלאות; ענף מחשבונות נגזר איננו זה מדד 3 לבשר. בבקר כלולים החלב מעדר לפיטום עגלים 2 שנה. סוף ו

מאז 5 ואמירה. שקלול שיטת או הגדרה שינוי 4 בחקלאות. ותשומה תפוקה מחירי יימחירים. לפרק מבוא ראה
ב להכפילם יש קודמים. למדדים ואילך תשמ"ד את להשוות כדי 6 עזה. ומחבל ושומרון מיהודה מועסקים כולל תש"ל.
לפי 9 לוח. שנות לפי 8 י"ג/19. ללוח 1 הערה ראה ביניים; מתוצרת תשומה גם כולל בתשמ"ה, החל 7 .1.000
טפיוקה כולל בתשמ"ה החל 11 תקציבית. שנה  כתשמ''ג החל 10 קומפוסט. כולל ב1^.1; המתחילות דשנים שנות

מיבוא.
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TABLEXIII/1.AGRICULTUREKEY DATA (com.(
Agricultural year. unless otherwise stated

Selected inputs נבחרות תשומות

Ro£ =

*.;si
1111

a^~ o
z ■5

p 2
O 0
as n

?I
£.11
לי 3 s =

Exports of main products (thousand tons,
unless otherwise staled)

551
■ CQ 

■ X
J* CB ■

a =

n t

si

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
1984/85

1985/86

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
115
15.2

17.9
18.5
21.9
22.0
21.7
21.9
22.9
19.4
22.7
25.3

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
16.2
155

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
48.4

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

'"§1.255
§1.356
§1.389

1,434

37.2
36.5
41.8
64.1

68.1
77.7
106.8
127.4
123.5

144.6
157.5
160.6
186.8
183.9

192.6
214.2
187.2
198.4
212.0

223.6
240.1
259.8
278.1
271.0

323.4
321.8
315.7
312.3
304.0

324.7
335.6
383.4
357.2
344.5

123.5
184.0
150.2
215.2

232.3
297.6
238.9
412.2
473.6

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
,030.6
,102.4

.122.9
,120.3
,086.3
,163.6
.197.4

.139.9
,146.2
,229.3

§1,197.6
§"1.057.0

1.4

0.3
5.4
4.1

17.0
17.3
179.30.4
280.20.8
397.64.3

358.720.6
310.020.3
103.823.9
189.420.2
198.622.9
27.417.0
163.331.4
151.919.6
17.219.2
19.320.1

53.912.7
88.611.8
22.014.5
15.022.2
36.413.4

99.629.5
163.524.9
213.019.8
148.016.3
51.828.2

39.023.8
43.821.8
36.112.6
166.112.7
245.815.5

3605 1,108.3 19.1 43.7

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
8.8
10.9
10.6
15.8

25.0
34.9
75.1
77.6
84.3

81.6
81.1
73.2
65.1
65.4

95.1

1 At endof year. 2 Bull calves for meat from dairy herd are included withbeef cattle. 3 This index is not derived
from agricultural branch accounts; see introduction to chapter X  Prices, prices of output and input in
agriculture. 4 Changeofdefinition or weighting method. 5 Since 1969/70, includes employed persons from Judea
and Samaria and the Gaza Area. 6 For comparison with previous years, indices as of 1983/84 must be multiplied by
1,000. 7 As of 1984/85, incl. also input of intermediate produce: see note ' :  L1 ""
year. 9 Fertilizeryear, beginning on 1VII; includes compost. |q A._r1no./o.
includes imported tapioka.

in Table X11I/I9.
Asof 1982/83  budget year. 11

Calendar
Since 1984/85
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טבעי אזור לפי חקלאיים, שטחים י"ג/2. לוח
TABLEXIII/2.AGRICULTURAL AREA, BY NATURAL REGION

1984/85 תשמ"ה
Dunams

ג Corpידוליסשטחי areas
שדהגידולירקות, י

השטחropsField:תפוחימטעים
טבעי Naturalהמעובדאדמהללאאזור region

Cultivatedומקשההדריםהדרים
CitrusPlantaVegetables,בעלבהשק"הarea

tions.potatoesIrriUn
excl.andgatedirrigated
citrusmelons

הכל 365,754532,708387,5551,212,9661,194,8634,336,000TOTALסך
1

ירושלים מחוז
יהודה 7,03838210388010,712הרי

Jerusalem District
Judean Mountains

יהודה 1,22317,5922,63425,54217,60070,601Judeanשפלת foothills

וחיפה הצפון Northernמחוזות andHaifa Districts
חולה עמק

מזרחי עליון גליל
חצור אזור

3,37328,08355780.80711,282123,613Hula Basin
30719,4566441,6293,86938,632Eastern Upper Galilee
7508,61991716,0224,45731,688Hazor region

6,15221,5562,05141,53310,99678,992Kinerotכנרות
מזרחי תחתון 1,72630,03516,31012,50458,878125,376Easternגליל Lower Galilee

שאן בית 5,6167,52811,54471,3989,278118,161Betעמק Shean Basin
חרוד עמק
כוכב רמת

3,0984,2253,82738,84132,43183,372Harod Valley
9033,7385,6269,01331,99449,970Kohhav Plateau

יזרעאל 8,25214,12021,061102,53788,082229,766Yizreelעמק Basin
מנשה 2,0781004,98915,50322,269Menasheרמת Plateau

נצרת"תירען 35816,55217,3598,05066,3981הרי 10,642NazarethTiran Mts.
מערבי תחתון 1040,30325,8132,03661,579152,727Westernגליל Lower Galilee

יחיעם 50019,0521,1151,79414,40556,628Yehiamאזור Region
אילון 68010,4933862,5885,04526,201Elonאזור Region
נהריה 2,35121,2452,29913,9886,26447,333Nahariyyaאזור Region
עכו 1,3336,8223,18625,7849,19147,415Akkoאזור Region

הגולן 1,17529,2525,78428,61516,01584,163Golanאזור Region
חיפה 1,9245,7226,71328,62216,80265,560Haifaאזור Region
הכרמל חוף

יעקב זכרון אזור
אלכסנדר הר

1,2007,2512,04013,8225,37031,700Carmel Coast
49111,6954735,4613,75324,912Zikhron Ya'akov Region
18015.9534,0353,68812,57040,308Alexander Mountain

מערב חדרה. 23,8499,6951,79211,4964,97552,686Haderaאזור Region, West
מזרח חדרה. 3,76120,20810,12520,23310,98364,017Haderaאזור Region, East

אביב ותל המרכז Centralמחוזות <£ Tel Aviv Districts
צפון שרון.
מרכז שרון,

32,06419,0296,87630,76412,886102,814Sharon, North
44,21816,40016,84312,97915,948109,627Sharon, Central

השדון דרום
צפון תקוה, פתח אזור

29,4437,29717,65223,2971,80075,925Southern Sharon
14,1215.6964.54817,5283,88144,750Petah Tiqwa Region, North

דרום תקוה. פתח אזור
לוד אזור

2,8695,0858804,8472,06117,054Petah Tiqwa Region, South
29,14214,84016,95744,76413,644134,001Lod Region

רחובות 35,10216,8548,58943,6788,496113,475Rehovotאזור Region
לציון ראשון 26,0342,7836822,7471,84433,467Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 3,3681,1299,5465,9221,70917,965Telאזור Aviv Region

הדרום מחוז
מערב מלאכי. 12,69911,04717,30039,9557,59486,534אזור

Southern District
Malakhi Region, West

מזרח מלאכי, 4,7387,5858,43379,15946,018150,271Malakhiאזור Region, East
לכיש 9,4765,41314,29726,99473,306152,746Lakhishאזור Region

אשדוד 1,1552811,8003,236Ashdodאזור Region
צפון אשקלון, 20,5364,67010,64435,04023,508109,666Ashqelonאזור Region, North
דרום אשקלון, .3,6912,1158,82459,421אזור 43,889122,750Ashqelon Region, South

גרר 12,6343,63030,29558,36789,844252,380Gerarאזור Region
מערב הבשור, 7,3856,36429,75894,14060,228283,449Besorאזור Region, West
מזרח הבשור. 4,1732,0065,02418,73525,60592,200Besorאזור Region, East

שבע באר 6153,9551,65010,630234,822355,933Beerאזור Sheva Region
צפונית 933,04912,24040619,154Northernערבה Arava
דרומית 2162,5732,6972,57811,573Southernערבה Arava

הנגב 2522,5894,46516,7008,93034,616Negevהר Mountain

עזר וחנל שומרון יהודה,
בלבד) יהודיים (יישובים

ירדן
ורמאללה שכם אזור
לחםחברון בית אזור

עזה חבל
ידוע לא

2,336
182

7,726
930

1,231
120

9,801
760
237

1,784

5,560
2,790
1,650
1,420

250
33,452
4,747
1,781
9,010

175,980

Judea. Samaria and GazaArea
)Jewish localities only)
Yarden
Nablus and Ramalla Region
BethlehemHebron Region
Gaza Region

Not known
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אזורית מועצה לפי חקלאיים, שטחים י"ג/3. לוח
TABLEXIII/3.AGRICULTURAL AREA, BY REGIONAL COUNCILS

1984/85דונמים Dunamsתשמ"ה
גידולים lorpשטחי areas

שדהגידולירקות.
השטחcropsFieldתפוחימטעים אזוריתסמל Regionalהמעובדאדמהללאמועצה council odeומקשההדריםהדריםultivated

CitrusPlantaVegetables.בעלבהשקייהarea
tions.potatoeslrriun
excl.andgatedrrigated
citrusmelons

הכל 387,555סך 532,708 365,7541,212,966,194,8634,336,000TOTAL
01
02

העליון הגליל
הגליל מרום

690 21,111 2.065
224 14,750 95,738

622
8,565
2,897

123,867
26,561

HaGalil HaElyon
vlerom HaGalil

התחתון3 7,598הגליל 12,058 1.12410,80839,65577,030HaGalil HaTahton
אשר14 2מטה 766 27,531 4.30842,45611,37189,965Matte Asher
הירדן16 375עמק 16,529 3.37636,3698,95161,428Emeq HaYarden
שאן17 בית 11,509בקעת 7,835 5,68675,77810,824123,811Biqat Bet Shean 16,175הגלבוע08 9,403 7,53360,72559,557152,939HaGilboa יזרעאל09 13,960עמק 9,035 4,14370,62584,594177,650Emeq Yizreel
4זבולון2 650 3,306 1,90425,6926,83837,921Zevulun 1,020מגידו3 5,201 93330,46124,90663,687Megiddo 1,038מנשה4 8,780 4,85928,7239,33052,812Menashe הכרמל15 2,047חוף 10,713 2,06422,7618,37850,530Hof HaKarmel חפר6 6עמק 876 17,806 26,84530,73312,88694,655Emeq Hefer
השרון8 5לב 887 2,688 20,5713,5292,63739,760Lev HaSharon
השרון19 4,282חוף 4,620 11,0448,1807,42133,411Hof HaSharon
20
24

השרון דרוס
אפעל

7,832 9,563 24,764
13 89 1,038

29,721
936

1,99373,228
2; 140

Derom HaSharon
Efal 3מודיעים25 060 8,891 5,82813,0775,74743,200Modnm יהודה26 3,012מטה 24,630 1.22325,64218,48081,296Matte Yehuda דוה27 14גן 1,792 9,7302,74769814,582Gan Rawe 806ברנר28 3,584 7,40812,8501,30025,547Brener יבנה29 893חבל 1,625 6,27511,00320,099Hevei Yavne

10גזר30 235 12,667 10,38726,5788,65076,395Gezer
שורק31 1,240נחל 629 1,22812,9183,20019,356Nahal Soreq 922גדרות32 1,416 5,2671,12110,219Gederot טוביה33 17,216באר 11,181 12,34239,4257,59485,174Beer Tuveya 7,326שפיר34 4,893 4,59422,89313,63662,546Shafir 5יואב35 132 3,103 2,80267,62650,844135,538Yoav אשקלון36 10חוף 644 4,345 11,19735,04023,43499,607Hof Ashqelon הנגב37 8824שער 2,115 3,69159,42143,889122,750Shaar HaNegev 27,713אשכול38 5,924 6,97180,92156,028257,175Eshkol 16,981עזתה39 1,748 7,33733,30329,835114,058Azzata
לוד40 3עמק 918 1,154 13,88010,0511,12331,381Emeq Lod שמעון41 6,755בני 2,569 2,58232,29572,144151,338Bene Shimon 42
45

מרחבים
אלונה

15,264 3,494 7,917
60 4,879 35,00152,033

1,770
174,870
7,200

Merhavim
Allona נגב48 4,347רמת 2,064 25216,6708,93033,541Ramat Negev

10,356לכיש50 5,062 7,18417,96454,844108,296Lakhish 51
52

תמר
יוסף מעלה

2,229 700 50
14 5,735 290

5,495
10,004

Tamar
Maale Yosef אילות53 2,815חבל 2,771 2162,60812,321Havel Elot התיכונה54 10,011הערבה 2,349 4340f13,659HaArava HaTihhona החרמון55 277מבואות 9,484 1,3181,6021,02717,259Mevoot HaHermon 380משגב56 1,101 ISM9885,451Misgav

הגליל60 50מרכז 1,850 5.17C8,035Merkaz HaGalil
3,784גולן71 15,947 1,12528,6 If16,01568,805Golan
(שומרון72  30 6(83Shomron 73
74

בנימין מטה
מגילות

) 760 900 182
) 609 1,318 60

2,73(
71(

25C4,664
3,893

Matte Binyamin
Megillot הירדן75 4ערבות 850 9,192 6,408 2,27629,559Arevot HaYarden 76

77
עציון גוש
עזה חוף

 2 655 
1,420 1,784 120 735

9,010
Gush Ezyon
Hof Azza חברון78 1,650הר 235 576 1,046Har Hevron

אזוריות במועצות 35,976לא 113,753 193,981 110,132416,141,014,43Not in regional counci ידוע 175,980Notלא known
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השדה גידולי שטח  י"ג/4. לוח
TABLEXIII/4.AREA OF FIELD CROPS

דונם Thousandאלפי dunams

תש"ל'
1969/7

תשל"ט
1978/79

תש"ם
1979/80

חשמ"ג
1982/83

תשמ"ג'
1983/84■

תשמ"ה
1984/85

תשמ"ו
1985/86

הכל סך
Total

מזה:
בהשקייה'
Thereof:
Irrigated

הכל סך
Total

מזה:
בהשקייה
Thereof:
Irrigated

הכל 2,517.82,536.02,592.62,496.52,303.02,417.51,213.02,366.81,206.1TOTALסך

חורף: Winterגידולי crops:

111.0100.970.5265.4362.8369.5369.5382.8382.8Irrigatedהשקייה

1,716.91,532.31,579.51.351.11,067.11,118.1בעל


1,073.4
Unirrigated

קיץ: Summerגידולי crops:

526.3652.1697.1759.6789.2843.5843.5823.3823.3Irrigatedהשקייה

163.6250.7245.5120.483.986.4בעל


87.3
Unirrigated

CROPגידול

1,074.2855.8976.31,026.1863.7822.7207.1794.2204.6Wheatחיטה

174.4322.5267.0213.3139.3186.113.3171.013.6Barleyשעורה

לגרעינים 42.64.131.546.112.010.52.57.12.1Sorghumסורגום for grain

48.438.228.026.726.72.941.59.7Chickחימצה peas

8.426.528.053.342.154.253.077.275.8Maizeתירס

349.3628.8621.9572.5622.0646.2641.1465.0462.5Cottonכותנה

53.351.045.949.442.143.543.553.153.1Groundnutsבוטנים

32.482.8103.068.740.449.919.864.530.6Sunflowersחמניות

28.611.78.810.56.58.0טבק


8.8


Tobacco

לשימורים 9.518.613.315.112.315.514.014.313.0Peasאפונה for canning

סוכר 46.029.7סלק
Sugarbeet

0.311.66.7חריע

Safflower

9.21.94.13.50.20.10.1שומשומין


Sesame

חורף ,180.9169.5135.6160.4161.736.2151.636.5Hayשחת, winter

חור ירוק, 136.1130.1150.1154.5177.981.7174.986.3Greenמספוא fodder. winter

קיץ גס. ,95.397.472.868.980.076.691.886.8Roughageמספוא summer

30.350.951.5111.9134.521.3251.7131.5Otherאחר

ורוו מאווירןזת מבוא.קודמותוירו seeראה introduction.1 For comparison with previous years,
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ומקשה אדמה תפוחי הירקות, שטח  י"ג/5. לוח
TABLEXIII/5.AREA OF VEGETABLES, POTATOES AND MELONS

Thousand dunams דונמים אלפי

תש"ל
1969/70

תשל'יט
1978/79

"ם תש
1979/80

תשמ"ב
1981/82

תשמ"ג
1982/83

תשמ"ד'
1983/84'

תשמ"ה§
§1984/85

תשמייו*
1985/85

כולל 345.7356.7355.2340.3351.3364.1390.4404.8GRANDסך TOTAL

הכל סך 199.3212.7222.8209.9217.8223.4244.3255.5Vegetablesירקות total
43.549.356.457.563.755.258.659.0Tomatoesעגבניות

28.523.226.122.217.020.920.422.2Cucumbersמלפפונים

12.39.310.410.110.810.712.513.4Carrotsגזר
וגמבה 11.916.118.014.115.614.513.714.2Peppersפלפל and gamba

יבש 20.327.924.231.028.120.922.123.9Dryבצל onions

5.97.38.96.05.85.87.47.7Eggplantsחצילים

8.56.38.45.85.44.96.87.1Vegetableקישואים marrows
6.78.911.515.716.413.816.217.4Cabbage2כרוב2

5.25.86.75.56.85.66.77.6Cauliflowerכרובית

5.24.95.44.96.55.57.17.6Lettuceחסה

וצנונית 6.07.06.43.94.14.26.16.4Radishesצנון (including red)

(סלרי) 2.34.04.85.94.76.38.08.0Celeryכרפס

(ארטישוק) 9.73.12.52.73.12.72.42.6Artichokesקנרס

3.52.53.83.12.62.93.54.0Garlicשום

6.55.55.94.54.12.01.01.0Beansשעועית

שדה 1.43.23.42.82.82.33.02.9Strawberriesתות

21.928.420.014.320.345.248.850.5Miscellaneousשונות

אדמה 48.359.550.247.244.051.354.154.0Potatoesתפוחי

הכל סך 98.184.582.283.289.589.492.095.3Melonsמקשה  total

אבטיחים
בבעל

54.924.631.226.430.526.325.625.6Watermelons,
unirrigated

אבטיחים
כהשקייה

21.031.221.330.831.432.531.832.9Watermelons,
irrigated

מלונים
בבעל

15.810.211.28.59.912.714.914.6Sugarmelons,
unirrigated

מלונים
בהשקייה

6.418.518.617.517.717.919.722.2Sugarmelons,
irrigated

1 For comparison with data of previous years, see ראה קודמות. משנים נתונים עם השוואה לשם ו

introduction. 2 Including Chinese cabbage and Brussels "ניצנים". וכרוב "סיני" כרוב כולל 2 מבוא.
sprouts.
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יישוב צורת לפי ופרחים, ירקות שדה, גידולי שטח י"ג/6. לוח
TABLEXIH/d.AREA OF FIELD CROPS, VEGETABLES AND FLOWERS, BY TYPE OF

LOCALITY
Thousand dunams דונמים אלפי

.1985/86 *roipn

משקים
לא

יהודיים
Non
Jewish
farms

משקים
יהודיים
אחרים2
Other
Jewish
farms2

o E/I
J> o ' X<

הכלסי.
Total

§1984/85 תשמ"ה§

משקים
לא

ודיים יה
מ0א
Jewish
farms

משקים
יהודיים
אחרים2
Other
Jewish
farms2

o Ea!
a 8 . ם. הכל

Total

1cropsFieldדהרוליג

הכל 2,417.51,249.4611.3144.4412.42466.81,252.6608.2144.4361.6TOTALסך

822.7355.8234.760.6171.6794.2366.9227.660.6139.1Wheatחיטה

186.141.314.97.4122.5171.046.414.77.4102.5Barleyשעורה

לגרעינים 10.55.43.41.30.47.13.81.61.30.4Sorghumסורגום for grain

26.78.84.11.012.841.518.09.21.013.3Chickחימצה peas

לשימורים 15.513.12.414.311.92.30.1אפונה


Peas for canning

54.240:413.00.70.177.260.016.30.70.2Maizeתירס

646.2488.0132.025.60.6465.0345.098.021.80.2Cottonכותנה

43.518.114.39.12.053.125.117.19.11.8Groundnutsבוטנים

49.922.415.44.67.564.534.317.84.67.8Sunflowersחמניות

חורף ,161.765.450.719.426.2151.656.448.519.427.3Hayשחת. winter

ירוק. 177.9111.058.18.8מספוא
174.9108.857.38.8Green fodder,

winier חורף
קיץ גס. ,80.046.728.22.82.391.853.633.02.92.3Roughageמספוא summer

142.633.040.13.166.4260.6122.464.86.766.7Otherאחר

melonspotatoesומקשהתפו"ארקות. andVegetables,

הכל 390.456.2194.456.083.8404.858.0206.056.084.8TOTALסר

58.63.143.16.46.059.03.443.46.45.8Tomatoesעגבניות

20.40.56.42.610.922.20.67.92.611.1Cucumbersמלפפונים

12.58.22.41.70.213.49.02.51.70.2Carrotsגזר

יבש 22.11.915.12.13.023.92.016.72.13.1Dryבצל onions

54.130.313.410.10.354.029.813.810.10.3Potatoesתפו"א

92.06.937.411.736.095.37.839.911.735.9Melonsמקשה

130.75.376.621.427.4137.05.481.821.428.4Miscellaneousשונות

Flowersיםפרח

15.71112.81.50.316.7.2113.81.50.2TOTALהכלסר

1.51.40.11.61.50.1ורדים


Roses

3.53.00.20.33.32.90.20.2Carnationsצפורן

1.81.70.12.01.90.1גיפסנית
Gypsophila

8.9116.71.1אחר


9.82I7.5I.IOther

avim.
2 Incl. institutions for education, research and crop an<j
livestock improvement.

שיתופיים. מושביס כולל 1

והשכחה. מחקר חינוך. מוסדות כולל 2
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המטעים שטח  י"ג/7. לוח
TABLEXIII/7.AREA OF FRUIT PLANTATIONS

Thousand dunams דונמים אלפי

1985/86

משקיו
לא
יהודיי
Non
ewish
'arms

משקים
יהודיים
אחרים3
Other
Jewish
farms'

מושבים2
Mosh
avim2

קיבוצים
Qibbu
zim

הכל סך
Total

תשמ"ה§'
§1984/851

תש"ם
1979/80

תש"ל
1969/70

GRAND TOTAL
Citrus tola!
Shamouti
Lates
Grapefruit
Other

Plantations, excl. citrus 
total
Apples
Pears
Peaches
Apricots
Plums, quinces, cherries

Table grapes
Wine grapes
Bananas
Olives
Almonds
Pecan nuts
Avocado
Subtropical, excl.
avocado

Dates
Other

THEREOF: FRUIT BEA
RING PLANTA
TIONS  TOTAL

Citrus total
Shamouti
Lates
Grapefruit
Other

Plantations. excl. citrus
total
Apples
Pears
Peaches
Apricots
Plums, quinces, cherries

Table grapes
Wine grapes
Bananas
Olives
Almonds
Pecan nuts
Avocado
Subtropical, excl.
avocado

Dates
Other

149.3
2.0
1.1
0.4
0.2
0.3

147.3

10.0
0.1
0.8
0.5
2.9

10.0
1.4
0.2
91.9
19.3
0.1
1.0
0.8

8.3
141.8

2.0
1.1
0.4
0.2
0.3

139.8

8.2

0.8
0.5
2.9

9.9
1.3
0.2
87.2
19.0
0.1
1.0
0.7

8.0

239.7
159.2
86.3
27.7
25.5
19.7
SO. 5

6.6
1.9
2.7
5.3
2.9

6.1
14.4
0.4
8.3
5.1
4.4
14.5
5.8

0.6
1.5

229.0

157.9
85.7
27.6
25.3
19.3
71.1

6.0
1.6
2.6
4.9
2.2

5.5
13.3
0.4
6.8
4.8
4.1
13.4
4.3

0.4
0.8

344.3
161.6
50.0
31.6
29.2
50.8
182.7

16.0
4.7
19.4
3.0
8.4

16.7
8.7
7.6
20.8
5.6
9.8
38.7
17.8

3.8
1.7

311.4

156.9
49.7
31.0
28.6
47.6
154.5

14.2
3.1
17.4
2.8
6.8

13.8
7.7
7.4
17.6
5.1
9.2
35.4
11.5

1.3
1.2

166.8
41.3
6.1
3.3
18.4
13.5
125.5

11.7
2.4
0.7
0.2
1.7

0.6
3.0
14.1
2.6
9.1
2.5
56.4
8.5

10.2
1.8

130.5

35.6
6.1
3.3
15.7
10.5
94.9

10.0
2.3
0.6
0.2
1.4

0.5
2.4
12.7
2.4
6.5
1.5

43.3
3.7

6.1
1.3

900.1
364.1
143.5
62.9
73.3
84.4
536.0

44.3
9.1

23.6
9.0
15.9

33.4
27.5
22.3
123.6
39.1
16.8
110.6
32.9

14.6
13.3
812.7

352.4
142.6
62.3
69.8
77.7
460.3

38.4
7.0
21.4
8.4
13.2

29.7
24.7
20.7
114.0
35.4
14.9
93.1
20.2

7.8
11.4

899.2
365.9
144.7
63.3
74.0
83.9
533.3

44.3
8.8
23.2
9.1
15.8

32.5
28.2
21.9
122.6
39.0
16.7
113.1
31.0

14.0
13.1

806.1

353.4
143.8
62.6
70.4
76.6
452.7

38.0
6.9

21.0
8.3
13.1

29.2
24.9
19.8
113.9
35.2
14.8
90.7
18.6

7.1
11.2

876.0
412.0
158.0
70.0
92.0
92.0
464.0

36.4
8.1
23.9
8.8
12.2

31.6
34.0
19.4
115.8
39.4
18.5
86.4
13.5

7.5
8.5

730.1

382.0
156.0
68.3
87.0
70.7

348.1

29.0
7.8
16.5
6.4
8.6

27.8
29.0
17.3
95.0
36.6
16.6
41.0
7.0

4.0
5.5

840
420

420

91

41
52
19
106
40
14

57נ

כולל סך
הכל סך  הדרים

שמוטי
אפילים

אשכוליות
אחר הדרים ללא מטעים,

הכל סך
תפוחים
אגסים

אפרסקים
משמש

חבושים, שזיפים,
ודובדבנים
מאבל ענבי
יין ענבי
בננות
זיתים
שקדים

(פקן) אגוזים
אבוקדו

ללא סובטרופייס.
אבוקדו

תמרים
אחר

נושאי מטעים מזה:
הכל סך  פרי

הכל סך הדרים
שמוטי
אפילים

אשכוליות
אחר הדרים ללא מטעים,

הכל סך
תפוחים
אגסים

אפרסקים
משמש

חבושים, שזיפים,
ודובדבנים
מאכל ענבי
יין ענבי
בננות
זיתים
שקדים

(פקן) אגוזים
אבוקדו

ללא סובטרופיים.
אבוקדו

תמרים
אחר

1 For comparison with previous years, see
introduction. 2 Incl. collective moshavim 3 11101.

institutions for education, research and crop and livestock
improvement

ראה קודמות, משנים נתונים עם השוואה לשם i

כולל 3 שיתופיים. מושבים כולל 2 מבוא.
והשבחה. מחקר חינוך, מוסדות
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מינים לכיי היער, שטח  י"ג/8. לוח
TABLEXIII/8.THE FOREST AREA, BY SPECIES

Thousand dunams; end of agricultural year חקלאית שנה סוף דונמים; אלפי

"יתש"ט ךתש "םתש"לתשכ"התש" תשמ"ותשמ"התשמ"דתש
1948/491949/501959/601964/651969/701979/801983/841984/851985/86

כולל 4034196517678861,0281,0991,1091,120GRANDסך TOTAL
טבעי 50Natural?.50350.?.350350350350350350יער forest

 נטוע 5369301417536678749759770Afforestedareaיער
הכל' total1סך
141218321426484Coniferousמחטניים

93118122135127Eucalyptusאקליפטוס
1013151924Tamariskאשל
2351210Acaciaשיטה
1418182534Mixedמעורב
1921202015Carobsחרובים
2381127Pathsדרכים
אש 69131635Firebreaksקוי

1414141414Otherאחר
1 Including roadside plantations (according to scale: I km
plantations = 7 dunams). In 1985/86, a new mappingof species
was carried out.

1 מודד: (לפי והדרכים הכבישים בצידי נטיעות כולל 1

של מחודש מיפוי נעשה בתשמ"ו, דונם). 7 שוה נטיעות ק"מ
המינים.

employed persons מועסקים
בעבודה ומעמד אוכלוסייה קבוצת לפי החקלאות, בענף מועסקים י"ג/9. לוח
TABLEXIII/9.EMPLOYED PERSONS IN AGRICULTURE, BY POPULATION GROUP

AND EMPLOYMENT STATUS
Thousands; annual average שנתי ממוצע אלפים;

תש"ך
1959/60

תש"ל
1969/70

תש"ם'
'1979/80

תשמ"ד
1983/84

תשמ"ה
1984/85

תשמ"ו'
1985/86'

כולל סך
וחברי עצמאים מעבידים,

קואופרטיבים

121.1
32.5

89.8
28.5

87.7
26.3

85.6
24.8

89.4
26.3

87.0
25.8

GRAND TOTAL
Employers, selfemployed and
members of cooperatives

קיבוצים 21.015.519.920.920.919.5Qibbuzחברי members
תשלום ללא משפחה 21.414.512.06.06.05.8Unpaidבני family members

46.231.329.533.936.235.9Employeesשכירים
הכל סך  97.864.559.860.661.059.1Jewsיהודים total
חברי עצמאים. מעבידים.
וקיבוצים קואופרטיבים

תשלום ללא משפחה ובני
שכירים

61.7

36.1

46.5

18.0

46.0

13.8

43.5

17.1

44.5

16.5

44.9

14.2

Employers, selfemployed, members
of cooperatives and qibbuzim and
unpaid family members

Employees
הכל סך  23.325.327.925.028.427.9NonJewsלאיהודים  total

חברי עצמאים, מעבידים,
משפחה בני קואופרטיבים,

וכוי חשלום ללא
שכירים

מישראל
ומחבל ושומרון מיהודה

עוה

13.2

10.1
10.1

12.0

13.3
8.3
5.0

12.2

15.7
5.1
10.6

8.2

16.8
4.5
12.3

8.7

19.7
6.4
13.3

6.2

21.7
7.1
14.6

Employers, self employed, members
of cooperatives, unpaid family
members etc.

Employees
From Israel
From Judea and Samaria and
Gaza Area

I Population estimates are based on revised estimates, following
the censuses of population and housing of 1972 and 1983, resp
ectively; consequently, one should be cautious on comparisons
with previous years  see introductiontoChapterXIIfor detailed
explanations.

מתוקנים, אומדנים על מבוססים אוכלוסייה אומדני 1

וב1983 ב1972 והדיור האוכלוסין מפקדי בעקבות
ראה קודמות, לשנים בהשוואה להיזהר יש ולכן בהתאמה,

י"ב. לפרק במבוא הסברים
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means of production ייצור אמצעי
הנכס סוג לטי החקלאי, במשק הון1 מלאי י"ג/10. לוח

TABLE XIII/10.CAPITAL STOCK1 IN AGRICULTURE, BY TYPE OF ASSET
nis thousand, a, .967/68 prices תשכ"ח במחירי שוו. *לפי

Type of asset
תשמ"ו
1985/86

תשמ"ה
1984/85

תשמ"ד
1983/84

תש"ם
1979/80

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

גו?ם7 הון י CAPITALמי§ן) STOCKiGROSS
הכל 185.2284.7363.8381.2382.1382.1TOTALסך

56.291.493.0105.3108.5110.9Fruitמטעיס plantations חיים 41.444.652.257.255.356.0Livestockבעלי
חקלאיות ומכונות 21.549.1107.5112.3115.0112.4Agriculturalציוד equipment and

machinery
חקלאיים 47.360.369.766.766.766.7Agriculturalמבנים structures
השקייה 27.628.1Irrigation"16.832.128.427.8ושת system

3.78.37.95.14.3Greenhousesחממות
דגים 1.41.81.31.01.11.0Fishבריכות ponds
ניקוז 0.61.73.43.02.82.7Drainageמפעלי systems

NET CAPITAL STOCKi נקי§ הון מלאי
הכל 149.1185.4210.7215.6,216.9214.8TOTALסך

50.663.556.059.058.357.5Fruitמטעים plantations
חיים 41.444.652.257.255.356.0Livestockבעלי

חקלאיות ומכונות 10.725.853.349.553.448.2Agriculturalציוד equipment and
machinery

חקלאיים 31.731.131.433.935.836.7Agriculturalמבנים structures
השקייה 13.416.511.012.112.613.7Irrigationרשת system

חממות
2.54.32.31.4Greenhouses

דגים 0.90.40.50.40.50.4Fishבריכות ponds
ניקוז 0.41.02.01.21.00.9Drainageמפעלי systems

מבוא. ראה ו
I See introduction.

סוג לפי חיים, לבעלי מרוכז1 מספוא תערובות מכירת  י"ג/וו. לוח
TABLE XIII/ll.SALES OF CONCENTRATED FEED MIX', BY TYPE

טונות אלפי

תשמ"ותשמ"התשמ"דתש"םתשל"ה
1974/751979/801983/841984/851985/86

כולל 1,572.31,579.01,668.21,563.51,562.9GRANDסך TOTAL
541.44.59.7449.3422.8445.9Forלבקר cattle

הכל סך 956.01.018.11.121.11.043.31.020.4Forלעופות poultrytotal
364.3411.8458.0424.0410.8Broilersלפטימים

מאכל ביצי 315.0310.6339.4340.4303.4Layersלהטלת
רבייה ביצי 31.836.138.634.632.0Breedingלהטלת

הודו 195.3189.0225.9180.6217.8Turkeyלתרנגולי
49.670.659.263.756.4Otherלאחר

ואחרים 74.9101.297.897.496.6Forלצאן sheep. goats and other livestock

מ c'29מהתערובות  59'c3
ולחו"ל. עזה ■יחבל

ria,the Gaza ושומרון, ליהודה 1יוצאות About 2</c  5l/c is exported to Judea and Sama
Area and abroad.
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Units; end of year

חיים בעלי  י"ג/2ו. לוח
TABLEXIII/12.LIVESTOCK

שנה סוף ; niTrp

"ו מ תש
1985/86

תשמ"ה§
§1984/85

תשמ"ד§
S 1983/84

תש"0
1979/80

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"
1949/50

תש"ח
1947/48

.33,58047,735185,450205,650270,000בקר 287,000293,000294,600CATTLE
לחלב Dairyבקר cattle
19,06525,64563,10082,000101,500102.000102,500103,000Cowsפרות

'14,15521,30063,70062,00076,80082,95083,95085,050Heifersמבכירות'
andועגלות calves

360380200150200250250250Bullsפרים
לבשר בקר


41058,45061,50091,500101,800106,300106,300Beef cattle

(אלפים) POULTRYעופות
(thousands)

מטילות 1,4262,9127,5006,8008,5009,2006,9007,000Layingתרנגולות hens
15,30019,20015,10015,700Broilersתרנגולים(ות)

אווזים הודו, ,21158001,8006,0005,6005,1007,100Turkeysתרנגולי geese
אחרים 200200200Otherעופות poultry

(אלפים) SHEEPצאן AND
GOATS (thousands)

22.037.0117.0113.575.097.0112.0126.3Sheepכבשים
4.915.032.022.012.023.027.527.5Goatsעזים

ואלפים) 23.029.047.0S2.063.070.070.070.0BEEHIVESדכוריות (thousands)

shילאיהודמשק farmsNonJew

23,00024,000Cattle]44,00027,80021,10025,000בקר
(אלפים) 200.0250.0250.0250.0250.0250.0Poultryעופות (thousands)
(אלפים) 77.075.0160.0170.0150.0155.0Sheepכבשים (thousands)
(אלפים) 132.5111.5112.0109.099.0100.0Goatsעיזים (thousands)

(אלפים) 1.00.80.80.50.50.5Beehivesדבוריות (thousands)

1 Heifersincalf. הרות. עגלות 1

עיקריות חקלאיות מכונות י"ג/13. לוח
TABLEXIII/13.MAIN AGRICULTURAL MACHINERY

שנה סוף ;Unitsיחידות; end of year

194819501960197019751980198419851986

6802,6007,42516,36019,25026,80026,87026,25425,438Tractorsטרקטורים
4001,1151,8251,480750500470433404Crawlerזחליים

'2801,4855,60014,88018,50026,30026,40025,82125,034Wheelאופניים'

לגרעינים 260610975575520320335321317Grainקומביינים combines
כותנה קטפות


50353380436§450§450443Cotton pickers

Up to 1970 incl. 760 oneaxle tractors. חדסרניים. טרקטורים 760 כולל 1970 שנת עד 1
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production andmarketing ושיווק ■יצור
קבוצה לפי ומחיר, כמות ומדדי החקלאי הייצור ערך י"ג/4ו. לוח

ביניים) תוצרת (כולל ראשית
TABLEXIII/14.VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND QUANTITY AND

PRICE INDICES, BY MAIN GROUP (incl. intermediate produce)

Main group תשמ"ו
1985/86

תשמ"ה§
§1984/85

תשמ"ד§
§1983/84

תש"ם1
'1979/80

תש"ל
1969/70

תש''ך
1959/60

תש"ט
1948/49 ראשית קבוצה

Valueערך
NISש"וואלפ thousandv NISמיליוני million X\"\

כולל 4.475.0199.49,134.0398.42,119.73,582.3GRANDסך TOTAL
2.338.1113.86,007.321151,201.82.058.4Cropsגידולים

שדד. 300.1407.9Field(.0.611.727,92,021.565גידולי crops
אדמה תפוחי ,0.66.823.3913.541.3222.4432.0Vegetablesירקות. potatoes

andומקשה melons
הדר 0.711.138.31,164.236.1308.9446.4Citrusפרי

הדרים) (להוציא 0.37.920.71,454.042.8251.3534.3Fruitפירות (excl. citrus)
0.10.63.6454.126.2119.1237.7Otherאחר

ותוצדתפ ח"0 2.236.985.63,126.7186.9917.91,523.9Livestockנעלי <S livest. products
לבשר חיים 0.515.239.31,431.489.7439.8755.3Livestockבעלי for meat

0.78.521.5882.449.9244.6417.0Milkחלב
וחומרי מאכל 0.79.417.1562.336.4174.9250.2Tableביצי eggs Si breeding

materialsרבייה
0.21.94.6160.47.338.572.0Fishדגים
0.12.03.190.23.520.029.4Otherאחר

בסיס: כמות2 Quantityindex1base1970/71:מדד = 100
כולל 114990145168172165GRANDסך TOTAL

114489153171182180Cropsגידולים
שדה 115388139137154142Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,155793124154155162Vegetablesירקות. potatoes,
andומקשה melons
הדר 174389109969385Citrusפרי

הררים) (להוציא 83589200291333351Fruitפירות (excl. citrus)
ותוצרתם חייס 5591137164160157Livestock;;נעלי A livest. products
לבשר חיים 64488150185174168Livestockבעלי for meat

176098142164163174Milkחלב
וחומרי מאכל 157393118144145132Tableביצי eggs Sl breeding

materialsרבייה
14548589869291Fishדגים

מחירים2 בסיס:מדד 1001970/71Price index2  base:
כולל 1661872,5179685,0298,634GRANDסך TOTAL

1360872.6249995,3259.233Cropsגידולים
שדה 1764884,1172,2309,12313,465Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,1446982,8421,0325,51410,256Vegetablesירקות, potatoes
andומקשה melons
הדר 745761,9436185,4518,657Citrusפרי

הדרים) (להוציא 1691952,8417283,7377,537Fruitפירות (excl. citrus)
ותוצרתם חיים Livestock;1963902.2491.1355.7099,67נעלי A livest. products
לבשר חיים 1867872,0921,0425,4299,680Livestockבעלי for meat

1860912,6481,3026,43810,276Milkחלב
וחומרי מאכל 2061882,0931,1255,3488,429Tableביצי eggs 81 breeding

materialsרבייה
1853832,6031,1785,81011,045Fishדגים

1 Till 1979/80  at current prices, and as of 1984/85  prices
have been adjusted to the average of each year (see
introduction). 2 Indices are a result of chaining annual
percentsof change; consequently, current valuemaydiffer 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"ד ומשנת שוטפים. במחירים  חש"ם שנת עד 1

(ראה שנה כל של לממוצע הותאמו המוצרים מחירי
שינוי אחוזי שרשור של תוצאה הם המדדים 2 מבוא).
הערך לבין השוטף הערך כין הבדלים ייתכנו ולכן שנתיים,
כמות במדדי הבסיס בשנת הערך הכפלת ידי על המתקבל
המחירים מדדי ואילך. (1981/82) תשמ"ב משנת מחיר. ובמדדי
המחירים מדדי את להשוות רוצים אס ספרות. בפחות מוצגים

ב100. להכפילם יש קודמים, מדדים עס
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ייעוד לפי החקלאי, הייצור י"ג/15. לוח
1984/85§תשמ ■ה§

 תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
"דתש"םחש"לתש"ןתש"ט ביניים2ישירמקומיתמקומית'סךתשמ

Forהכל1948/491959/601969/701979/801983/84
ProduclocalForForInter
tion consumlocaldirectmediate
totalplion1industryexportsproduce2

אחרתאלפי צוין כן אם אלא טונות.
כולל סך

הכל סך  גידולים
שדה גידולי

לגרעינים וקטניות 54.996.3162.6314.0210.9240.520.3154.41.464.4דגנים
21.141.3125.0253.2130.0127.73.578.21.045.0חיטה

20.026.613.628.98.56.50.26.3שעורה
3.015.610.97.26.78.28.2סורגום
10.812.813.124.765.798.116.876.00.44.9אחרים4

ושמן תעשייה 2.6223.7358.8244.9259.8313.227.3119.5112.853.6צמחי
סיבים 10.735.378.187.699.010.089.0כותנה,

גרעינים 16.958.6129.0136.5163.4111.352.1כותנה.
סוכר 169.0237.00.0סלק

(בוטנים) אדמה 0.81.2נ0.317.018.719.521.522.99.91.0אגוזי
0.61.71.60.50.60.70.7טבק

0.42.63.19.85.18.76.62.00.1חמניות
לשימורים אפונה

1 1.53.65.46.56.66.40.2וו
אחר

} 1.3
4.30.92.62.011.90.80.111.0

40.678.6137.3110.095.0100.0100.0שחת
ותחמיצים5 ירוק 373.01,696.11,573.91.060.01,050.01.075.01,075.0מספוא

48.362.0127.9191.3109.9107.0קש
107.0

תפו"א, 119.0430.0740.9895.81,095.91,099.1544.1339.0180.435.6ירקות,

ומקשה
80.6297.7474.1607.0767.2762.7330.9320.796.514.6ירקות

22.2110.0157.0255.2350.6338.065.1252.714.45.8עגבניות
14.227.844.850.553.752.742.18.91.30.4מלפפונים

6.935.558.746.755.662.426.122.111.23.0גזר
וגמבה 3.210.929.853.948.544.922.315.36.80.5פלפל

יבש 1.718.947.231.457.760.235.78.815.7בצל
4.813.622.925.023.122.920.30.21.31.1חצילים

2.99.513.85.118.619.218.40.20.30.3קישואים
5.213.916.826.237.329.616.61.210.61.2כרוב

אדום 2.46.28.48.311.210.27.22.40.10.5סלק
(סלרי) 0.21.25.515.217.526.24.94.017.20.1כרפס

שדה 0.63.17.59.18.76.10.32.3תות

אחר
16.949.666.172.084.387.766.14.615.31.7

אדמה 26.081.8137.1171.7198.2204.4139.613.533.617.7תפוחי
11.029.7102.075.190.091.248.62.039.21.4אבטיחים
1.420.827.742.040.540.825.02.811.11.9מלונים

הדר 272.7609.61,261.91,542.81,523.01,487.0134.0808.1544.30.6פרי
399.7677.9608.2617.9601.436.2307.3257.9שמוטי

85.5207.6277.0284.9273.819.8158.295.8אפילים

74.6284.3508.8407.7274.918.7236.5119.7אשכוליות

19.739.859.158.066.013.031.022.0לימונים

30.152.389.7154.5170.946.375.148.90.6אחר
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TABLEXIII/15.AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL

1985/86 תשמ"ד

 תוצרחליצואלתעשייהלצריכהייצור
"ותשמ"ה§תשמ"דוביניים2ישירמקומיתמקומית'סר מ תש
For§1983/84§1984/851985/86הכל

ProduclocalForForInter
tion consumlocaldirectmediate
totalption1industryexportsproduce2

unless otherwise statedThousand tons,NIS thousand ' ש"ח3 אלפי
398,4082,119,6583,582.277GRAND TOTAL
211,5351,201,8062,058,339CROPS TOTAL
65,097300,111407,882FIELD CROPS

285.525.9184.26.369.19,68453,18683,667Cereals and pulses for grain
168.53.5113.03.049.05,73628,87348,015Wheat
11.20.211.04952.3433.286Barley
2.32.34621,554595Sorghum

103522.471.03.36.82,99120,41636,771Other4
237.318.288.984.046.241,562179,368211.522Industrial and oil crops
69.010.059.028,530113,940118,502Cotton lint
115.971.844.16,71627,48128,776Cotton seed

Sugarbeet
24.29.81.011.61.84,31620,26434,070Groundnuts
0.60.62506882,543Tobacco
10.27.62.50.18476,38612,122Sunlfower
5.65.40.25082,7453,421Canning peas
11.80.80.110.93957,86412,088Other

100.0100.03.21710.41216.572.Hay
1,077.51.077.59.64051.41579.950Green fodder and silagei
136.4136.49945,72811,171Straw

1,094.8589.1287.6180.237.941,294222,361432,024VEGETABLES, POTATOES
AND MELONS

751.4369.0266.0101.215.227.908155,225287.587Vegetables
284.081.4185.414.72.57,97836,61963,564Tomatoes
63.249.511.91.10.72,75416,34539,867Cucumbers
68.730.324.712.61.11,69612,19619,741Carrots
54.325.921.46.40.62,32312,28826,232Peppers and gamba
50.328.76.414.60.62,04517,13414,688Dry onions
26.421.60.22.91.77244,5098,633Eggplants
22.421.10.40.30.69504,97910,436Vegetable marrows
40.822.80.614.43.01,2705,75513,486Cabbage
9.47.21.40.10.72311,1462,172Beets

31.35.06.120.00.29156,76413,036Celery
8.06.30.21.52,68311,47815,907Strawberries

92.669.27.312.63.54,33926,01259,825Other
206.8136.918.630.520.88.53442,12288.041Potatoes
94.157.52.034.50.12.40713,14925,742Watermelons
42.525.71.014.01.82,44511,86530.654Melons

1,308.7136.9631.2537.92.736,136308,896446,428CITRUS
452.835.0186.1231.714,002127,598156,456Shamouti
230.120.2102.9107.05,62154,67969,811Lates
376.619.2228.1129.10.28,83667,605112,548Grapefruit
58.214.323.020.92,43215,57729,524Lemons
191.048.291.149.22.55,24543,43778,089Other
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(המשך) ייעוד לטי החקלאי, הייצור  י"ג/5ו. לוח
§1984/85תשמ" ת§

 תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
ביניים2ישירמקומיתמקומית1סך

Forהכלתשמ"ד§תש''םתש"לתש"ךתש"ט
1948/491959/601969/701979/80§1983/84ProduclocalForForlnter

tion consumlocaldirectmediate
totalption1industryexportsproduce2

צוין כ; אם אלא טונות, אחרתאלפי
הדרים ללא 39.2145.6410.4פירות, 289.0458.6495.6298.283.4110.13.9

23.2100.8תפוחים 61.8118.9101.873.115.712.70.3
2.27.9אגסים 35.818.414.413.60.10.50.1

5.22.426.2אפרסקים 18.029.429.127.51.20.4
0.69.2משמש 14.68.413.310.31.90.80.3
7.615.2שזיפים 8.016.120.917.72.50.30.4

מאכל 10.631.139.2ענבי 24.747.546.136.44.15.10.5
יין 7.221.637.2ענבי 36.044.340.50.540.0

3.534.375.0בננות 61.267.781.062.30.216.91.6
3.0שקדים 1.83.21.41.4
5פקן 0.51.2.31.91.60.3

10.76.845.0זיתים 6.617.339.017.018.04.0
0.232.0אבוקדו 4.152.577.216.00.860.4
2.04.9תמרים 2.35.45.42.82.6

אפרסמון
,.15.63.4איור ,99 13.613.9

13.3
8.1
15.6

6.8
11.10.1

1.3
4.00.4

שונים גידולים
(מיליונים)6 826.1865.3פרחים

142.0118.8120.5ורדים

288.4385.0120.5צפורנים

8.3.23.3'3סייפנים

319.1331.1אחר
שונים נוי צמחי

זרעים
שונות

ותוצרתם חיים בעלי
לבשר חיים 7.581.4261.4כעלי 152.8347.7325.8103.9202.619.3

5.045.7200.0.עופות 101.72159.0243.670.4162.310.9
פטימים 140.5187.4180.544.3128.77.5תרנגולות

הודו 48.670.050.320.929.4תרנגולי
ואחרים 10.911.612.85.24.23.4מטילות

2.025.140.2נקר .?.5.1558.361.123.930.66.15
0.52.65.8כנשים 5.16.36.63.11.71.8

2.32.7עזיס 3.32.92.62.20.6

אחריס חיים 75.712.7נעלי 7.111.211.'/4.37.4

ליטר) (מיליון 86.0317.8712.2חלב 487.7832.2823.5308.0510.35.2
בקר 78.8277.3670.3חלב 440.5797.4788.1284.2498.75.2

כבשים 7חלב 16.418.8ל 18.913.413.77.36.4
עזים 24.11/./חלב 28.323.21.421.716.55.2

(מיליונים) ואפרוחים 231.61,108.11,577.4ביצים 1,213.31,976.72,007J1,537.295.5271.3103.2
מאכל 231.61,108.11,451.0ביצי 1,193.21,848.91,878.51,537.295.5245.8

יצוא דגירה. 28.2ביצי 20.112.715515.5
98.2115.1113.210.0103.2אפרוחים

3.513.924.7דגים 21.825.027.025.50.80.7
(מדגה) בריכות 3.912.7דגי 12.012.914.113.50.10.5

אגמים 1.32.3דגי 1.61.62.11.50.6
ים 8.79.7דגי 8.210.510.810.50.10.2

שונות
החי באינוונטר שינוי

וצאן בקר .11יצוא

אורגני8 0.42.22.9זבל 2.3400.0400.0400.0
0.50.87דבש 1.71.2.02.C1.90.1
0.7צמר 0.40.6O.t0.40.2

שונות


החל 4 מבוא. ראה שנה; כל של לממוצע הותאמו המוצרים מחירי 3
בייצור נכלל לא 7 בלבד. יצוא של הן הכמויות 6 זרוע. מרעה כולל 5

השמדה כולל 2 עצמית. צריכה כולל 1

מירקות. שהועבר קלחים, תירס כולל בתשמ"ד
טונות באלפי תשמ"ר ומשנת מ3 במיליוני היא הכמות תשמ"ג עד 8 החקלאי.
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TABLEXIII/15.AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL (cont.(

1985/86 תשמ"ו
 תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
תשמ"ותשמ''ה§ו1שמי'ד§ביניים2ישירמקומיתמקומית1סי
For§1983/84§1984/851985/86הכל

ProduclocalForDirectInter
tion consumlocalexportsmediate
totalption'industryroduce2

Thousand tons, unless otherwise stated'שי NISאלפי thousand1 3n
498.2310.072.1109.86.342,803251,295534,299FRUIT, EXCL. CITRUS
106.979.514.912.10.47.98750,042109,202Apples
14.913.90.20.70.11,5308,54322,069Pears
32.230.30.21.30.43,02516,21143,324Peaches
9.58.11.00.30.17874,75710,168Apricots
22.020.01.40.20.41,6258,36523,023Plums
51.541.34.45.20.64,55422,78857,432Table grapes
30.80.530.39825,0107,700Wine grapes
82.154.80.324.92.15,80426,41156,097Bananas
3.33.20.17963,27014,417Almonds
1.91.80.17282,9675,375Pecan nuls
38.018.618.01.42,72827,56732,606Olives
68.011.91.153.11.97,96049,53289,157Avocado
7.23.24.02,0129,98223,785Dates
11.99.20.12.50.17254,1488,950Persimmons
18.013.70.23.90.21,56011,70230,994Other

26,205119,143237,706MISCELLANEOUS CROPS
885.216,76973,570154,570Flowers fmillions(''
133.43,41616,21732,647Roses
358.65,11623,50043,031Carnations
2.861353666Gladioli
390.48,17633,50078,226Other

4,03522,78846,993Garden plants
4,06715,47224,081Seeds
1,3347,31312,062Other

186,873917,8521,523,938LIVESTOCK AND PRODUCTS
310.0117.4173.619.089,740439,819755,219LIVESTOCK FOR MEAT
227.586.1131.110.366,915314,377453,452Poultry
158.757.494.07.348,246233,158303,930Broilers
58.026.231.816,33868,902127,760Turkeys
10.82.55.33.02,33112,31721,762Layers and others
60.921.932.46.616,24887,317214,373Cattle
7.62.92.72.12,51816,10639.782Sheep
2.82.30.51,1826,73614,357Goats
11.24.36.9


2.87715,28333,255Other

880.9306.4569.35.249,914244,629417,008MILK (million litres(
845.0283.4556.45.246,325226,486388,854Cow's milk
14.26.57.71,6938,36212,499Sheep's milk
21.716.55.21,8969,78115,655Goat's milk

1,765.01418.675.980.190.436,411174,897250,234EGGS AND CHICKS (millions(
1,638.21,518.675.943.728,437130,124180,203Table eggs

19.119.14383,9206,647Hatching eggs, exports
107.717.390.47,53640,85363,384Chicks
26.825.01.20.67,28338,46872,041FISH
14.113.50.20.43,50419,92439,034Pond culture
1.91.00.92782,2904,198Lake ifsheries
10.810.50.10.2


3,50116,25428,809Marine catch
3,52520,03929,436MISCELLANEOUS

2715,0446,280Changes in livestock inventory
0.10.1237102208Exports of cattle, sheep £ goats

400.0400.01,98910,37416,390Organic manure8
1.51.400.18913,8045,404Honey
0.70.40.20.11357081,154Wool





27


Miscellaneous

1 Incl. home consumption 2 Incl. disposal of surplus. 3 Pirces were adjusted to the average of each year; see
introduction. 4 Incl. maize (cobs), transferred from vegetables. 5 Incl. sown pastures. 6 The quantities for
exports only. 7 Not included in agricultural production. 8 Through 1982/83 quantities are in sq. ,.1ז1 and as of
1983/84 in thousand tons.
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המקומית1 התעשייה למפעלי וניירות ירקות אסטקת י"ג/6ו. לוח
TABLEXIII/16.SUPPLY OF VEGETABLES AND FRUIT TO LOCAL FACTORIES'

Tons טונות

1985/86תשמ 'ו

ל מתוכננת תוצרת
"םתש"לתשכ"א plannedתשמ"התש forProduce
הכל1960/611969/701979/801984/85 סך

Totalמקומי שיווק
localיצוא

marketingexports

כולל 156,565491,562907,3481,110,973סך 1,359,364GRAND TOTAL
הכל סך  27,90098,368264.041412,683356,444105.296251.148Vegetablesירקות  total

13,89649,078166,224252,726192,54145,828146,713Tomatoesעגבניות
3,7703,74110,1879,06011,86111,282579Cucumbersמלפפונים

1,59116,76013,74721,67724,0376,76617,271Carrotsגזר
וגמבה 4534,24413,61715,52921,3423,93517,407Peppersפלפל and gamba

יבש 1,1204,7553,6068,7356,3795,0441,335Dryבצל onions
1,5622,2601,3041,1124994909Cabbageכרוב

1101211,2811,0882,6551,3081,347Cauliflowerכרובית
898451,7682,4121,344443901Beetsסלק

בתרמילים2 3,9708,28212,50015,64613,17812,934244Peasאפונה in pod2
קלחים2 3274,91331,46676,25870,90213,68957,213Maizeתירס

171,1711,7712,0972,097Turnipsלפת
(סלרי) 002,7874,1196,0822185,864Celeryכרפס

5441,7852,7701,7012,1662,09472Beansשעועית
4681,5671,6138491,3611,26596Miscellaneousשונות

אדמה 2,2578.45120,60211,49717,71117,391320Potatoesתפוחי

ugar>9901,2793.1321.623960209751מלונים melons

הכל סך  הדר 83,390324,966558.135860,112663,60435,355628,249Citrusפרי  total
64,114148,862182,312319,455197,6349,291188,343Shamouliשמוטי
1,14377,88392,323191,091121,9896,111115,878Latesאפילים

12,98883,564252,271247,537237,59313,446224,147Grapefruitאשכוליות
5,0577,50916,15532,32224,2482,10222,146Lemonsלימונים

ומנדרינות 3389511,57454,29858,7473,13055,617Clementinesקלמנטינות and
mandarins

אחרים 556,2533,50015,40923,3931,27522,118Otherזנים varieties
 הדריס ללא ,ruil'842.02858,49861,43873,44972.254ירות, excl. citrus 

הכל totalסך
עץ 1,6463,84911,78216,55514,5317,2637,268Applesתפוחי

926012231721180131Pearsאגסים
65,1398011,9577,8697,249620Apricotsמשמש
1,1037811,2112,3561,6191,619Plumsשזיפים
35,10040,40040,72142,78334,343Grapes3ענבים3

לכבישה 2,3406,3794,9898,37012,12011,517603Olivesזיתים for pickling
1,8241,6901,8121,1111,561Otherאחר

I Incl. produce from Judea, Samaria and Gaza Area. 2 In
3ther tables in this chapter, these varieties are included in ifeld
:rops. 3 Includes grapes for wine, alcohol and raisins.

בלוחות 2 עזה. וחבל שומרון מיהודה, תוצרת כולל 1

השדה. מגידולי כחלק אלה מינים מופיעים זה בפרק אחרים
ולצימוקים. לכוהל ליין, ענבים כולל 3
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מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת י"ג/17. לוח
TABLEXIII/17.SLAUGHTERING OF LIVESTOCK IN SLAUGHTERHOUSES

תשמ"ו
1985/85

תשמ"ה
1984/85

§

תשמ"ר
1983/84

§

תש"ם
1979/80

תש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

'תשי"ח
1957/58

GRAND TOTAL

CATTLE  TOTAL

Thereof: purebred and
mixed  total

Cows and heifers
Calves and bulls
Young stock, male
Young stock, female

SHEEP £GOATSTOTAL

OTHER

Heads' ראשים'
190,992 176,181 159,290 176,910 185,878 144,809 90,722

66,063 63,759 60,421 70,486 79,740 73,708 28,040

65.509 60.196 60,121 70.075 74,545 57,499 21,564

35,437

27,327

1,562

1,183

32,447

24,842

1,957

950

28,819

27,280

2,457

1,565

31,573
31,854
4,432

2,216

19,247

42,235

3,193

9,870

14,238

19,596

14,9191

8,746'

3,165

8,856

9,543

55,271 38,708 28,777 21,835 63,338 35,464 41,148

69,658 73,714 70,092 84,589 42,800 35,637 21,534

כולל סך

הכל סך  בקר

ומעורב גזעי מזה:
הכל סך 
ומבכירות פרות

ופרים עגלים
זכרים בקר, בני

נקבות בקר, בני

הכל סך  צאן

אחר

Estimated live weight (tons) (טונות) משוער חי משקל

כולל 12,97126,97037,89442,82037,47540,73142,149GRANDסך TOTAL

הכל סך  8,52421,84131,05333,32629,10431,52832,550CATTLE:קר  TOTAL

ומעורב גזעי זזה.

הכל סך 
ומבכירות פרות

ופרים עגלים
זכרים בקר, בני
נקבות בקר, בני

7,005

1,380

3,640

1,985

19.028

6,085

8,241

3,262
1,440

30.226

8,300

20,116
702

1,108

33,204

17.365

14,335

1,061

443

29,023

15,850

12,276

584

313

31,378

19,539

11,179

465

195

32,403

19,490

12,297

371

245

Thereof: purebred and mixed

 total
Cows and heifers
Calves and bulls
Young stock, male

Young stock, female

הכל סך 1,3211,0972,5321,0341,3601,8322,633SHEEPיאן Ss.GOATS TOTAL

3,1264,0324,3098,4607,0117,3716,966OTHER!חר

תש"? עד הנתונים לוח.1 לשנות  111pnH(*r vpa1 n^tsi till IQifQ/70 arp fnr r
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agriculture branch account החקלאות ענף חשבון
בחקלאות ותשומה תפוקה מוסף), (ערך נקי מקומי תוצר י"ג/8ו.

TABLEXIII/18.NET DOMESTIC PRODUCT (VALUE ADDED), OUTPUT AND INPUT
IN AGRICULTURE

יאלפי NISש"ח thousand1

הגידול אחוז
לתשמ"ו מתשמ"ה

Percentage growth from
1984/85toI 985/86

תש"ל
1969/70

"ם תש
1979/80

תשמ"ה9
1984/85§

תשמ"ו
1985/86

כמות
Quantit)

מחיר
Price

ערך
Value

חקלאית1. 204.19,384.83,642,417תפוקה 2,151,6011.471.669.3GENERAL AGRICULTURAL1

(1.1 + 1.2) OUTPUT)1.1כוללת + 1.2 )

חקלאיו. ייצור .199.49,134.03,582,277 2,119,658 1.671.769.01 Agricultural production1

תוצרת .incl)(כולל intermediate

2(produceביניים)2

113.86,007.32,058,339גידולים 1,201,806| 273.471.3Crop products

חיים 85.63,126.71,523,938בעלי 917,8522.069.466.0Livestock and livestock

productsותוצרתם

השקעה25. נכסי ייצור 4.7250.860,140ו. 31,94312.467.588.32 Production for investment11

כוללת2 110.55,284.12,207,840תשומה 1,302,9730.269.169.4GENERAL INPUT2

(קנויה תשומה 2.195.34,634.21,890,828 1,128,7610.367.067.52.1 Input (purchased Si

ביניים)4 fromומתוצרת intermediate

produce)4

בלאי 2.215.2649.9317,012 174,2120.582.982.02.2 Depreciation

נקי35 מקומי 93.64,100.71,434,577תוצר 848,6283.775.669.0NET DOMESTIC3.

(12)PRODUCT5 (12)

פגעי4 על 2.424.216,282פיצויים 14,114COMPENSATION FOR4.

DAMAGEטבע BY NATURE

נובעת5 96.04,124.91,450,859הכנסה 862,742INCOME ORIGINATING5.

6(3+4) INמחקלאות AGRICULTURE (3+4)'

עבודה שכר 24.0898.8391,948מזה: 211,032Thereof: Wages

1 Till 1979/80  at current prices; as of 1982/83  at prices of
average ofeach year (see introduction). 2 Details are given
inTableXIII/I5.(see introduction). 3 Incl.only investment
in plantations and forestry (see introduction). 4 Details of
general input are given in Table XII1/19. 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 incomesoriginating
in nonprofit institutions serving agriculture. In addition. the
data for the agricultural years have been adjusted to a calendar
years basis.

במחירי  מתשמ"ג שוטפים; במחירים  תש"ם עד 1

זה נתון של פירוט 2 מבוא). (ראה שנה כל של ממוצע
השקעות כולל 3 מבוא). (ראה י"ג/5ו. בלוח נמצא
פירוט 4 מבוא). (ראה בלבד. ובייעור במטעים
במחירי 5 "יג/9ו. בלוח נמצא הכוללת התשומה
כאן המופיעים הנובעת ההכנסה אומדני 6 ייצור. גורמי
שבלוח היא לכך 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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בחקלאות כוללת1 תשומה י"ג/9ו. לוח
TABLEXIII/19.GENERAL INPUT1 IN AGRICULTURE

תשמ"ד§
§1983/84

תשמ"ה§
§1984/85

תשמ"ו
1985/86

כמות
Quantity

מחיר
Pirce

תשמ"ה
1984/85

תשמ"ו
1985/86

תשמ"ה
1984/85

תשמ"ו
1985/86

במחירים חדשים שקלים אלפי
שנה כל של ממוצעים

NIS thousand, at average
prices of each year

קודמת שנה לעומת שינוי אחוז
Percent change on previous year

הכל 1סך 273,5391,302,97.2,207,841.2382.3 0.269.1TOTAL

(מספוא 107.208448,07(677,1345.3341.4 5.043.9Feedingstuffs

80,066מים 13,345162, I6(5.0471.4 _9.5123.8Water

אריזה 75,300חומרי 15,178119,29; 1.5403.9 0.859.7Packing materials

וזבלים2 55,062דשנים 10.25977,097.0401.4 2.643.8Fertilizer and manure2

61,245הובלה 13,124117,33'0.9370.9 2.496.3Transport

ותיקונים (חלפים 36,675 7,42256,92(2.9380.2 20.094.CSpare parts and repairs

ולכלים ofלטרקטורים tractors and

אחרים agriculturalחקלאיים tools

סיכה שמני 124,196דלק. 79,496 14,6582.1431.2 0.356.Fuel, lubricants and

electricityוחשמל

להגנת 163,870חומרים 104,240 19,8730.1424.0 2.961.SPlant and animal

והחי protectionהצומח materials

ומימשל 150,730שירותים 69,860 11,33718.7419.2 0.4114.'Services and government

זרעים 122,614אפרוחים, 74,138 14,6832.9419.9 2.569Chicks, seeds and

(חומרי seedlingsושתילים (breeding

(materialsרבייה)

ושונות 1פלסטיק 19,470 44,609 10,2129.6383.1 9.9I43.iPlastic and miscellaneous

expenses

317,012בלאי 174,212 36,2400.1) 380.2 0.582.'Depreciation

1 Till now, only input purchased from other sectors was
published. As of 1983/84, data on animal feed, fertilizer and seeds
include also data on local agricultural production (input from
imtermediate produce). Following are the changes appearing in
1983/84:
Animal feed  roughage and surplus of fruit and vegetables for
feed, at the valueof NIS 19,806 thousand. were added;
Fertilizer  organic manure at the value of NIS 1,175 thousand
was added;
Seeds  seeds, chicks and seedlings of local production, at the
valueof NIS 13,703 thousand, were addedto imported seeds (at the
value of NIS 980 thousand).
2 Fertilizer year: 1 Vll  30 VI.

בלבד. אחרים מסקטורים קנויה תשומה פורסמה עתה עד 1

גם כוללים וזרעים דשנים מספוא.  תשמ"ד בשנת החל
השינויים להלן ביניים). (תוצרת מקומי חקלאי מייצור נתונים

תשמ"ד: כשנת שחלו
למספוא וירקות פירות ועודפי גס מספוא נוספו  למספוא

ש"ח; אלף 19,806 של בערך
ש"ח; אלף 1.175 של בערך אורגני זבל נוסף  לדשני0
של בערך מקומיים ושתילים אפרוחים זרעים.  לזרעים
אלף 980 של (בערך מיבוא לזרעים נוספו ש"ח, אלף 13.703

ש"ח).
ביוני. 30 עד ביולי ו דשנים: שנת 2
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תעשייה י"ר. פרק

נתוני לוח. לשנת מתייחסים וחשמל, תעשייה מוצרי
תקציב. לשנת מתייחסים והמלאכה התעשייה סקרי
השעות את גם כוללים למעשה עבודה ימי
במספר חלוקתן ידי על לימים שתורגמו הנוספות
;(8 כלל בדרך (שהן במפעל הנהוגות העבודה שעות
ימי (כגון בתשלום היעדרות ימי כוללים אינם
בעלים של עבודה ימי לא ואף וכד') מחלה חופשה,

משפחותיהם. ובני
במס החייבים הסכומים כל עבודה. שכר
בגיליונות המופיעים מסים), ניכוי (לפני הכנסה
יוקר, תוספות: יסוד, שכר כולל: לשכירים, התשלום
ודמי ילדים) קיצבת (ללא ומשפחה ותק מקצועית,
שעות עבור. ותשלומים בונוסים פרמיות, נסיעה,
וחג), מחלה חופשה, (כגון: היעדרות ימי נוספות,
,"13" ומשכורת מקצועית ספרות הבראה, דמי
המעביד רכב עבור זקיפה (לרבות רכב החזקת
כלכלה ביגוד, טלפון, העובד), ברשות שנמצא
בעין ותשלומים בלבד) הכנסה במס (החייב ואש"ל

וכד'). דיור שי, ארוחה, (כגון:
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 לעובדים 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
נתוני ,7 ,5 ,4 י"ד/1, בלוחות יצוא. ותמריצי דיות
מוסף. ערך מס כוללים ואילך 1976 לשנים הפדיון
ה של הפדיון כסך מוגדרת גולמית תפוקה
המוצרים במלאי השינוי ערך בתוספת מפעלים
שוק, במחירי גמורים, בלתי ומוצרים הגמורים

הגדרות

7 ער י"ר/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 לרבות התעשייה, מפעלי לכל סים

שכירים. מעסיקים
במסגרת שנתקבלו הנתונים ענפיט. 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.
היחידות, על העיקרית לבעלות בהתאם נעשה

משפטית. או חברתית מבחינה
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"ר/8 (לוחות והמלאכה התעשייה
נבחרים חודשים בארבעה כממוצע השכירים מספר

הנחקרת. השנה במשך
המשפחה ובני הבעלים השכירים, הם מועסקים

שכר. ללא העובדים
התעשייה, מדדי נתוני הנחקרת. התקופה

.1986 ,46 מסי טכני פרסום ראה ו
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החדש: הבסיס לפי .100=1978 ממוצע בסיס
.100.0=1983 ממוצע

המעסיקים המפעלים כל כלולים המדדים במדגם
ל5 חולקו המפעלים יתר ויותר. מועסקים 50
ענף בכל במפעל) מועסקים מספר (לפי גודל 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 709'0 העסיקו במדגם
מפע הוספת ידי על חודש מדי מעודכן המדגם
בה 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 בערך ויים
אינדיק באמצעות השינויים את מודדים התעשייתי,
במחירים פדיון מוצרים, ייצור 5 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, בסיס לשנת
מתקבל לשכיר נקוב יומי עבודה שכר מדד
חד תשלומים (למעט עבורה שכר מדד מחלוקת
של קודמות) תקופות בעבור שכר והפרשי פעמיים
השכירים של בתשלום עבודה ימי במדד השכירים
היעדרות וימי למעשה עבודה ימי הם (אלה

בתשלום).
הנקוב היומי העבודה ושכר השכר הפדיון, נתוני
הוצגו 1986 עד 1983 לשנים בתעשייה לשכיר
המחי מדד פי על שנה, כל של ממוצעים במחירים

בהתאמה. לצרכן, רים
עד י"ד/8 (לוחות והמלאכה התעשייה סקרי
מדגמיים. סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי .(13
מדגם על מבוסס והוא מפעלים כ2,000 כמדגם
במדגם המפעלים כל כלולים בסקר התעשייה. מרדי
בממוצע ויותר מועסקים 5 שהעסיקו המדדים,
(פברואר, הסקר שנת של מייצגים חודשים בארבעה

ונובמבר). אוגוסט מאי,
בסקר התעשייה מפעלי של הכספיים הנתונים
שמאזניהם וכוי), מלאי הוצאות שכר, (פדיון,
הקובעת התקופה מן שונה לתקופה מתייחסים
שנת של מרס עד (אפריל והמלאכה התעשייה בסקר

סובסידיות כולל ולא עקיפים מסים כולל דהיינו
יצוא. ותמריצי

מוגדר מפקדי מוסף) (ערך מקומי תוצר
חומרים. צריכת לבין הגולמית התפוקה בין כהפרש
הוצאות המפקדי המקומי התוצר כולל זו הגדרה לפי
הוצאות פחת, נטו, עקיפים מסים עבודה, לשכר
ושירותים ריבית ביטוח, פרסומת, כגון כלליות

המפעלים. של הרווח ואת אחרים עסקיים
(לוח התעשייה של הכלכלי החשבון
ייצור גורמי במחירי חושבו הנתונים יי'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 וציור, מכונות מבנים,
חכירת ביטול הנהלה, דמי ידע, מכירת תמלוגים,

מסופקים. לחובות הפרשה וביטול קרקע
כוללות (לאעיקריות) כלליות הוצאות
הוצאות טלפון, דואר, שירותי ביטוח, פרסומת,

וכוי. משפטיות
תוצר גולמי: מוסף) (ערך מקומי תוצר
(כגון כלליות הוצאות ניכוי לאחר מפקדי מקומי

וכו'). ביטוח פרסומת,
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. הפסר'בסעיף

נטו. במימון
מוגדר התעשייה במדדי התעשייתי הייצור
המיוצר קבועים, במחירים המקומי, כתוצר

בתעשייה.

ואומדן חישוב שיטות

מדדי .(7 י"ד/1 (לוחות התעשייה מרדי
חודש מדי החלים השינויים את מודדים התעשייה
שוטפים), (במחירים בפדיון התעשייתי, בייצור
לתקופת בהשוואה העבודה, ובשכר בתעסוקה

הבסיס.
חרשה סידרה מתפרסמת ב1979 החל המדגם.
ענף תעשייה. מפעלי של חדש מדגם על המבוססת
בלוח החדשה. כסיררה נכלל לא היהלומים תעשיית
על 1983 עד קודם שחושבו המדדים, מוצגים י"ר/5
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במדגם שנכללו מהמפעלים שנתקבלו חודשיים
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 רו"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
מתקב 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
שאין לציין יש ומעלה. קו"ט 300 של רשום הספק
וכולל ירושלים במזרח החשמל חברת את כולל זה

היהלומים. ענף את

הסקר לתקופת הותאמו אלה נתונים  הסקר)
הבא: המקדם באמצעות

הסקר שנת מרסשל עד אפריל בתקופה משנה בענף הפדיון מדד
המפעל של הדיווח בתקופת משנה בענף הפדיון מדד

גמורים, (מוצרים בסקר לסוגיו המלאי ערך נתוני
המאזן שנת בתחילת גלם) וחומרי בתהליך מוצרים
הותאמו הנ"ל) התקופה התאמת (לאחר ובסופה
של המחירים לממוצע הסקר ממפעלי אחד בכל
האינפ הרווח ניכוי לצורך זאת התקציבית; השנה
באמצ נעשתה ההתאמה המלאי. נתוני של לציוני
מובאים מלאים פרטים לצרכן. המחירים מדד עות
פרסו סדרת ,1983 התעשייה סקר לפרסום במבוא

להלן). רשימה (ר' 796 מס' מיוחדים מים
במחירים מוצגים בסקר הכספיים הנתונים כל
הנקובה. הסקר שנת ממוצע מחירי  אחידים
אחיד למחיר שוטפים ממחירים הנתונים הפיכת
החוד השכר ומדדי הפדיון מדדי באמצעות נעשתה
בהתאמה לצרכן, המחירים ומדד בתעשייה שיים

הנ"ל). בפרסום הובאו מפורטים (הסברים

מקורות
נתקבלו 7 י"ד/1 בלוחות המובאים הנתונים
דו"חות על מבוססים והם התעשייה מדדי במסגרת

נבחרים פרסומים

1983 והמלאכה התעשייה סקר 796
1980/81  1984/85 בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 799

(1965) והמלאכה התעשייה מפקד
פרסומים 13 הופיעו

טכניים פרסומים

(1960) בתעשייה והתעסוקה הייצור מדדי 10

מיוחדים פרסומים

אי חלק .1952 החרושת מפקד 26
ב' חלק 1952 והתעשייה החרושת מפקדי 41

1961 היהלומים בתעשיית והציוד התעשייה סקר 119
המקומית התעשייתית התוצרת של השיויק צינורות סקר 198

1963/64
1966 העבודה עלות סקר 280

1970 בתעשיה מקצועי אדם כוח 448
כי חלק  1982 והמלאכה התעשייה סקר 784
1.1.1982 בתעשייה הקבוע ההון מלאי סקר 785
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physical and financial data וכספיים פיסיים נתונים
של עבודה שכר ס"ה שכירים, מועסקים,  י"ד/ו. m^

שכירים) המעסיקים (מפעלים ופדיון השכירים,
TABLEXIV/1.EMPLOYED PERSONS. EMPLOYEES, TOTAL WAGES OF

EMPLOYEES AND REVENUE (ESTABLISHMENTS ENGAGING EMPLOYEES)
עבודה שכר ס"ה

השכיריםשכיריםמועסקים פדיון'של
1EmployeesTotal)0ץ10קומ£ wagesRevenue1
personsof employees

חודש (אלפים)ממוצעים ש'חים NISאלפי thousand
Monthly averages (thousands)

שוטפים במחירים
At current pirces

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
M978 חדשה 2772632,20015,123Newסידרה series 19782
19792872724,29927,3341979
19802782639,70861,6011980
198128626923,964151,4431981
198229527955,004345,5111982
1983300284143,743868,8551983

ש"ח NISמיליוני million
ממוצעי שנהבמחירים כל של c

At average prices of each year
19831458451983
19843032857274,5361984
19852982832,63817,4521985
19863012854,16125,3641986

2 .1976 מאז מוסף ערך מס כולל
מבוא). (ראה יהלומים זעשיית

2 Excl. the diamond industry 1fra Kj,1 Incl. V.A.T. since 1976.
see introduction.

וסקטור גודל קבוצת לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/2. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/2.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE GROUP
AND SECTOR (ESTABLISHMENTS ENGAGING EMPLOYEES)

Monthly averages 1986 חודשיים ממוצעים
מועסקים
מועסקיםמפעלים(אלפים)

EstablishEmployedEstablish1£1<€ץ10קת
mentspersonsmentspersons

(thousands)
אחוזיםמוחלטיםמספרים

Absolute numbersPercentages

10,500301.4100.0100.0

3,91310.937.33.6
2,66217.825.45.9
1,86124.617.78.2
60914.85.84.9
51419.24.96.4
46431.24.410.3
32653.33.117.7
151129.61.443.0

9,918198.694.465.9
55358.95.319.5
2943.90.314.6

TOTAL
Size group
)number of employed persons in
establishment)

14
59
1019
2029
3049
5099
100299
300+

Type of ownership (sector)
Pirvate
Histadrut
Public

סרהכל
גודל קבוצת

במפעל) המועסקים (מספר
1 4
5  9
10 19
20  29
30  49
50  99
100  299

+300
סקטור
פרטי

הסתדרותי
ציבורי
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עבודה שכר וס"ה שכירים מועסקים, מפעלים, י"ד/3. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים ראשי ענף לפי שכירים, של

עבודה) לשכר (פרט חודשי ממוצע

ראשיסמל ענף
Establishments

מועס?
(thousands)

(אלפים) ים
Employed persons

שכירים
(אלפים)

198619801984198519861980

הכל12 10,500303סך 278301 298263

וחציבה10 305כרייה 54 45

וטבק1112 משקאות 95345מזון, 3948 4438

35217טקסטיל13 1616 1516

1,24530הלבשה14 3032 3129

ומוצריו15 2984עור 44 43

ומוצריו16 1,45414עץ 1514 1412

ומוצריו17 2116נייר 67 75

לאור18 והוצאה 98114דפוס 1113 1310

ופלסטיק19 גומי 53113מוצרי 1213 1310

נפט20 ומוצרי כימיים 24218מוצרים 1719 1917

אלמתכתיים.21 מינרלים 47911מוצרי 119 910

בסיסית22 1426מתכת 66 66

מתכת23 2,30246מוצרי 4244 4539

27811מכונות24 810 108

ואלקטרוני25 חשמלי 50236ציוד 2936 3728

הובלה26 7820כלי 2118 2021

4227שונות28 68 75
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TABLEXIV/3.ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, AND
TOTAL WAGES OF EMPLOYEES, BY MAJOR BRANCH

(ESTABLISHMENTS ENGAGING EMPLOYEES)
Monthly average (except wages(

Employees (thousands)
ומשכורת עבודה שכר ס"ה
ש"וו) (מיליוני שכירים של
Total wages and salaries
of employees (NIS million)Major branchCode

198419851986198419851986

285285 283

שנה כל של ממוצעים מחירים
Average prices of each year
4,161.4 2,637.9 727.4TOTAL12

54 419.759.592.7Mining and quarrying10

4447 4377.9275.7479.2Food, beverages and tobacco11  12

1616 1528.591.2157.9Textiles13

2931 3031.0115.2214.5Clothing and madeup textiles14

34 45.222.944.4Leather and its products15

1412 1223.283.7135.7Wood and its products16

66 613.350.389.8Paper and its products17

1312 1229.1100.8173.9Printing and publishing18

1010 1020.574.7125.4Rubber and plastic products19

1819 1862.4221.8335.0Chemical and oil products20

109 925.877.4121.8Nonmetallic mineral products21

65 615.656.681.3Basic metal22

4241 42113.2410.6635.8Metal products23

109 1026.796.9149.6Machinery24

3535 36133.4519.3775.2Electrical and electronic equipment25

2018 1986.8320.3439.1Transport equipment26

ר6 715.161.0110.1Miscellaneous28
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ראשי ענף לפי טדיון, י"ד/4. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/4.REVENUE, BY MAJOR BRANCH
)ESTABLISHMENTS ENGAGING EMPLOYEES)

ש כלמיליוני של ממוצעים במחיריס ,n"nsujNIS million, at average prices of each year

ראשיסמל 198419851986Majorענף branchCode

הכל12 4,536.117,452.025,362.3TOTAL12סך

וחציבה10 144.2440.3444.5Miningכרייה and quarrying10

11  וטבק12 משקאות ,939.63,622.85,572.1Foodמזון, beverages <St tobacco11  12

239.5838.31טקסטיל13 ,200.3Textiles13

165.3707.91,203.5Clothingהלבשה14 and madeup14

textiles

ומוצריו15 32.5158.5276.9Leatherעור and its products15

ומוצריו16 130.2511.9789.2Woodעץ and its products16

ומוצריו17 132.3520.1805.7Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 145.8536.9877.3Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 222.9850.41,340.4Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 493.51,905.32,584.2Chemicalמוצרים and oil products20

אל21 מינרלים 188.5659.7933.1Nonmetallicמוצרי mineral21

productsמתכתיים

בסיסית22 127.9467.3567.2Basicמתכת metal.22

מתכת23 539.81,977.12,765.5Metalמוצרי products23

131.3524.1832.5Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 570.52,261.83,024.9Electricalציוד and electronic25

equipment

הובלה26 240.8996.21,485.8Transportכלי equipment26

91.5433.4659.4Miscellaneous28שונות28

INDUSTRY 384



indices of industry התעשייה מדדי
(Establishment engaging employees) שכירים) Dp'DVSn D^SSD)

(מדדים) עבורה ושכר תעסוקה פדיון, תעשייתי, "צור י"ד/5. לזה
TABLEXIV/5.INDUSTRIAL PRODUCTION, REVENUE, EMPLOYMENT AND WAGES

)INDICES)

תעשייתי ייצור
Industrial
production

שכירים
Employees

פדיון'
Revenue1

עבודה שכר
שכירים של
Wages of
employees

עבודה שכר
נקוב יומי
לשכיר

Daily nominal
wage per
employee

8 ממוצע :197Base=100.0=978הבסיס: Average 1

At current prices שוטפים במחירים
195815.739.51.01.54.01958

195918.042.71.74.21959

196020.345.41.94.41960

196123.551.22.34.71961

196226.656.52.02.85.21962

196330.461.32.53.55.81963

196434.664.43.04.16.41964

196538.165.43.44.77.31965

196638.764.1 '3.55.38.51966

196737.460.73.65.19.01967

196848.169.84.76.29.31968

196955.877.05.57.29.61969

197061.081.96.48.410.81970

197167.585.07.810.012.01971

197275.589.710.012.0' 13.61972

197379.690.612.814.916.81973

197483.193.219.421.123.01974

197585.293.928.329.632.51975

197688.996.338.641.442.91976

197794.698.157.361.163.01977

1978100.0100.0100.0100.0100.01978

1979105.2103.3180.9195.3186.51979

1980102.099.4405.2440.2430.01980

1981108.4101.9996.41,090.61,055.31981

1982109.4103.92,253.72,476.32,381.31982

1983113.2105.75,666.16,450.56,083.71983

שנה כל של ממוצעים מחירים
Average prices of each year

983=100.0=1983 ממוצע :Baseהבסיס: Average

198398.0101.0101.31983

1984104.9100.9520.2462.2490.11984

§1985107.9100.62.032.71,845.51,807.8I98SS

1986111.8101.62,947.62,922.02,821.11986

1 lncl. V.A.T. as of 1976. מוסף. ערך מס כולל ב976ו החל 1
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ראשי ענן1 לפי עבודה, ושבר תעשייתי ייצור  י"ר/6. לוח
(מדדים)

100.0=1983 ממוצע הבסיס:

ראשיסמל ענף

תעשייתי ייצור
Industrial production

משקלי
Weight'1980198419851986

הכל12 100.0104.9סך 90.1107.9111.8

וחציבה10 3.74105כרייה 101109120

וטבק1112 משקאות 11.36104מזון, 82§102116

4.46100טקסטיל13 ' 979695

3.7891הלבשה14 9997111

ומוצריו15 0.80107עור 99122146

ומוצריו16 3.2096עץ 88100108

ומוצריו17 2.03104נייר 93110128

לאור18 והוצאה 2.98100דפוס 91107121

ופלסטיק19 גומי 5.76109מוצרי 83114120

נפט20 ומוצרי כימיים 9.87109מוצרים 85109111

אלמתכתיים21 מינרלים 3.4397מוצרי 1049093

בסיסית22 1.83114מתכת 1159895

מתכת23 18.85105מוצרי 89106107

3.62103מכונות24 81105118

ואלקטרוני25 חשמלי 13.62109ציוד 84120116

הובלה26 8.41103כלי 105108i04

2.26119שונות28 85§138143

מבוא. ראה  1983 משקלי בדבר 1
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TABLE XIV/6.INDUSTRIAL PRODUCTION AND WAGES, BY MAJOR BRANCH
(INDICES)

Base: Average 1983=100.0

שכירים של עבודה שכר
Wages of employees

לשכיר נקוב יומי עבודה שכר
Daily nominal wage per employee

Major branchCode

1984§198519861984819851986

שלבמחירים trvxwrשנה כל
At average prices of each year

462.22,922.0 1,845.5490.12,821.1 1,807.8TOTAL12

441.92,397.2 1,516.8503.02,834.8 1,820.2Mining and quarrying10

459.43,066.9 1,770.9473.52,786.0 1,733.9Food, beverages and tobacco1112

408.22,468.8 1,444.0478.92,777.4 1,669.7Textiles13

422.73,148.1 1,689.6462.63,082.3 1,697.2Clothing and madeup textiles14

408.23,724.1 1,947.1465.53,1625 1,797.9Leather and its products15

410.52,769.2 1,631.3474.52,944.1 1,755.1Wood and its products16

437.13,211.4 1,803.8466.92,758.0 1,690.2Paper and its products17

477.13,202.0 1,827.3479.92,830.6 1,695.9Printing and publishing18

416.72,756.9 1,645.6438.82,699.4 1,713.2Rubber and plastic products19

450.32,753.3 1,757.1505.12,659.4 1,762.9Chemical and oil products20

432.82,436.4 1,564.949.22,819.6 1,798.3Nonmetallic mineral products21

442.62,399.1 1,669.2482.22,522.1 1,719.3Basic metal22

470.22,892.1 1,876.1480.32,740.8 1,776.2Metal products23

470.92,865.6 1,851.9477.92,760.2 1,735.5Machinery24

501.63,193.7 2,137.3497.72,921.8 1,887.6Electrical 8l electronic equipment25

489.12,797.9 1,996.9515.42,829.9 1,896.5Transport equipment26

472.73,538.1 2,027.4492.73,174.5 1,923.8Miscellaneous28

1 For 1983 weights  see introduction.
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(מדדים) מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, תעשייתי ייצור י"ד/7. לוח
TABLE XIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES, BY AGGREGATED

MINOR BRANCH (INDICES)
Base: Average 1983 = 100.0=1983 ממוצע הבסיס:

ייצור
שכיריביתעשייד

IndustrialEmployees
productionBranchענףסמל
Code

1980§19851986198019851986

כולל12 90.1107.9111.894.0100.6101.6GRANDסך TOTAL

הכל10 סך וחציבה 100.9109.3119.597.183.681.3Miningכרייה and quarrying  total

אבן101,102 טחינת גריסה, ,73.373.695.781.176.8Quarrying§88.2חציבה, crushing, grinding
חול ofוכריית stone and sand pits

נפט100,103 מלחים. מתכות, הפקת 1106.3§120.8134.397.885.083.1Salt pan operation, crude oil
ומחצבים104,108 טבעי גז גולמי, <and natural gas wells, mining

ofאחרים metals and other
minerals

1112 וטבק משקאות ,102.4116.4187.9101.4110.0Food§81.5מזון, beverages and tobacco
הכל סך total

ועופות110 כשר 75.496.4105.683.6108.6108.3Preparationעיבוד and preserving
מטבחיים ofובתי meat and poultry

and slaughterhouses
וגלידה112 חלב 79.3105.2107.287.9102.9106.2Dairyמוצרי products and ice cream

ופירות111,113 ירקות דגים, 82.194.3109.490.696.797.8Canningשימורי and preserving fish,
vegetables and fruit

ומרגרינה114,115 שמן מוצרי ,88.494.697.996.196.5Oil§81.1שמן, oil products and
margarine

וגריסתה116 תבואה 88.793.295.996.795.495.2Grainmillטחינת products
ובצק117120 מאפה 73.8114.4153.083.9109.5142.0Bakeryמוצרי and noodle products
וממתקים122 88.0108.0150.487.3100.0113.9Chocolateשוקולד and sweets

ל.נ.מ.א.121,128 מזון 98.095.389.382.0100.499.0Foodתעשיית industry. n.e.s.
סוכר) .incl)(כולל sugar)

חריפים123,124 ומשקאות ,99.5107.0103.687.167.464.7Beerבירה wine and spirits
קלים125 84.2136.3180.482.497.5119.0Softמשקאות drinks
טבק126 82.6105.3105.590.597.494.8Tobaccoמוצרי products

הכל13 סך  96.696.1$95.4104.186.489.8Textilesטקסטיל  total

של130,131 ושזירה סלילה ,101.379.5106.286.486.6Spinning§102.8טוייה, winding and inter
כותנה) ניפוט (כולל weavingחוטים (incl. cotton gins)

חוטים132,133 וייצור כדים 90.694.197.2105.782.385.8Weavingאריגת of fabrics and
סינתטיים manufactureובדים of synthetic

yarn and fabrics
הדפסה134 ליבון. ,118.3102.9117.3110.594.2102.9Dyeingצביעה. bleaching. printing

ובדים חוטים של andואשפרה finishing of yarns
and fabrics

כדים135 89.794.493.098.2100.3Knitting§90.5סריגת mills
ל.נ.מ.א.136,138 טקסטיל 99.791.391.097.888.383.6Textileתעשיית industry, n.e.s.
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מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, תעשייתי ייצור י"ד/7. לוח
(המשך) (מדדים)

TABLE XIV/7.IND USTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES, BY AGGREGATED
MINOR BRANCH (INDICES) (cont.)
Base: Average 1983=100.0=1983 ממוצע הבסיס:

ייצור
שכיריםיתעשייר

IndustrialEmployees
productionBranchענףסמל
Code

198019851986198019851986

הכל14 סך  98.797.2111.090.498.2101.3Clothingהלבשה and madeup textiles 
total

ומתפרות140 עליונה ,101.192.3103.189.599.699.1Outerwearהלבשה incl. tailors and
dressmakersבגדים

תחתונה141 92.8103.9117.380.996.7107.0Underwearהלבשה
ומוצרי142,148 טקסטיל 89.3106.5137.6121.690.3103.7Finishedמוצרי textile goods and

ל.נ.מ.א. wearingהלבשה apparel, n.e.s.

הכל15 סך  ומוצריו 98.9122.4145.794.5102.1120.1Leatherעור and its products  total

87.5110.3138.082.592.5Tanneries§147.7בורסקאות150
נעליים151 97.1130.1146.786.6104.4121.3Manufactureייצור of footwear
ל.נ.מא158 ותחליפיו. עור 74.3133.4223.999.0106.1151.6Leatherמוצרי products. n.e.s.

הכל16 סך  ומוצריו 4.599.7108.396.991.793.8Wood*עץ and its products  total

עץ160 של בסיסית 98.5101.7110.4114.797.5101.4Basicתעשייה manufacture of wood
ושעם161 עץ 88.389.486.1116.672.582.8Woodמוצרי and cork products

162165 ובניין (רהיטים 85.599.8109.390.891.593.3Carpentriesנגרות for furniture and
מרפדיות) buildingכולל (incl. upholstery)

הכל17 סך  ומוצריו 93.3110.0127.896.9105.3113.1Paperנייר and its products  total

נייר170 של בסיסית 94.095.4114.8109.8103.3106.6Basicתעשייה manufacture of paper
andוקרטון cardboard

וקרטון171 נייר מוצרי 93.0114.8132.091.1106.2116.4Paperתעשיית and cardboard products

הכל*; סך  לאור והוצאה 107.4120.686.0107.0110.4Printing§90.6דפוס and publishing  total

ספרים,180,181 של לאור 72.5102.9114.477.5113.6120.5Publishingהוצאה of books,
עת וכתבי newspapersעיתונים and

periodicals
ליתוגרפיה182 דפוס. ,108.1111.7126.689.6103.5105.5Printingבתי lithography and

zincographyוצינקוגרפיה
114.490.298.3124.582.691.6Bookbindingבריביות183
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מקובץ משנה ענף לכי 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 : C'PJ.7

.ייצוו

שכירינתיתעשיי
IndustrialEmployees

productionBranchענףסמל
Code

198019851986198019851986

19 ופלסטיק גומי 82.9114.2120.095.499.1103.1Rubberמוצרי andplastic products 
הכל totalסך

לצמיגים190 (פרט גומי 90.05109.8118.295.7101.8100.2Rubberמוצרי products (excl. tyres
andואבובים) tubes)

צמיגים191,192 וחידוש 107.888.673.4103.590.779.7Manufactureייצור and retreading
ofואבובים tyres and tubes

פלסטיים193 74.5125.1139.292.4101.3112.0Plasticמוצרים products

20 נפט ומוצרי כימיים 104.0106.5Chemical/.84.6109.3110.7915מוצרים and oil products 
הבל totalסך

בסיסית200 כימית 83.8126.6123.4104.9101.5102.3Basicתעשייה chemical industry
תרופות201 71.9121.0115.395.1109.4118.8Pharmaceuticalתעשיית industry

סינתטיים202,203 ניקוי חומרי .104.9107.8132.470.998.3101סבון. 4Soaps, synthetic detergents
andותמרוקים cosmetics

ולכות204 84.795.5112.4100.0102.0105.1Varnishesצבעים and lacquers
הדברה205 חומרי ,101.497.2100.1112.5113.4108.9Insecticidesתעשיית fungicides and

disinfectantsוחיטוי
ל.נ.מ.א.206,208 כימיים 85.097.698.492.3102.9105.8Chemicalמוצרים products. n.e.s.

נפט) זיקוק .incl)(כולל oil refining)

21 אלמתגתיים מינרלים .104.189מוצרי 593.292.4S6.085.2Nonmetallic mineral products 
הכל 0totalך

וסיד210,214 חימר מלט. ,100.192.491.783.084.079.6Cementמוצרי clay and lime
products

זכוכית211 ומוצרי 139.1119.1132.2126.3110.6114.7Glassזכוכית and glass products
קרמיקה212 90.7117.9129.8104.788.092.2Ceramicמוצרי products

מתכתיים213,218 אל מינרלים 69.874.698.477.484.7Nonmetallic§102.0מוצרי mineral
מלט) ייצור (בולל ,productsל.נ.מ.א. n.e.s. (incl.

manufacture of cement)

הכל22 סך  בסיסית 115.097.795.2106.995.391.3Basicמתכת metal  total

ברזל220 של בסיסית 95.199.7101.8100.392.691.9Ironתעשייה and steel basic industries
ופלדה

ולפלדה221 לברזל יציקה 126.084.971.4106.5100.089.1Ironכתי and steel foundries
אלברזיליות222 מחכות 123.697.2107.8114.397.7103.0Nonferrousתעשיית metal industry
מתכת223 137.1109.392.4104.285.575.4Meialצינורות pipes
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(המשך) (מדדים) מקובץ משגה ענף לפי ושכירים, תעשייתי ייצור י"ד/7. לוח
TABLEXIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES, BY AGGREGATED

MINOR BRANCH (INDICES) (cont.)
Base: Average 1983=100.0=1983 ממוצע הבסיס.

ייצור
שכיריםיתעשייר

IndustrialEmployees
productionBranchענףסמל
Code19801 1985198619801985 |1986 |

הכל23 סך  מתכת 89.0106.1106.797.7103.4100.7Metalמוצרי products  total
ארמטורה230 95.3106.6105.397.8106.9106.5Plumbingמוצרי fixtures
פח231 84.490.693.792.797.9102.9Tinwareמוצרי products
ומוצריו232 113.099.9103.3112.289.8105.6Wireתיל and wire products
לבישול233 ומכשירים 113.6120.2130.8110.0100.3108.0Heatingכלים and cooking

לחשמליים) (פרט equipmentולחימום (nonelectrical)
עבודה234 כלי ,98.7120.4113.8108.2113.5113,7Cutleryסכו"ם. tools and

accessoriesואביזריהם
מבניים235,236 מתכת 82.8112.2120.995.8105.3103.7Structuralמוצרי metal products

andומסגריות metal workshops
אחרים237 וציפויים 71.7124.9140.089.9115.1119.2Galvanizingגילוון and other

metalלמתכת coating
מתכת238 86.798.5103.095.685.580.7Metalרהיטי furniture
ל.נ.מ.א.239 מתכת .90.3105.7100מוצרי I98.6102.895.4Metal products n.e.s
הכל24 סך  104.7117.994.4104.9100.4Machinery/.;*מכונות  total
חקלאיות240 81.992.489.777.797.392.7Agriculturalמכונות machinery
ולבניין241 לתעשייה 76.9103.1106.9100.7118.2114.2Industrialמכונות and building

machinery
Commercial and domestic למסחר242 לשירותים. 79.7112.7141.488.7101.898.3מכונות

בית machineryולמשק
ציוד243 מדחסים, ,96.299.5104.4100.794.186.7Pumpsמשאבות, compressors,

התפלה ומיתקני pumpingשאיבה equipment and
water desalination

25 ואלקטרוני חשמלי 84.0120.3115.787.8109.8105.2Electricalציוד and electronic
הכל equipmentסך  total

חשמליים250 140.0142.4135.9132.4100.299.5Electricalמנועים motors and
transformers

חשמלית251,252 להתקנה 91.5103.2104.383.997.2101.1Electricalציוד supplies (incl.
סוללות (כולל batteriesולמאור and

(accumulatorsומצברים)
בישול253 וכלי בית 129.8122.0143.9143.782.489.8Domesticכלי electrical

appliancesחשמליים
מכשירי254,256 רדיו, ,79.6121.9116.282.9114.3107.2Radiosמכשירי gramohones.

ומכשירים communicationקשר and
(כולל electronicאלקטרוניים equipment (incl.

(televisionטלויזיה)

הכל26 סך  הובלה 104.6107.7103.694.097.491.9Transportכלי equipment  total
אופנועים,260 מכוניות, 103.275.974.3107.991.483.0Manufactureייצור of cars,

וחלקיהם ,motorcyclesקטנועים motor scooters
and their parts

שיט262,263 כלי של ותיקון 104.89111.0106.4102.098.693.3Manufactureייצור and repair of
seacraftואוירונים and aircraft

ל.נ.מא.268 הובלה 81.797.0104.1163.083.3117.1Transportכלי equipment, n.e.s.
הכל28 סך  138.3142.685.3105.3112.8Miscellaneous§84.9שונות  total

ומכשירי280,281 מדויקים ,148.4137.669.1103.699.9Precision§81.3מכשירים optical and photo
וצילום graphicאופטיקה instruments

חן282,283 וחפצי 113.9130.2Manufactureof(.95.3122.2130.1100צורפות jewellery
and objects d'arl

ל.נ.מ.א.284,288 שונות 86.9115.8172.296.997.6115.7Miscellaneousתעשיות manufacturing
ומוצרי משרד כלי .n.e.s(כולל (incl. office 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 קבוצת לפי ומועסקים, מםעלימ י"ד/8. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLEXIV/8.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE GROUP
AND TYPE OF LEGAL ORGANIZATION

)ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)

מועסקים
מועסקיםמפעלים(אלפים)מפעלים
EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmenispersons

(thousands)

אחוזיםמוחלטיםמספרים
Absolute numbersPercentages

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
1982/836,463283.81982/83

הכל סך 1983/846,499290.71O0.O100.01983/84 TOTAL

גודל Sizeקבוצת group
כמפעל) מועסקים number)(מספר of employed

persons in establishment)
592,75418.442.46.359
10141,21614.118.74.81014
15195108.57.82.91519
20243738.55.72.92024
25292737.34.22.52529
304950318.77.76.43049
509942429.06.510.05099
10029928246.14.315.8100299
300+164140.42.548.3300+

בעלות Typeצורת of legal organization
אחד ארס 4.4Single'1,31112.720.2בבעלות owner

שותפים מספר 8397.812.92.7Partnershipבבעלות
פרטית מניות 3,834150.459.051.7Pirvateחברת limited company
ציבורית מניות 18982.12.928.2Publicחברת limited company

שיתופית2 31117.44.86.0Cooperativeאגודה society2
ידוע) לא (כולל 1520.30.27.0Otherאחר (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.

ב975/76ו. החל יהלומים תעשיית כולל לא 1

רשומים ושאינם קיבוצים בבעלות מפעלים כולל 2
נפרדות. משפטיות .ביחידות
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ראשי ענף לפי מפקדי, מקומי תוצר י"ד/9. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים ■

TABLEXIV/9.CENSUS DOMESTIC PRODUCT, BY MAJOR BRANCH
)ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)

NIS thousand, at afctor pirces ייצור גורמי במחירי ש"ח. אלפי

ראשיסמל 1980/811981/821982/831982/831983/84Majorענף branchCode

שוטפים במחירים
At current
prices

במחירים
ממוצעים
שנה כל של
At average
prices of
each year

הכל121 34,88281,785197,110140,200395,825.4TOTAL112סך

וחציבה10 1,6213,5378,0426,60018,588.9Miningכרייה and quarrying10

וטבק112 משקאות ,4,0779,58623,33717,40053,000.1Foodמזון, beverages <£: tobacco1112

2,0414,1489,1914,3008,724.0Textiles13טקסטיל13

1,6203,86410,0007,20014.899.3Clothingהלבשה14 and madeup textiles14

ומוצריו15 2887841,9221,6003,651.5Leatherעור and its products15

ומוצריו16 1,0382,5215,6734,1009,288.4Woodעץ and its products16

ומוצריו17 7691,8024,1523,2008,825.0Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 9432,3406,0685,50016,651.3Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 1,6203,7288,2826,30019,290.6Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 3,5468,03119,08812,90041,307.4Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתיים21 מינרלים 1,5083,3457,5175,90017,745.4Nonmetallicמוצרי mineral products21

בסיסית22 1,0712,1214,8793,3009,012.2Basicמהכת metal22

מתכת23 5,44113,02129.70520,20050,116.5Metalמוצרי products23

1,2552,8726,6775,00012,530.5Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 4,26011,17232,94124,00073,158.5Electricalציוד and electronic25
equipment

הובלה26 3,1257,29215,95510,20030,266.7Transportכלי equipment26

6601,6233,6822,6008,769.3Miscellaneous28שונות28

i Excl. diamond industry.
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טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים י"ד/10. 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)
1983/84

טבעי ואזור נפה מחוז.

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
(אלפים)

persons
)thousands)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
personsDistrict, subdistrict

and natural region

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute

אחוזים
Percentages

כולל1 O100.0GRAND.6,499290.7100סך TOTAL'

ירושלים 47715.27.35.2JERUSALEMמחוז DISTRICT

יהודה 45812.67.04.3Judeanהרי Mountains

יהודה 192.60.30.9Judeanשפלת Foothills

הצפון 81838.712.613.3NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 953.91.51.3Zefatנפת SubDistrict

חולה 602.50.90.8Hulaעמק Basin

מזרחי עליון Easternגליל Upper Galilee

חצור 281.20.40.4Hazorאזור Region

כנרת 391.30.60.6Kinneretנפת SubDistrict

281.60.40.5Kinerotכנרות

מזרחי תחתון Easternגליל Lower Galilee

יזרעאל 31814.74.95.0Yizreelנפת SubDistrict

שאן בית 361.80.50.6Betעמק Shean Basin

חרוד 161.20.20.4Harodעמק Valley

כוכב Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 655.11.01.7Yizreelעמק Basin

מנשה 90.50.10.2Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 1885.92.92.0NazarethTiranהרי Mountains

עבו 35718.15.56.2Akkoגפת SubDistrict

מערבי תחתון 1065.11.61.7Westernגליל Lower Galilee

יחיעם 262.00.40.7Yehiamאזור Region

אילון Elonאזור Region

נהריה 1254.71.91.6Nahariyyaאזור Region

עכו 785.31.2l.gAkkoאזור Region

גולן Golanנפת SubDistrict
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(המשך) טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  י"ר/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)
1983/84

טבעי ואזור נפה מחוז.
מפעלים
Establish
ments

(אלפים)
Employed
persons

)thousands)

מפעלים
Establish

ments

מועסקים
Employed
persons

District, subdistirct
and natural region

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute

אחוזים
Percentages

חיפה 1,00751.115.517.6HAIFAמחת DISTRICT

חיפה 81539.112.513.4Haifaנפת SubDistrict

חדרה 19212.02.94.1Haderaנפת SubDistrict

הכרמל 90.90.10.3Karmelחוף Coast

יעקב זכרון 40.40.10.1Zikhronאזור Yaaqov Region

אלכסנדר Alexanderהר Mountain
חדרה 14810.02.33.4Haderaאזור Region

המרכז 1,16372.117.924.8CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 30010.34.63.5Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 50222.97.77.9Petahנפת Tiqwa SubDistrict

השרון 140AA2.11.5Southernדרום Sharon

תקוה פתח 36218.55.66.4Petahאזור Tiqwa Region

רמלה 10525.11.68.6Ramlaנפת SubDistrict

רהובוף. 25613.93.94.8Rehovotנפת SubDistirct

רחובות 887.71.32.6Rehovotאזור Region

לציון ראשון 1686.12.62.1Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 2,59379.039.927.2TELמחוז AVIV DISTRICT
הדרום 44134.66.811.9SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 26221.44.07.4Ashqelonנפת SubDistrict

מלאכי 492.50.70.8Malakhiאזור Region

לכיש 176.20.32.1Lakhishאזור Region

אשדוד 816.71.22.3Ashdodאזור Region

אשקלון 1156.01.82.1Ashqelonאזור Region

שבע נאר 17913.22.74.5Beerנפת Sheva SubDistrict

גרר Gerarאזור Region
בשור 341.60.50.5Besorאזור Region

שבע באר 904.91.41.7Beerאזור Sheva Region

צפונית 31.500.5Northernערבה Arava

דרומית 90.60.10.2Southernערבה Arava

הנגב 244.10.41.4Negevהר Mountains

1 Excl. diamond industry. יהלומים. תעשיית כולל לא 1
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שכירים, של למעשה עבודה וימי מועסקים מפעלים, י"ד/וו. לוח
ראשי ענף לפי

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף
מפעלים

Establishments

מועסקים

(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

1980/811981/821982/831983/841980/811981/821982/831983/84

הכל121 36,499267.4275.2283.8290.7)6,0796,3926,4סך

והציבה10 536161535.55.74.94.8כרייה

וטבק1112 משקאות 71473372069138.640.341.144.0מזון,

26126322926619.118.616.916.7טקסטיל13

66073285981724.926.930.229.6הלבשה14

ומוצריו15 1401861471553.13.53.53.4עור

ומוצריו16 60265261753012.513.212.812.0עץ

ומוצריו17 1181251081365.65.74.96.0נייר

לאור18 והוצאה 5035415555919.610.110511.4דפוס

ופלסטיק19 גומי 31332733737011.111.411.111.4מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 18319822423816.816.716.817.5מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 28631831335810.411.010.810.8מוצרי

בסיסית22 981181451155.95.95.35.0מתכת

מתכת23 1,1651,1481,1431,18439.139.240.140.7מוצרי

2252302492509.39.49.910.4מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 42443642043429.330.638.640.5ציוד

הובלה26 1001011049520.820.620.319.9כלי

2342232322165.86.36.16.7שונות28

יהלומים. תעשיית כולל לא 1
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TABLEXIV/11.ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND

MANDAYS WORKED, BY MAJOR BRANCH

(ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS(

Employed personsשכיריס של למעשה עבודה ימי
(מיליונים)

Major branchCode (אלפים) שכירים מזה:
Thereof: Employees (thousands)

Mandays worked by employees
)millions)

1980/811981/821982/831983/841980/811981/821982/831983/84

263.6280.2 271.5287.366.767.569.371.8TOTAL'12

5.44.9 §5.64.81.61.51.21.2Mining and quarrying!0

38.140.7 39.843.69.49.710.110.8Food, beverages and tobacco1112

19.016.8 18.616.65.04.94.44.3Textiles13

24.429.6 26.429.06.36.57.37.1Clothing and madeup textiles14

3.03.3 3.33.30.80.90.90.9Leather and its products15

11.812.2 12.511.62.93.13.02.9Wood and its products16

5.64.8 5.75.91.41.51.31.6Paper and its products17

9.210.0 9.711.02.52.62.73.0Printing and publishing18

11.010.9 11.211.22.82.82.82.9Rubber and plastic products19

16.816.8 16.617.54.64.44.44.6Chemical and oil products20

10.210.6 10.910.62.72.72.62.7Nonmetallic mineral products21

5.85.3 5.84.91.51.51.31.2Basic metal22

38.539.5 38.740.09.59.49.610.0Metal products23

9.29.8 9.310.32.42.42.42.5Machinery24

29.138.4 30.540.57.27.59.59.8Electrical and electronic25

equipment

20.820.3 20.619.94.94.84.44.6Transport equipment26

5.76.1 6.36.61.41.51.51.7Miscellaneous28

1 Excl. diamond industry.
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צריכת נוספות, עבודה והוצאות עבודה שכר י"ד/2ו. לוח
ראשי ענף לפי גולמית, ותפוקה חומרים
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ש"ח אלפי

ראשיסמל ענף

מש עבודה. שכר
abour expenses

עבורו והוצאות כורת
salaries and other

נוספות
Wages,חומריםצריכת

1980/811981/821982/831982/831983/841980/811981/821982/83

שוטפים במחירים
At current prices

ממוצעים במחירים
שנה גל של

At average prices
of each year

שוטפים במחירים
At current prices

הכל121 203,644§18,480.042,112.3104,221102,700305,326.441,327.093,000.1סך

והציבה10 675.31,395.73,0123,0008,939.31,139.12,844.24,884כרייה

וטבק1112 משקאות 1,876.44,512.411,29511,30034,952.410,982.023,560.855,453סזון,

1,012.82,280.55,0334,90013,753.72,838.16,497.912,889טקסטיל13

752.91,892.24,9874,90012,811.21,760.24,099.010,444הלבשה14

ומוצריו15 147.9422.91,1251,1002,343.4289.0820.21,759עור

ומוצריו16 564.01,463.73,2333,2008,803.21,261.23,028.36,311עץ

ומוצריו17 369.7943.12,1592,1006,119.51,067.62,582.55,706נייר

לאור18 והוצאה 570.91דפוס ,356.93,5403,50010,681.1880.82,081.8§4,991

ופלסטיק19 גומי 626.31מוצרי ,482.33,3993,40010,458.31,903.64,319.49,509

נפט20 ומוצרי כימיים 1,541.63,496.88,4398,20024,675.34,961.310,984.122,566מוצרים

אלמתכתייס21 מינרלים 803.91,742.14,0133,90011,350.81,930.74,821.49,855מוצרי

בסיסית22 503.71,144.22,3052,3006,466.41,485.82,923.05,621מתכת

מתכת23 20,359§15,40715,20043,703.34,128.89,707.5§2,961.06,416.0מוצרי

681.91,518.13,6563,70011,017.7966.32,288.34,594מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 17,389§18,23017.70055,507.32,981.66,730.9§2,645.56,155.3ציוד

הובלה26 12,36812,20035J57.72,097.93,909.1§6,864§2,400.34,933.5כלי

346.6956.72,0192,1008,385.8653.51,801.74,450שונות28

יהלומים. תעשיית כולל לא ו
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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)
N1S thousand

Consumption of
materials

(במח גולמית תפוקה
(at factor prices)

ייצור) גורמי ירי
Gross output

Major branchCode
1982/831983/841980/811981/821982/831982/831983/84

ממוצעים במחירים
שנה כל של

At average prices
of each year

שוטפים במחירים
At current
prices

ממוצעים במחירים
שנר, כל של

At average prices
of each year

225,900693,237.376,209174,785400 ,7S4366,1001,089,063.0TOTAL112

5,30017,323.72,7606,38112,92611,90035,913.0Mining and quarrying10

58,700180,708.015,05933,14678,78976,100233,708.0Food, beverages and lobaeco1112

14,70047,307.94,87910,64622,08119,00056,032.0Textiles13

11,60027,243.33,3807,96320,44418,80042,143.0Clothing and madeup textiles14

1,9004,758.75771,6053,6813,5008,410.0Leather and its products15

6,90018,576.92,2995,54911,98411,10027,865.0Wood and its products16

6,20018,635.91,8374,3849,8589,40027,461.0Paper and its products17

5,30016,499.51,8234,42211 ,05810,80033,151.0Printing and publishing18

10,50029,646.73,5248,04717,79216,80048,937.0Rubber and plastic products19

24,30076,889.28,50719,01541,65437,300118,197.0Chemical and oil products20

10,20029,547.03,4398,16617,37216,20047,292.0Nonmetallic mineral products21

6,20020,047.42,5575,04410,5009,40029,060.0Basic metal22

24,50078,219.09,57022,72850,06544,700128,335.0Metal products23

5,60017,786.62,2215,16011,27010,50030,317.0Machinery24

20,50066,953.37,24217,90350,33044,500140,112.0Electrical 8l electronic equipment25

8,70023,807.05,22311,20122,81918,90054.074.0Transport equipment26

4,80019,287.31,3133,4248,1327,40028,057.0Miscellaneous28

I 1 Excl. diamond industry.
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ועצמאים) (מעבידים התעשייה של הכלכלי החשבון י"ר/3ו. לוח
TABLEXIV/13.ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT (EMPLOYERS AND SELFEMPLOYED)

1983/84
NIS million, at average prices of 1983/84 1983/84 ממוצע במחירי ש"ח. מיליוני

מזון.
עורמשקאותכרייה
ומוצריוהלבשהטקסטילוטבקוחציבה

הכל' MiningFood,TextilesClothingLeatherסך
Total1andbeveragesandand its

quarryingandmadeupproducts
tobaccotextiles

12101112131415Codeסמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות 882.417.9210.948.031.410.21ו. . Sales to local market

ליצוא מכירות .2296.720.231.113.418.40.12. Sales to exports
ותיקוניס עבודות .327.701.34.71.70.23. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים ייצור .43.70.100004. Fixed assets produced for own use
(1 + 2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .51,210.438.2243.366.151.61055. Total industiral income (1+2+3 +4)

לאתעשייתית מפעילות .666.86.25.81.41.6.16. Nonindustiral income
(5+6) הכל סך  ההכנסות .71,277.244.4249.167.653.210.77. Income  total (5+6)

Inventoriesמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .8 12.90.30.4 1.40.10.18. Increase in stock of finished

גמורים andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .93.70.10.40.40.60.29. Increase in stock of materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה (חרושת)  עיקריות תשומות .10770.718.3186.755.233.46.110. Main input  outlay

10  9) צריכה (חרושת)  עיקריות תשומות .11774.418.2187.155.634.16.211. Main input  consumption (10  9)
כלליות תשומות .1282.31.511.33.25.01.012. General input

Outputתפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .131,264.344.1248.766.253.110.613. Gross output (7+8)

מקומי Domesticתוצר product (1311) מפקדי מקומי תוצר .14489.925.861.610.619.14.314. Census domestic product (13 11)
(1412) גולמי מקומי תוצר .15407.624.450.47.414.03.415. Gross domestic product (14 12)

להון ותמורה רווח .15.1 139.04.622.222.5 11.01.915.1. Proift and return to capital
(נטו) מימון .15.2223.010.036.015.411.02.515.2. Net financing

ומשכורת עבודה שכר .15.3314.59.335.614.213.52.615.3. Wages and salaries
וציוד מבנים שכירת .15.49.10.51.00.30.60.115.4. Building and equipment rentals

כ:
Q
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(~\wnu) (nwairyj aj1'jy/j; n"u/ynn 7w .sjsjh |u\trrFTT.\.3, ,
TABLEXIV/13.ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT (EMPLOYERS AND SELFEMPLOYED) (cont )

1983/84

NIS million, at average prices of 1983/84 1983/84 ממוצע במחירי ש"ח מיליוני

מוצרי
מינרליםמוצריםמוצרידפוס

אלכימייםגומיוהוצאה:יירעץ
מתכתייםומוצריופלסטיקלאורומוצריוומוצריו
WoodPaperPrintingRubberנפטNon
and itsand itsandandChemicalmetatic
productsproductspublishplasticand oilmineral

ingproductsproductsproducts

161718192021Codeסמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .141.127.434.537.762.650.51. Sales to local market

ליצוא מכירות .22.60.70.714.250.31.12. Sales to exports
ותיקונים עבודות .30.40.51.90.29.50.9J. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים ייצור .400000.60.24. Fixed assets produced for own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .544.128.637.152.2123.052.75. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעשייתית מפעילות .61.40.52.31.09.82.86. Nonindustrial income
(5+6) הכל סך  ההכנסות .745.529.139.453.1132.855.57. Income  total (5+6)

Inventoriesמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .83.60.30.20.8 1.9 1.08. Increase in stock of finished

גמורים andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .90.12.000.70.80.59. Increase in stock of materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה (חרושת)  עיקריות תשומות .1028.821.918.230.578.132.510. Main input  outlay

10  9) צריכה (חרושת)  עיקריות תשומות .1128.919.918.231.278.932.9II, Main input  consumption ( 10  9)
כלליות תשומות .125.51.42.93.26.63.712. General input

תפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .1341.829.439.252.3130.954.5

Output
13. Gross output (7+8)

מקומי Domesticתוצר product
(13 11) מפקדי מקומי תוצר .1412.99.521.021.151.921.514. Census domestic product (13 11)
(1412) גולמי מקומי תוצר .157.48.018.118.045.417.815. Gross domestic product (14  12)

להון ותמורה רווח .15.1 10.53.32.57.12.52.615.1. Proift and return to capital
(נטו) מימון .15.27.54.93.713.917.58.215.2. Net ifnancing

ומשכורת עבודה שכר .15.39.66.211.210.725.111.815.3. Wages and salaries
וציוד מבנים שכירת .15.40.80.20.60.40.30.415.4. Building and equipment rentals

C
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(המשך) ועצמאים) (מעבידים התעשייה של הכלכלי החשבון  י"ד/13. לוח
TABLEXIV/13.ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT (EMPLOYERS AND SELFEMPLOYED) (conr.)

1983/84
NIS million, at average prices of 1983/84 1983/84 ממוצע במחירי ש"ח מיליוני

ציוד
חשמלי

כליואלקטרונימוצרימתכת
שונותהובלהElectriמכונותמתכתבסיסית
BasicMetalMachinerycal andTransportMiscella
metalproductsproductselectroEquipmentneous

nic equip
ment

222324252628Codeסמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .129.1109.922.982.039.526.71. Sales to local market

ליצוא מכירות .23.041.88.757.515.617.32. Sales to exports
ותיקונים עבודות .30.13.00.61.70.60.43. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים ייצור .40.11.40.20.80.204. Fixed assets produced for own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .532.3156.232.4141.955.944.45. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעשייתית מפעילות .60.423.02.16.20.71.56. Nonindustrial income
(5+6) הכל סך  ההכנסות .732.7179.134.5148.156.645.97. Income  total (5+6)

Inventoriesמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .81.22.00.10.1 1.61.38. Increase in stock of finished

גמורים andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .902.80.41.1 1.31.49. Increase in stock of materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה (חרושת)  עיקריות תשומות .1021.294.618.769.122.534.910. Main input  outlay

10  9) צריכה (חרושת)  עיקריות תושמות .11
כלליות תשומות .12

21.297.419.268.023.933.511. Main input  consumption (10 9)
1.810.33.612.62.76.112. General input

Outputתפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .1331.5177.134.6148.155.047.213. Gross output (7+8)

מקומי Domesticתוצר product
(1311) מפקדי מקומי תוצר .1410.379.815.480.131.213.714. Census domestic product (13  11)
(1412) גולמי מקומי תוצר .158.569.511.967.528.47.615. Gross domestic product (14 12)

להון ותמורה רווח .15.14.3 1.45.912.833.89.415.1. Profit and return to capital
(נטו) מימון .15.26.023.66.123.426.36.915.2. Net financing

ומשכורת עבודה שכר .15.36.845.911.355.835.49.615.3. Wages and salaries
וציוד מבנים שכירת .15.40.11.30.31.00.50.515.4. Building and equipment rentals

a.
)
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1 Excl. diamonds industry. יהלומים. תעשיית כולל לא



industrial products תעשייה מוצרי

(כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/14. לוח
TABLEXIV/14.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (QUANTITIES)

'מוצר rtTrr19701975198019851986Unit1Producl

והציבה MININGכרייה AND
QUARRYING

גולמי לינפט .8840231014Milמיליון LCrude oil
טבעי מ3גז .134601425340Milמיליון mJNatural gas

(שיווק) קיןץץ ט'חול 73.263.771.285.21,000אלף tQuart zsand (marketing)
(שיווק) Ball■■56.385.083.6115.0'חרסית and fire clay

(marketing)
8691,1751,3431,9532,035Potash"אשלג

Phosphate"8822,3072,1952,518"פוספטים rock

FOODמזון
Flourקמח

אחיד Standard"95133979582"קמח
אחר2 *Other"234319358412432"קמח

חלב Milkמוצרי products
מפוסטר ל'חלב .132.2202.1187.3223.5240.2Milמיליון LPasteurized milk
מעוקר ל'חלב 11,30314,62017,30541,54647,6671,000אלף LSterilized milk

מקומית 2,9562,7672,7213,0673,261tDomesticטיחמאה butter
Cream'■10,71610,38510,20816,42617,727שמנת

רכה 21,99433,29939,44750,03151,616Soft.'גבינה cheese
מלוחה Salt..1,4041,1821,1791,043977גבינה cheese
קשה 6,8309,7899,74714,16515,175Hard"גבינה cheese

מותכת Boiled'■1,1631,4809679601,041"גבינה cheese
לבן ,Yoghurt'.30,72652,10157,41174,25879,124יוגורט, sour and
skimmedואשל milk

Oilsשמנים
Margarine"25,28433,11233,62232,74033,686מרגרינה

מזוקקים 41,19455,73067,66572,27979,640Refined"שמנים oils
557127424100Coconut"קוקוס

כותנד. 3,2564,59512,33712,97014,781Cotton"זרעוני seed
חמניות

3370178Sunflower seed
155438340227341Safflower"חריע seed
36,85250,07754,59558,66263,565Soya"סויה
Maize"167323194137437"תירס
Palm"4073דקלים

Olive"207130162189165זית
טיכוספה 2683213453563791,000אלף tOil cake

I t=ton; L*lilre; m=metre
2 Including flour used for baking matzot.

מ=מטר ל'=ליטר; טי=טונה;
מצות. לאפיית קמח כולל
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/4ו. לוח
TABLEXIV/14.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (QUANTITIES) (cont.)

19701975198019851986Unit1Productיחידה'מוצר

משכרים ALCOHOLICמשקאות
BEVERAGES

(שיווקן 13,23415,86918,89618,34817,3811,000אלףליין LWine (marketing)
למאלט) (פרט Beer"32,39735,51039,43751,06652,281"בירה (except malt beer)

ברנדי ,Arrack''10,53811,2605,7495,1864,279"עראק. brandy and
אחרים otherוספירטיס spirits

(marketing)(שיווק)

טבק TOBACCOמוצרי PRODUCTS
03,8685,5535,3376,7096,723tCigarettes'סיגריות
60,44751,65741,28528,97132,920kgTombacק"גטומבק

הרחה Snuff"38,75936,48527,34919,96520,668"טבק

TEXTILESטקסטיל
כותנה 22,84221,53320,01315,23514,914tCottonטיחוטי yarn

סרוק צמר 3,8015,5145,3543,3273,624Combed"חוטי wool yarn
מנופץ צמר Carded"3,0733,2152,2512,5512,031"חוטי wool yarn
ויגוניה) .incl)(כולל vigone)

WOODעץ

לבוד 95,58463,65296,88580,29692,200mJPlywoodמ3עץ

וקרטון PAPERנייר AND
CARDBOARD

עיתון 9,3327,4724,5488191,148tNewsprintט'נייר
והדפסה כתיבה Writing"53,84564,930!31,83245,74259,894"נייר and printing

paper
אחר Other"23,52926,23223,54129,33435,752'.נייר paper

Cardboard"14,37816,61936,02345,74654,468''קרטון

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS
1,3921,4661,2429307441,000Tyresאלףצמיגים

25,15829,48332,14131,31625,111tט'
5585704552371851,000Innerאלףאבובים tubes

1,5461,4771,209678532tט

CHEMICALSכימיקלים
37,74587,52366,70206,42489,400tAmmoniaטיאמוניה

גופרתי 67,82489,29838,23160,38946,251Ammonium"אמון sulphate
גופרתי 5,0168,74212,00114,23414,789Potassium"אשלגן sulphate
זרחתי Dicalcium"13,51617,76716,46615,59717,273"דוסידן phosphate
גופרתית טיחומצה 2031942091781821,000אלף tSulphuric acid (l(Wcf)

(locsa

1 t=ton;L litre; m=metre. מ'=מטר ל'=ליטר; ; n1m='0 1

INDUSTRY 404



(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/4ו. לוח
TABLEXIV/14PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (QUANTITIES) (cont.)

19701975198019851986Unit1Productיחידה'מוצר

14,83323,31535,31032,94429,844tChlorineטכלור

(סודה מאכל Caustic"15,92324,15635,26831,24826,991"נתר soda

קאוסטית)
היפוכלוריט 7,8658,16814,3486,1468,995Sodium"סודיום hypochlorite

Polyethylene"17,76526,84160,99773,87976,881פוליאתילן

קרבונט Potassium"1,6892,3424,6754,8225,337פוטסיום carbonate
Parafifn"3,0023,5855,7184,9475,912"פרפין

מעובה נפט 123,261143,270164,778162,627168,261Liqueifed.'גז petroleum

gas(שיווק) (marketing)

19,48827,13026,95333,93040,609Paints'.צבעים

ודטרגנטים Soapסבון and detergents

כביסה Laundry"6,0795,3603,6442,4632,666.'סבון soap

תמרוקים Toilet"3,2283,6272,6953,2533,612"סבון soap

מינרלים NONMETALLICמוצרי

MINERALאלמתכתיים

PRODUCTS

איטונג 168,272213,541209,768229,577250,823m<Ytongמ3חומרי

שטוחה מ2זכוכית 3,2913,3763,7783,5353,7511,000m2Plateאלף glass

91,411106,934126,0111יח'אסלות 10,405101,010no.Toilet bowls

רחצה Wash"92,610130,518107,25883,96591,831"קערות basins

מטבח Kitchen"49,82853,34960,43542,41053,687"קערות sinks

מזוגגים קיר 34,77956,21644,09463,09976,6501,000Glazedאלףאריחי tiles

טימלט 1,3842,1912,0921,5961,6241,000אלף tCement

חשמלי ELECTRICALציוד

EQUIPMENT

חשמל 68,26879,93216,77441,40530,700no.Electricityיחימוני meters

184.4254.2321.6313.5363.61,000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה TRANSPORTכלי

EQUIPMENT

מסחריות 5,3783,9222,3291,1301,152no.Commercialיחימכוניות vehicles

1 t=ton; L=litre; no.=number; m=metre. מי=מטר. יחי=יחידה; ל'=ליטר; ט'=טונה; 1
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electricity חשמל
ראשי ענף לפי תעשייה, במפעלי חשמל צריכת  י"ד/15. לוח

TABLEXIV/15.CONSUMPTION OF ELECTRICITY IN INDUSTRIAL

ESTABLISHMENTS, BY MAJOR BRANCH
Million, kwh קוט''ש מיליוני

ראשיסמל 19701975198019851986Majorענף branchCode

הכל12 1,840.32,683.43,583.24,373.14,603.4TOTAL12סך

והציבה10 201.0232.0321.4443.5463.0Miningכרייה and quarrying10

וטבק'1112 משקאות ,249.4334.6433.5569.3620.9Foodמלו;, beverages and1112
tobacco'

256.1312.5353.5320.5340.3Textiles13טקסטיל13

5.010.619.230.637.2Clothingהלבשה14 and madeup14

textiles

ומוצריו15 7.69.28.911.613.0Leatherעור and its products15

ומוצריו16 44.158.376.080.791.8Woodעץ and its products16

ומוצריו17 82.799.2128.5109.8121.9Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 13.017.627.634.139.0Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 84.1120.6168.7193.9216.6Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 429.9662.9943.01,174.51,151.9Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתיים21 מינרלים 186.0257.9268.7281.4295.6Nonmetallicמוצרי mineral21

products

בסיסית22 60.8129.6190.0170.9178.5Basicמתכת metal22

מתכת23 100.4224.3294.2402.4411.5Melalמוצרי products23

23.032.544.647.763.2Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 28.757.6104.0208.5228.7Electricalציוד and electronic25

equipment

הובלה26 51.493.8126.1179.5186.4Transportכלי equipment26

8.111.827.621.526.6Diamonds27יהלומים27

9.018.447.792.7117.3Miscellaneous28שונות28

1 lnci. cold storage. קירור. כתי 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
of 300 kw. or more; excluding the Electric Corporation in East ירושלים. במזרח החשמל חברת כולל אינו ומעלה; קו''ט 300
Jerusalem.

INDUSTRY 406



ומים אנרגיה טי'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 כייצור
לייצורו" תשומות במונחי "חשמל תיקרא
(P.E.E.E.  primary energy equivalent

of electricity).

מקורות
מינהל  ומוצריו גולמי דלק על הנתונים

הזיקוק. בתי הדלק,
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 בשנים
בע"מ. לירושלים הציבורי והשירות החשמל

מים

משרד של המים מנציבות מתקבלים הנתונים
מדו"חות סטטיסטיים סיכומים המכינה החקלאות,

הצרכנים. כל ידי על המוגשים חודשיים
נציבות של הסיווג לפי ניתן היישוב צורות סיווג

בלשכה. המקובל מזה שונה והוא המים

האנרגיה מאזן
והסברים הגדרות

את המציגה נתונים מערכת הינו האנרגיה מאזן
ואת המדינה במשק שימושיה ואת האנרגיה מקורות

האנרגיה. משק בתוך הגומלין קשרי
המת לפי מוצגים ישראל של אנרגיה מאזני
על המתפרסמים האנרגיה, מאזני של הכללית כונת
ולפיתוח כלכלי פעולה לשיתוף הארגון די
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 חוס, 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; כתוך גיה
זו שורה המשק. לרשות שעמדה האנרגיה ו.
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 בעור חיובית היא
מופיע הכל סך כאשר תהליך. בתוך כתשומה
בתה בהפסדים 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
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האנרגיה מאזן

ישראל של האנרגיה מאזני תמצית ט"ו/1. לוח
נפט) לטון ערך (שוה שעט"ן אלפי

חשמלEnergyאנרגיהחשמלEnergyאנרגיה
במונחיבמונחי

ושימושים הכלמקורות תשומותמותמותבסיסיתסך
לייצורו
P.E.E.E.

הכל תשומותמותמרתבסיסיתסך
לייצורו

.P.E.E.E2 TotalPrimarySecondaryTola!Secondary Primary

19791980

 המשק1 לרשות 7,783.97,439.0344.97,864.16,857.71,006.4אנרגיה
כולל סך

 מותמרת אנרגיה 7.148.7ייצור 2,503.64.645.12,545.54.068.36.613.8
הכל סך

נפט 548.36,542.3זיקוק 7,090.6577.56,020.0 6,597.5
חשמל 1,821.743.0ייצור 1,778.72,890.91,840.42.5 1,837.92,917.6

בהפצה ואובדן עצמי שימוש 133.6 15.1118.5320.3127.6 13.8 113.8308.2

הכל סך סופייס 5,280.3290.34.990.02,508.75,318.6243.95.074.72.552.6שימושים
1,662.3194.91,467.4813.11,712.0132.91,579.1815.9תעשייה

למפעלים תשומות 539.856.4483.4751.1123.1628.0מזה:
ופטרוכימייס כימיים

189.0189.0104.3166.7166.7105.6חקלאות
מים וקידוחי מים 164.8164.8395.5155.2155.2390.8שאיבת

28.828.828.028.0בינוי
ואוירית יבשתית 1,506.1.4,506.11,405.01,405.0תחבורה
יבשתית תחבורה 1,208.71,208.71,136.21,136.2מזה:

ושל ציבורית פרטית, 1,622.194.91,527.21,195.81,751.7110.61,641.11,240.3צריכה
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא 107.20.5106.7100.00.499.6צריכה

19831984

 המשקי לרשות 8,412.18,828.6416.58,589.49,134.9545.5אנרגיה
כולל סך

 מותמרת אנרגיה 5,926.38.602.7ייצור 2.676.46.019.98.890.92.871.0
הכל סך

נפט 537.47,004.77,542.1587.07,183.86,596.8זיקוק
חשמל 1,986.1940.31,045.8ייצור 3,246.2440.9 1,693.0 2,133.93,422.9

בהפצה ואובדן עצמי שימוש 152.7 14.8137.9355.3 150.1 14.1 136.0361.1

הכל סך  סופייפ 5,735.7225.95.509.82.820.65.718.4244.05,474.42.985.8שימושים
53.91,692.5863.544.51,797.11,028.2תעשייה

למפעלים תשומות 50.1623.241.4727.7מזה:
ופטרוכימיים כימיים

209.2123.4179.4126.9חקלאות
מים וקידוחי מיס 166.2422.0177.1456.2שאיבת

26.528.7בינוי
ואוירית יבשתית 1,636.21,679.8תחבורה
יבשתית תחבורה 1,384.11,418.0מזה:

ושל ציבורית פרטית. 171.71,663.91,411.7199.21,527.41,374.5צריכה
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא 115.80.3115.585.20.384.9צריכה

סטטיסטיים. במלאי±הפרשים אניות±שינוי תדלוק יצוא מקומי ייצור יבוא+ כולל
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ENERGY BALANCE

TABLEXV/1.SUMMARY OF ISRAEL'S ENERGY BALANCES

Thousands of T.O.E. (tons oil equivalent(

חשמלEnergyאנרגיהחשמלEnergyאנרגיה
במונחיבמונחי

הכל תשומותמותמרתבסיסיתסך
לייצורו
.P.E.E.E2

הכל מרתבסיסיתסך תשומותמות
לייצורו
P.E.E.E.'

Sources and uses

TotalPrimarySecondaryTotalPirmarySecondary

19811982

8,037.76,971.71,066.48,364.78,848.7484.0ENERGY REQUIREMENTS1
GRAND TOTAL

2.588.06.709.84.121.82.694.98.635.55.940.6Secondary energy production
total

541.96,695.86,153.9594.38,064. 17,469.8Petroleum refining
 1,897.1 1,897.13,024.2 1,942.4554.9 1,387.53,131.8Electricity generation
 149.0 14.0 135.0362.1 158.2 16.5 141.7373.2Own use by energy sector and

losses in distribution

5.449.7261.95.187.82.623.55.669.8213.25.456.62.712.5Final consumption total
1,712.6133.21,579.4810.21,848.464.91,783.5812.5Industry
695.9123.5572.4812.560.3752.2Thereof: Inputs in chemical

and petrochemical plants
208.1208.1108.1203.2203.2115.6Agriculture
168.3168.3431.8171.1171.1442.8Water pumping and drilling
40.040.026.526.5Construction

1,414.01,414.01,538.61,538.6Land and air transportation
1,172.21,172.21,311.71,311.7Thereof: Land transportation
1,748.3128.11,620.21,273.41,779.5148.01,631.51,341.5Private, general government,

commerce and services
consumption

119.50.6118.9102.50.3102.2Nonenergy use

§19851986

8,468.98,999.7530.88,641.28,727.586.3ENERGY REQUIREMENTS'
GRAND TOTAL

2.812.18.728.05,915.92.758.48,427.45,669.0Secondary energy production 
total

582.46,869. 16,286.7415.46,367.95,952.5Petroleum reifning
2,073.4 1,846.4227.03,437.82,175.62,044.9 130.73,593.6Electricity generation
 156.3 12.5 143.8362.3 167.4 14.6 152.8387.2Own use by energy sector and

losses in distribution

5.656.8271.75.385.12.974.75.882.8300.15.582.7*079.9Final consumption  total
39.9910.631.3956.8Industry
37.129.2Thereof: Inputs in chemical

and petrochemical plants
130.8146.5Agriculture
476.0374.3Water pumping and drilling
Construction
Land and air transportation
Thereof: Land transportation

231.21,457.3268.41,602.3Private, general government,
commerce and services
consumption

65.10.664.582.50.482.1Nonenergy use

] Includes: domestic production ± imports
2 Primary energy equivalent of electricity.

exports bunkering of ships ± stock changes ± statistical discrepancies.

409 ומים אנרגיה



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

0ns
Coal

גולמי דלק
Crude oil

הכל סך
Tolal

כולל סך
Grand
total

ושימושים מקורות

51985

230.8

230.8

8,468.98,999.76,881.61.847.040.3

2.812.18.72S.O6.881.61.846.4

582.46,869.16,869.1

2,073.4 1.846.4 1,846.4

 156.312.5 12.5

5.656.8271.70.640.3

39.939.9

37.1__37.1

230.8 0.4

0.6

 231.2

0.6

1986

268.0

268.0

268.0 0.4

0.4

 268.4

0.4

65.1

8,641.28,727.56,382.52,045.331.7
2.758.48.427.46,382.52.044.9

415.46,367.96,367.9

2,175.62,044.92,044.9

 167.4 14.6 14.6

5,882.8300.10.431.7
31.331.3

29.2_29.2

82.5

כולל סך המשקי לרשות אנרגיה
הכל מותמרתסך אנרגיה ייצור

נפט זיקוק
חשמל ייצור

בהפצה ואובדן עצמי שימוש
הגל סך סופיים שימושים

תעשייה
כימיים למפעלים תשומות מזה:

ופטרוכימיים
חקלאות

מים וקידוחי מים שאיבת
בינוי

ואוירית יבשתית תחבורה
יבשתית תחבורה מזה:

ענפי ושל ציבורית פרטית, צריכה
והשירותים המסחר
אנרגטית לא צריכה

כולל סך  המשקי לרשות אנרגיה
הכל סך  מותמרת אנרגיה ייצור

נפט זיקוק
חשמל ייצור

בהפצה ואובדן עצמי שימוש
הכל סך סופיים שימושים

תעשייה
כימיים למפעלים תשומות מזה:

ופטרוכימיים

חקלאות
מים וקידוחי מים שאיבת

בינוי
ואוירית יבשתית תחבורה

יבשתית תחבורה מזה:
ענפי ושל ציבורית פרטית. צריכה

והשירותים המסחר

אנרגטית לא צריכה

ט"ו/1. ללוח 1 הערה ראה 1
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TABLEXV/2.ISRAEL'S ENERGY BALANCE

Thousands of T.O.E. (tons oil equivalent(

מיתמרת אנרגיה
Secondary energyבמונחי חשמל

Sourcesתשומות and uses

הכל סך
Total

נפט מוצרי
Petroleum
products

חשמל
Electricity

לייצורו
P.E.E.E2

§1985

530.825.6 505.2ENERGYREQUIREMENTS'GRAND TOTAL
5.915.91.206.2 4.709.7Secondary energy production  total

6,286.7 14.4 6,301.1Petroleum reifning

227.01,364.4 1,591.43,437.8Electricity generation

 143.8 143.8 362.3Own use by energy sector and losses in distribution
5.385. /I. 180.6 4.204.52.974.7Final consumption total

361.4910.6Industry

Thereof: Inputs in chemical and
petrochemical plants

51.9130.8Agriculture

188.9476.0Water pumping and drilling

Construction

Land and air transportation

Thereof: Land transportation
578.41,457.3Private, general government, commerce and

services consumption
64.5 64.5Nonenergy use

1986

86.331.7 54.6ENERGYREQUIREMENTS'GRAND TOTAL

5.669.0J,247.04. 422.0Secondary energy production total

5,952.5 18.2 5,970.7Petroleum refining

 130.71,418.0 1,548.73,593.6Electricity generation

 152.8 152.8 387.2Own use by energy sector and losses in distribution

5.582. 71.215.3 4.367.43.079.9Final consumption total

377.5956.8Industry
Thereof: Inputs in chemical and'

petrochemical plants

57.8146.5Agriculture

147.7374.3Water pumping and drilling


Air and land transportation
Thereof: Land transportation

632.21,602.3Private, general government, commerce and
services consumption

82.1 82.1Nonenergy use

See note 1 to Table XV/I. 2 Pirmary energy equivalent of electricity.

411 ומים אנרגיה



הגולמי המקומי והתוצר המשק לרשות האנרגיה ט"ו/3. לוח
TABLEXV/3.ENERGY REQUIREMENTS AND GROSS DOMESTIC PRODUCT

הכל סך  המשק לרשות אנרגיה
Energy requirements  total

1980 (במחירי גולמי מקומי תוצר
Gross domestic product

)at 1980 prices)
האנרגיה יחס
Energy ratio

ש"ח לאלף שעק'ץ
שעט"ן גולמימדדמדדאלפי מקומי מדדתוצר
ThousandIndexש"ח .IndexK.O.Eאלפי per NIS thousandIndex
T.O.E.1980=100.0NIS thousand1980=100.0gross domestic1980 =100.0

1

product

1

'2345= 1 : 36

1,975 ■6,606.884.091,621§83.072.198.1
19766,698.885.293,356§84.671.897.7
19776,966.888.694,885§86.073.499.9
19787,443.494.798,768§89.575.4102.6
19797,783.999.0103,047§93.475.5102.7
§19807,864.1100.0110,340100.071.3100.0
§19818,037.7102.21 14,494103.870.298.4
§19828,364.7106.41 14,902104.172.8102.1
§19838,412.1107.0117,963106.971.3100.0
§19848,589.4109.2120,070108.871.5100.3
§19858,468.9107.7123,465111.968.696.2
19868,641.2109.9126,172114.368.596.1

T.O.E.  tons oil equivalent.
K.O.E.  kg. oil equivalent.

נפט. לטון ערך שוה  שעט"ן
נפט. לק"ג ערך שוה  שעק"ן

והתוצר הסופיים1 שימושיה המשק, לרשות אנרגיה ט"ו/4. לוח
לנפש הגולמי המקומי

TABLEXV/4.ENERGY REQUIREMENTS, FINAL CONSUMPTION OF ENERGY1,
AND GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA

נ סוסי לנפששימוש גולמי:אנרגיה' מקומי תוצר
המשק לרשות perאנרגיה capitaFinal consumption of energy1(1980 (במחירי לנפש

 הכללנפש Grossסך domestic
Energy requirementsנפט productמוצרי per capita
per capita totalTotal הכל Electricityסך productsPetroleum(atחשמל 1980 prices)
ק cso oa o■a

**■ co o 8£F§z 1Fg שעט"ןjlשעט"ן
IIשעט"ןMשעט"ן

T.O.E.£oT.O.E..S oT.O.E.SoT.O.E51si*.I "" 18]§ 2|212
z

19751.91094.6.30795.80.2101,016 87.195.893.6 26.5
19761.88793.5.25692.00.2160.989 89.693.392.9 26.3
19771.91594.9.29394.70.2250.989 93.493.392.2 26.1
19782.00099.1.35899.50.238.042 98.798.393.6 26.5
19792.040101.1.384101.40.243.063 100.8100.395.4 27.0
19802.018100.0.365100.00.241.060 100.0100.0100.0 28.3
19812.020100.11.370100.40.246.058 102.199.8102.5 29.0
19822.083103.21.412103.40.256.102 106.2104.0101.1 28.6
19832.048101.51.396102.30.266.075 110.4101.4101.4 28.7
19842.044101.31.36199.70.267.035 110.897.6101.1 28.6

§19851.96997.696.3 1.3150.2750.977 114.192.2101.4 28.7
1986. 1.98398.398.9 1.3500.2791.002 115.894.5102.1 28.9

T.O.E.  tons oil equivalent.
1 Does not include consumption by the energy sector, such
as electircity generators and reifneries.

נפט. לטון ערך שוה  שעט"ן
החשמל יצרני כגון האנרגיה, יצרני ע"י צריכה גולל לא 1

הזיקוק. ובתי
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electricity חשמל

לישראל החשמל חברת ירי על והספקתו חשמל ייצור ט"ו/5. לוח
TABLEXV/5.PRODUCTION AND SUPPLY OF ELECTRICITY BY THE ISRAEL

ELECTRIC CORPORATION

Unit 1986 1985 1984 1980 1975 1970 1960 1950

Installed generating
capacity1
Generation

Annual peak load

Fuel consumption

Coal consumption

MW

million
KWH
MW

1,000 t

Generation
4,062 4,062 4,062 2,737 2,181 1,226

ייצור
410

15,503 15,010 14,346 12,089 9,349 6,610 2,205

2,820 2,570 2,500 2,070 1,509 1,115 420

1,587 1,615 1,748 2,864 2,266 1,666 636

3,216 2,926 2,651

100מגו"ט

543מיליון
קוט"ש
110מגו"ט

טי 193אלף

ייצור כושר
מותקן1

ייצור

עומס פסגת
שנתית
שימוש
בדלק
שימוש
בפחם

HV transmission 8l
distribution lines2

LV distribution
lines

Distirbution power
transformers'

Capacity of dislir
bution trans
formers'

Mains רשת
km.

km.

No.

MVA

333.0 320.3 376.4 391.3 478.1 265.1 141.4 70.3

141.2 176.0 153.4 161.1 336.4 124.4 212.4 203.5

17,871 17,611 17,328 15,598 12,699 9,027 4,831 1,613

6,100 5,990 5,884 5,221 4,244 2,739 992 214

"מ ק

קמ

מספר

מסירה קוי
וחלוקה
במתח
גבוה2

חלוקה קוי
במתח
נמוך2

טונספור
מטורים
לחלוקה'

הספק
הטרנספו
רמטורים
לחלוקה'

TOTAL

Household

Trade
Agirculture
Industry3
Water pumping

million
KWH

Sales of electricity
13,949 13,516 12,880 10,796

חשמל מכירות
8,255 5,697 1,857

3,610 3,331 3,191 2,900 2,302 1,448 446

1967821,2581,9922,7662,9793,378
195309453556602672

6691,8782,8503,7734,3704,4064,572
5461,3941,5361,6781,9972,1971,717

464

206

141
117

מיליון
קוט"ש

הכל סך

צריכה
ביתית

מסחר
חקלאות
תעשייה5

מים שאיבת

Consumers

Consumers'
1,000 1,419 1,396 1,370 1,271 1,103

צרכנים'
912 551 203 אלף צרכנים

I At the end of each year. 2 Annual increase. 3 lncl. כולל 3 שנתית. תוספת 2 השנה. בסוף 1

sales to nonindustrial consumers who pay according to the תעריף לפי המשלמים תעשייתיים לא לצרכנים מכירות
industrial tariff. תעשייתי.
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water מים

יישוב וצורת שימוש מקור, לטי כללית, מיס תצרוכת  ט"ו/6. לוח
TABLEXV/6.GENERAL WATER CONSUMPTION, BY SOURCE, USE AND

TYPE OF LOCALITY
Million cubic meters; budget years תקציב שנות מעוקבים; מטרים מיליוני

1985/6 1984/85 1983/84 1982/83 1979/80 1975/76 1969/70 1964/65

TOTAL

Thereof: Salt water

1,987 1,920 1,878 1,759 1,700 1,728 1,564 1,329

123 123 123 141 110 101

הכל סך

מלוחים מים מזה:

הספקה Sourceמקור

מקורות' Mekorot"1"6398531,0159851,0461,0751,1141,151חברת

עצמית Selfהספקה supply

377413434445421431430453Wellsמבארות

עיליים 170143140135151150149179Surfaceממים water

אחרים' 143155139135141222227204Otherספקים suppliers'

Useשימוש

199240305375401419422450Domesticביתי

55759590103103109103Industrialתעשייתי

הכל 1.0751.2491,3281,2351,2551,3561,3891,434AgriculturaPחקלאי2סך total

יישוב3 Typeצורת of locality1

עירוניים 7882787575807580Urbanיישובים localities

5562636261605965Moshavotמושבות

308377421417417463490500Moshavimמושבים

507564596523551594606617Qibbuzimקיבוצים

וחוות 4248323128313336Institutionsמוסדות and farms

מיעוטים 1118263128282935NonJewishכפרי villages

7498112969510097101Otherאחרים

I The data include water from wells and surface water. ראה 2 עיליים. ומים מבארות מיס כוללים הנתונים 1

2 See introduction. 3 The breakdown of agricultural יישוב צורות לפי החקלאי השימוש חלוקת 3 מבוא.
use by type of locality is according to the definition of the Water לישראל. המים נציבות הגדרת פי על היא
Commission.
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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

בלבד. למגורים ציבורית לבנייה
נעשות העבודות רוב שבה בנייה : רגילה בנייה
מזוין מבטון כלל בדרך עשוי והשלד הבנייה באתרי
עם הבנייה, באתרי מיוצרות בתבניות במקום, יצוק

שונים. מסוגים מבלוקים מילוי קירות
הבניין חלקי רוב שבה בנייה מתועשת: בנייה
אחר ומורכבים מיוחדים, במפעלים מראש מוכנים
בנייה של שונים סוגים יש הבנייה. באתרי כך

הס: העיקריים סוגיה שני אך מתועשת,
שבה בנייה סגורה: טרומית או טרומית בנייה ו.
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 כאזורים א.
יצוקים נושאים קירות בשיטת נבנה הבניין שלד
כלל (בדרך סטנדרטיות בתבניות בנייה באתרי
טרומיים חלקים גם בה ומשולבים מפלדה)
בנייה. באתרי או במפעלים מראש שמכינים

הבניין שבה בנייה בעיקר  כפריים באזורים ב.
מוכנים תלתמימדיים מחדרים כלל בדרך נבנה
וכו') נגרות אינסטלציה, (כולל במפעלים מראש
(בנייה הבנייה באתרי אותם ומרכיבים

"מרחבית").
במבוא הגדרות ראה וכפרים: עירוניים יישובים

אוכלוסייה.  ב' לפרק

מקורות
מדווחים: בנייה וגמר הבנייה התחלת על

שבע, באר אשקלון, אשדוד, מקומיות: רשויות
הוד דימונה, גבעתיים, ים, בת בנימינה, ברק, בני
חיפה, חולון, חדרה, יעקב, זכרון הרצליה, השרון,
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 בינוי
וכן הכלכלה) ענפי סיווג לפי 4 עיקרי (ענף ריות
הסברים נפט. וקידוח חשמל קוי קשר, קוי הקמת
הנתונים ועל הבינוי ענף של הייעודים על מפורטים
המיוחד בפרסום מופיעים זה, בפרק המתפרסמים

."1983 1985 בישראל "הבינוי  793

בנייה

פיסיים נתונים א.

והסברים הגדרות
היסודות. חפירת התחלת בנייה: התחלת

טרם אך החלה, שבנייתם דירה או בניין בבנייה:
הנקוב. במועד נסתיימה

ומוכן הטכני במובן נגמר כשהבניין .. בנייה גמר
ביותר השימוש הוחל שכבר או תפקידו את למלא

שטחו. ממחצית
המרפסות החיצוניים, הקירות את כולל : שטח

לעמודים. שמתחת הבנוי והשטח
או קבוע במבנה חדרים מערכת או חרר 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 ער
סטנדרד מיקום, (קביעת הבנייה תיכנון : יוזמה

עליה. ופיקוח ושטח)
הממשלה, ביוזמת הבנייה ציבורית: בנייה
והחברות המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות

הנ"ל. המוסרות 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

החרש. בבניין לשמש היכולים
בחודשים הבנייה משך הבנייה: זמן משך
משך לעיל. שהוגדרו כפי הבנייה, גמר עד מהתחלה
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אינן שעדיין ולבנייה לתכנון הוועדות כולל נים.
כי יצוין, בנייה. וגמד בנייד, התחלת על מדווחות
גדל הבנייה על שדיווחו המקומיות הרשויות מספר
ב רשויות ל33 כ949ו רשויות מ17 בהתמדה

ב1968. החל רשויות ול41 1958
מדווחות אינן שעדיין ולבנייה, לתכנון הוועדות
על נתונים מספקות בנייה, וגמר בנייה התחלת על
אלה נתונים סמך על ידן. על המאושרות הבנייה
הבנייה וגמר הבנייה התחלת עבור אומדנים חושבו
האומדנים חישוב (דרך הוועדות בתחומי הפרטית
כולל 1967 ביולי החל להלן). ראה הנ"ל, בוועדות

ירושלים. במזרח הבנייה את גם הבנייה סיכום
את הבנייה הכל סך סיכום כולל 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 הציורי בסקטור
הופיעו חממות בניית על שנתיים נתונים שחסר.
.1987 ,6 מס' מוסף" לישראל סטטיסטי ב"ירחון
הבנייה כלל על סידרה מתפרסמת ב1974 החל
חוקית הבלתי הבנייה אומדני את גם הכוללת כארץ

להלן). (ראה
משרד של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום

צה"ל. ושל הביטחון

הפיגור אומרן
וחברות המקומיות מהרשויות מהנתונים חלק
את האפשר, במידת למנוע, כדי בפיגור. מגיע בנייה
רביע כל בסוף דיווח ביקורות נערכות הדיווח, פיגור
כל ובסוף גדולים ביישובים למגורים הבניינים עבור
שיטת למרות הבנייה. יתר עבור השנה מחצית
בפיגור להגיע מהנתונים חלק מוסיף הדיווח ביקורת
במשך מתרכזת הפיגור כשמרבית לערך, שנתיים של

מחצית. כל שלאחר הראשונה השנה
הנתונים סיכום בעת נעשה הפיגור אומדן
על בהסתמך בנייה, ייעוד לכל כנפרד התקופתיים
שיפור על הקודמות, התקופות של הממוצע הפיגור
גודל ועל הנדונה התקופה במשך בדיווח הרעה או
לתקופה הדיווח בביקורת המתקבלים השטחים
להארחה הבנייה על בריווח הפיגור אומרן הנדונה.
הנזכרים הגורמים על נוסף מתבסס, ולתעשייה
על בלשכה המתרכזת אינפורמציה על גם לעיל,

רעננה, השרון, רמת גן, רמת רמלה, רחובות,
אביביפו; ותל שפרעם

והשיכון הבינוי משרד גדולות; בנייה חברות
ממשלה משרדי ציבוריות; עבודות ומחלקת
גבוה; לחינוך מוסדות היהודית; הסוכנות אחרים;
שונים ופרסומים בעיתונות מודעות עיתונות, קטעי
ובתי תעשייה מפעלי מאתרים שבאמצעותם 

להיבנות. עומדים או הנבנים הארחה
ובנייה לתכנון ועדות מדווחות הבנייה אישור על

שהן;
היר אפיקי אילת, יהודה, אור מקומיות. ועדות
מזרחי, גליל גלבוע, שאן, בית בקעת אשרי, קון,
המרכז, הדרים עליון, גליל תחתון, גליל מרכזי, גליל
חוף אילות, חבל זבולון, זמורה, הדרומי, השרון
טירה, (בשרון) טיבה טובים, השרון, חוף הכרמל,
מורדות העמקים, מבוא לודים, יזרעאלימ, יהוד,
מרום הגליל, מעלה מנשה, יהודה, מטה הכרמל,
עמק הירדן, עמק עירון, החרמון, מעלה הגליל,
רכס שמונה, קרית קצרין, השרון, צפון חפר,
שקמים, שמעונים, שורקות, שומרון, הכרמל,

שרונים.
ירוחם, שמש, בית אופקים, מיוחדות; ועדות
ערד, נתיבות, עילית, נצרת דמון, מצפה כרמיאל,

שדרות.

ואומדן חישוב שיטות

הנתונים סיכום
וחשבונות דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום
הכפילויות. ניפוי תוך דלעיל, השונים מהמקורות
וחברות המקומיות הרשויות ידי על בריווח
הנתו לסיכום מוסיפים לפיכך. פיגור; קיים הבנייה
שבפיגור הנתונים על אומדן מהן המתקבלים נים
ראה  הפיגור אומרן חישוב (דרך בעתיד שיגיעו

להלן).
חלקיים נתונים פורסמו 1959 עד 1949 בשנים
זה בפרק בשנתון המופיעים בישראל הבנייה על
כלהלן; המורכבת קודמת", "סידרה הכותרת תחת
הממשלה ביוזמת הציבורית הבנייה נכללה .1

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 מבני נכללו לא 1957 עד 1949 בשנים .2
העבודות מחלקת השיכון, אגף ידי על שנבנו

היהודית. והסוכנות הציבוריות
על הנתונים נכללו לא 1958 עד 1949 בשנים .3

חקלאי. משק מבני
בשנת החל המתפרסמת החדשה", "הסידרה
השו לייעודיה הארץ בכל הבנייה את כוללת ,1960
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מכורות לא דירות סקרי
פרטית בבנייה

לסטטיס המרכזית הלשכה החלה 1968 כסוף
בעריכת והשיכון, הכינוי 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 ב17 חודשיים

העירוניים. היישובים ביתר החצישנתיים רים
ערים 21 ל 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, בני 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
ב15 נסתיימה שבנייתה דירה חדשה: דירה
שנמצאה דירה או הסקר, מועד שלפני החודשים

הסקר. כמועד בנייה בשלבי
שבנייתן דירות חדשות: דירות של היצע
נמכרו שלא חדשות ודירות הנדונה בתקופה החלה

הקודמת. התקופה סוף עד
קיים היה לא שלגביה רירה : מכורה לא דירה
לא זה מועד שעד או הסקר, במועד מכירה חוזה
שנבנתה דירה הדירה. חשבון על קדימה רמי שולמו
כמכורה. נחשבת מושכרת דירה או עצמי לשימוש
כמועד שנמצאה דירה גמר: לפני דירה
משקופים, הבאים; הבנייה משלבי באחד הסקר
ריצוף נגרות, חשמל, סניטרית, אינסטלציה
לא ושעדיין זיגוג או סיור צביעה, טיח, ומהאיקה,

אוכלסה.
במועד שנמצאה דירה שלד: עד בשלב דירה
יציקת או חפירה הבאים: מהשלבים באחר 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

שונים: ממקורות המתקבלת האפשרי הפיגור
קטעי חזרו, וטרם למדווחים שנשלחו שאלונים

וכד'. בעיתונות מודעות עיתונות,
הפרטית הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור, אומדן
התחלות מכל אחוזים ב13 הסתכם ,1986 לשנת

הבנייה. גמר מכל אחוזים וב6 הבנייה
הפרטית הבנייה וגמר הבנייה התחלת אומדני
והמבוס וגמר, התחלה על מרווחות שאינן בוועדות
ובנייה, לתכנון בוועדות הבנייה אישורי על סים

הבאות: להנחות בהתאם חושבו
ביצוע לידי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז

ביותר; קטן הוא
שבה שנה באותה החלה המאושרת הבנייה

אושרה;
השנה לאחר שנה הסתיימה המאושרת הבנייה

אושרה. שבה
ואילך 1982 ומשנת 1978 עד 1968 משנת
בנייה התחלות על נתונים אלו ועדות מרוב התקבלו
250 על עולה ששטחם הבניינים בעבור בנייה וגמר
רק אלה נתונים התקבלו 1981 עד 1979 בשנים מ"ר.
500 על עולה ששטחם הגדולים הבניינים כעבור

מ"ר.

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
שנגר 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 בשטח 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 כרי בנייה. היתרי בעתיד שיקבלו רים
בשנים הנ"ל לנתונים הוסף הארצי, האומדן
היי (עבור אחוזים כ10 של אומדן 1986 1974

עליהם). דיווחו שלא שובים
אומדן נלקח חוקית, הבלתי הבנייה גמר באומדן

שנה. מלפני חוקית הבלתי הבנייה התחלות
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כספיים נתונים ב.

בבינוי גולמית מקומית השקעה
מייצגת בכינוי הגולמית המקומית ההשקעה
ועבודות המבנים מלאי לערך ברוטו התוספת את

לעיל. שהוגדר כפי אחרות, בינוי
הקרקע ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה

עבודות. בוצעו או המכנים הוקמו שעליה
שלא ובנייה למגורים בנייה ההשקעות: ייעודי
להארחה, בנייה כגון: אחרות ועבודות למגורים
ולמלאכה, לתעשייה בנייה ולמשרדים, לעסקים
ותקשורת, תחבורה הובלה, וחשמל, מים מפעלי
השקעות כולל (לא ולחקלאות ציבור למבני בנייה

ובייעור). במטעים
מגורים בבתי הגולמית המקומית ההשקעה
הדירות מלאי לערך ברוטו התוספת את מייצגת
ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה למגורים.
כוללת היא אולם הבניינים, הוקמו שעליה הקרקע
הבניינים בהקמת הקשורות ההוצאות יתר כל את
מתח מסים, הפיתוח, הוצאות את כן וכמו למגורים

וכוי. רווחים

חישוב ודרבי מקורות
הפרטית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
בשנה השטח של הפיסית התוספת למגורים.
התח 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 ב1965 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 אומרן
האומדנים ניכוי ידי על התקבל קבועים במחירים

מתאימים. מחירים במדדי שוטפים במחירים
הציבורית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
באמצעות נתקבל ואילך 1962 משנת למגורים
הבנייה. עבודות של הפיסיים הביצוע שלבי ניתוח
בעזרת נעשה כספיים למונחים אלה שלבים תרגום
הוצאות 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/14) (לוח בורית
שכו לשיקום תוכנית במסגרת שנעשו מגורים, כתי
היהו והסוכנות והשיכון הבינוי משרד ידי על נות

וההגד התוצאות של מפורט תיאור הלשכה. עוברי
הסטטיס לירחונים במוספים הופיע הסקר של רות
מיוחד בפרסום כן וכמו ב1969) (החל לישראל טים

.793 מס'

דירות במלאי שינויים סקר
לסט המרכזית הלשכה עורכת 1970 בשנת החל
על שנתיים סקרים גדולות, ערים במספר טיסטיקה
מבנייה נובעים שאינם הדירות במלאי שינויים
דירות הפיכת הריסה, הם: אלה שינויים חדשה.
 דירות ואיחוד למגורים שאינן ליחידות מגורים
דירות פיצול ., הדירות מלאי את המקטינות תופעות
מגורים לדירות למגורים שאינן יחידות והפיכת

הדירות. מלאי את המגדילות תופעות
ב16 נערך והוא הורחב הסקר 1981 בשנת החל
אביביפו, תל ירושלים, הן: ואלו גדולות ערים
גבעתיים, ים, בת ברק, בני שבע, באר אשדוד, חיפה,
רחו לציון, ראשון תקוה, פתח נתניה, לוד, חולון,

גן. ורמת רמלה בות,

הגדרות
השינוי נרשם שבה השנה הייעוד: שינוי שנת
לשנה מתייחסת והיא העירייה של השומה בספרי

במרס. 31 לבין באפריל 1 שבין התקציבית
דירות או שנהרסו דירות שנהרסו. דירות

לשימוש. עוד ראויות ושאינן שנאטמו
לשמש שחדלו דירות : לעסקים שהפכו דירות
בסקר עסקים. לניהול למקום והפכו מגורים למטרת

למגורים. שאינו שימוש כל כעסק מוגדר
למגו שלא יחידות לדירות: שהפכו עסקים
לדירות והפכו ייעודן את לשמש שחדלו רים

מגורים.
יחידות לשתי שחולקו דירות דירות: פיצול

הדירות. מלאי גדל כך ידי ועל נפרדות דיור
השנה כסוף הדירות מצבת הדירות: מלאי
רישומים לפי העיריית שדיווחו כפי התקציבית,

ארנונה. משלמי בכרטסת
שבנייתן הדירות מספר שנבנו: חדשות דירות

הנסקרת. התקציב בשנת נסתיימה

מקורות
נאספים הדירות במלאי הייעוד שינוי על הנתונים
של רישום ספרי העיריות: של מינהליים ממקורות
שומה) (ספרי הבניינים על כללית ארנונה חייבי
השינ נרשמים שבהם העיריות של פנימיים ודוחות
ב15 למגורים. ושלא למגורים ביחידות החלים ויים
בעיר ואילו הלשכה עובדי ידי על נערך הסקר ערים
ישירות מתקבלים הסקר נתוני אביביפו, תל

העירייה. של וחברתי כלכלי למחקר מהמרכז
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הרוב שהם היומיים השכירים (בעיקר שכיר שאותו
קבל מספר אצל חורש כאותו לעבוד עשוי בענף)
שהיו משרות מספר של למעשה היא המדידה נים.
שולם ואשר בחודש 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
שילמו אפילו וכוי) מחלה, חג, (חופשה, היעדרות

עבורם.
ביולי שנקבעה הגדרה (לפי כולל עבודה. שכר
כל את הכנסה) במס הרפורמה הפעלת עם 1975
במס החייבים ניכויים לפני ברוטו התשלומים
(כולל הריווח בחודש לשכירים ששולמו הכנסה
שכר כולל: עבודה שכר ומקדמות). שכר הפרשי
(ללא משפחה ותק, מקצועית, יוקר, תוספת יסור,
עבור תשלומים ובונוסים, פרמיות ילדים), קצבת
שדה, (תוספת מיוחדים עבודה ותנאי נוספות שעות
ימי עבור תשלומים ,"13" משכורת וכד') ערבה
וכו'), מחלה חג, חופשה, מילואים, (ימי היעדרות
עבור תשלומים מקצועית, ספרות הבראה, דמי
המעסיקים של רכב עבור זקיפה (לרבות רכב החזקת
ואש"ל כלכלה טלפון, העובד), ברשות הנמצא
לעבודה נסיעה דמי כלבד), הכנסה במס (החייבים
השתתפות וכד'), דיור, (שי, בעין תשלומים וחורה,

וכו'. עובדים לילדי לימוד בשכר
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 כקשר 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 מדר בשינוי מנוכים פים,
והוצ שכר "תעסוקה, הסידרה על נוספים פרטים
(1981 (עד הקודמת במתכונת בבינוי" עבודה אות
,8 מסי מוסף,  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון ראה

.1980

כרוכות אינן אלו. שיפוץ בעבודות ההשקעות דית.
בנייה. שטח כתוספת כלל בדרך

שלא בבניינים גולמית מקומית השקעה
האומדן שיטת אחרות: בינוי ועבודות למגורים
הנהוגה לשיטה בעיקרה דומה השקעות של זה כסוג
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 ומוסרות מפעלים של הדיווח
והעבודות הבנייה כענף פעילותם על חים

הציבוריות.

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
בבינוי

ושעודכנה 1968 מאז שהתפרסמה הסידרה
חדשה במתכונת מתפרסמת ו1980 1971 כשנים
שכיר משרות על: נתונים וכוללת (1981 ב (החל
כאחוזים:  יומיים ושכירים חודשיים שכירים של
יומיים; שכירים של בחורש עבודה ימי ממוצע
שכירים של נוספות עבודה והוצאות שכר ממוצע

וקבועים. שוטפים במחירים יומיים
יהודה תושבי השכירים את גם כוללת הסידרה
אח רק אך בישראל, העובדים עזה וחבל ושומרון
התע שירות באמצעות משכורתם המקבלים אלה
שירות באמצעות שלא המועסקים את ולא סוקה.
בקבו חברים הסיררה 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 כמרוכז מתקבלים
בבינוי עבודה והוצאות שכר והרווחה. העבודה
והוצאות שכר פי על חושכו קבועים במחירים
מחי מדד כשינוי מנוכים שוטפים במחירים עבודה

לצרכן. רים
שכיר, משרות על מוחלטים במספרים נתונים
למצוא הקורא יכול בינוי,  40  41 בענף ושכר
(על י"ב/32 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. כקבוצות חברים כולל לא שיים.
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מוש (ערים. יישוב נקודת בתוך עובר פנימי:
ועוד). מת

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;

מקורות
וגמר התחלה על המדווחות המקומיות הרשויות
ציבוריות: עבודות ביצוע על גם מדווחות בנייה,
ממשלה משרדי והשיכון; הבינוי ומשרד מע"צ
לישראל; הקיימת הקרן היהודית; הסוכנות אחרים;
מים. מפעלי מקורות; חברת בנייה; חברות שלוש
מים, צינורות הנחת דרכים, סלילת של הנתונים
שנת וחשבונות דינים על מבוססים ותיעול, ביוב
הכפילויות. ניפוי תוך השונים מהמקורות קבלו

בתחום 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.
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
משנת עזה. וחבל ושומרון יהודה הגולן, ברמת
עבור שבוצעו העבודות בסיכומים כלולות 1976
ברמת העבודות אלה; באזורים היהודיים היישובים
העבודות הצפון, במחוז ,1982 משנת כלולות הגולן
הכל. כסך כלולות עזה, וחבל ושומרון ביהודה

ציבוריות עבודות

הגדרות
למיניהן דרכים סלילת כולל כבישים סלילת
הסוגים. מכל רכב כלי לתנועת בעיקר המשמשות
מים צינורות הנחת כוללת מים צינורות הנחת
או לבניינים, לחיבור (עד והסתעפויותיהם ראשיים
הקבועים המים צינורות הנחת כן וכמו למתקנים).

השקייה. למטרת
צינו הנחת כולל ותיעול ביוב צינורות הנחת
לבניינים לחיבור (עד והסתפעויותיהם ראשיים רות
(ביוב) שפכים מי והוצאת ריכוז לצורך למתקנים) או

(תיעול). גשמים מי והוצאת ריכוז לצורך או
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 ככביש העבודה להתחלת

תנועה. בו היתה ולא הסלילה משלבי
הכביש לרוחב תוספת כל הכביש: הרחבת

הקיים.
או הישן הכביש הריסת הכביש: שיקוס

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
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נבחרים פרסומים

 תשמ"נ יסודיים יעל יסודיים ספי בתי מבני סקי 766 מיוחדים פרסומים
1982/83

1983 1985 בישראל הכיגוי 793

1952 בבנייה התעסוקה מדדי נו
טכניים פרסומים 1969 בקיבוצים מגורים סקר 356

הדייר הגנת חוק פי על מוגנים בבתים ודיירים בעלים סקר 485
הוועדה דר'ח  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17 1973

(1964) המייעצת הציבורית 1980/81 ודרכים גבישים בסלילת תשומה מחירי מדד 688
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BUILDING בנייה

ייעוד לפי הבנייה, ט"ז/ו.שטח לוח
TABLEXVI/1.AREA OF BUILDING, BY PURPOSE

מ"ר Thousandאלפי sq. m.

עסקיס ,nrrmn
משקומשרדים מבני

הכל ציבורתעשייה,aHotelsסך חקלאימבני
TotalResidentialcommercial andIndustryPublic buildingsNonresidential

office buildingsfarm buildings

קודמתי Formerסידרה series1

בנייה completedBuildingגמר
1949749 843264028
19551,846 2,14510410491
19601,947 2,985109347325257

בנייה2 begun2Buildingהתחלה
19551,789 2,1168995143
19601,777 2,835224404282148

הארץ)3 (כל חדשה Mewסידרה series (whole country)3

בנייה completedBuildingגמר
19602,195 3,485134374424358
19653,125 4,724274587547191
419672,381 3,518206288504139
!19703,134 4,478153501512S178
19734,954 6,530241528588219
19744,760 6,433211562549351
'19744,910 6,598215573549351
19755,380 7,152186609665312
19765,220 7,110237521674458
19774,180 5,870238467663322
19783,605 5,250231486582346
19793,450 5,350419529705247
19803,570 5,140214434625297
19813,680 4,890191364500155
19823,750 4,905203335442175
19833,690 5,045166400494295

§19843,490 5,010316450427327
§19853,090 4,470221449388322
*19862,770 3,900241399345145

בנייה begunBuildingהתחלת
19602,077 3,433259464365268
19653,089 4,732330437768108

"J 9671,651 2,817176233561196
5 19704,513 5,910234481552s130
19735,349 7,346330653790224
19745,340 7,447324764594425

'19745,490 7,612328775594425
19754,700 6,296181561528326
19763,725 5,595328486634422
19773,000 4,710249431640390
19783,550 5,360310579695226
19794,340 5,930327477481305
19803,750 4,930212406361201
19814,320 5,780372421475192
19823,535 4,730170337431257
19833,390 4,870299340455386

§19843,015 4,460190508438309
§19852,670 3,705191405304135
*19862,510 3,370107365277111

I Data do not include all building in Israel; see
introduction. 2 Annual data were compiled as of 1955
only. 3 Incl. building all over the country; see
introduction. 4 As of 1967, the total includes also building
in Jewish localities in the Golan, Judea and Samaria, the Gaza
Area and North Sinai; as of 1982, the GolanSubDistrict is
included in the Northern District. 5 As of 1970, excl.
construction of greenhouses; see introduction. 6 As of
1974 a new series, includingalso estimatesof illegal building; see
iniroduction.

ראה בארץ: הבנייה כל את כוללים אינם הנתונים 1

בשנת החל רק סוכמו שנתיים נתונים 2 מבוא.
ראה הארץ; בכל הבנייה את כוללת נ .1955
גם הבנייה הכל סך כולל 1967 בשנת החל 4 מבוא.
ושומרון, יהודה הגולן. ברמת היהודיים ביישובים הבנייה
במחוז כלולה הגולן נפת מ1982 סיני; וצפון עזה חבל
ראה חממות: בניית כולל לא ב970ו החל 5 הצפון.
גם 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

דירות
in dwelling

בדירה דודריס מספר לפי
Dwellings, by number of roomsחדריסRooms

נוספים
לדירות

הכל הכלסך קיימותבדירותסך
Total12345 +TotaldwellingslrAdditions

to existing
dwellings

קודמתי Formerסידרה series
completedBuildingבנייהגמר

195531,6702.12020,7908,22054071,02067,3503,670
196028,7401.12010,07016.3401,21079,64075,3204.320

בנייה begunBuildingהתחלת
195530,5702,12019,3308,72040073,50071,2202,280
196024,8101,0809.66012.8701,200,6S71064,0704,640

חדשה2 Newסידרה seires2

completedBuildingבנייהגמר
196030,9901,50011,14016,8601,49086,09080,5405,550
196538,4207808,55024,8704,220117,690110,9406,750
'196727,9006306,53017,4103,33085,05079,6005,450
197031,3804503.71019.1307,210880104,55098,6405,910
197350,8702803,85030.69013,6402,410175,710167,3708,340
197450,3107205,06027,11014,7802,640172,820165,4207,400

י 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
197930,5005502,02011,06012,9603.9101 15,800110,2005,600
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
198330,4605601.3609,41012.4706,660122,510116,8805,630

§198427,4105201.3207,90011,1806,490113,820106,1707,650
§ 198524,6406501.4007,0809,2006,31098,77095,1203,650
*198621,0005908206,0007,7005,89085,22082,4502,770

Idingבנייההתחלת begunBu
196026,9201,42010,67013,2401,59075,72069,2106,510
196537,88059010.26022,7504,280113,190107,2305,960

196718,9803704,20012,0402,37059,56054,3305,230נ
197046,7003903,83029,49011 ,5201,470157,810150,3607,450
197355,8206206,110§29,29016,8802,920193,430184,0209,410
197457,2309806.33030,98016,8502,090193,320184,8708,450

י 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
198137,4005501,95013,28015,0406,580146,110139,1606,950
198228,5204401.3208,17011,9006,690117,440111,0106,430
198326,2107201,3907,6509,7006.750109,210101,2307,980

5198423,260640' 1.5807,0607,4806,50094,93089,5205,410
5198520,1505001,0106.0806,7705,79082,71078,8303,880
*198617,6404306704,0006.2506,29075,59072,5103,080

1 See note 1 to Table XVI/1. 2 See note 3 to Table ללוח 3
XVI/1. 3Seenote4loTable XVI/1. 4 See note 6 to ראה 4
Table XVI/I.

הערה ראה 2 .1/ru ללוח 1 הערה ראו, 1

ט"ז/ו. ללוח 4 הערה ראה 3 ט"ז/ו.
ט"ז/ו. ללוח 6 הערה
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ומחוז יישוב צורת יוזם, לפי הבנייה, שטח ט"ז/3. לוח
מ"ר אלפי

ב Buildingנייהגמר completedבנייה התחלת

צורת הכליוזם. הכל1ResidentialלמגוריםTotalסך Totalסך
ומחוז יישוב

§198461985.1986§1984§1985*I 986§1984§1985*1986

כולל2 5,0104,4703,9003,4903,0902,7704,4603,370סך 3,705

עירוניים 3,7713,1422,7032.8202,3501,9912,9352,497יישובים 2.578

כפריים 1,2391,3281.1976707407791,525873יישובים 1.127

604441396381378281458241ירושלים 363

1,1921,2481.0188248007341,2171.025הצפון 1.093

415425424256300287432390חיפה 369

1,2711,092875996803647977766המרכז 817

אביב 650589662509399481572499תל 496

671455378352214216487333הדרום 379

 ציבורית 9708806505.50605425865530בנייה 670

הכל2 סך

19419515011717011815079ירושלים 101

15113880964526123108הצפון 122

5438403926304751חיפה 40

1391691079110s74110SOהמרכז 93

אביב 6655844127245060תל 43

165724410040298149הדרום 84

פרטית 5903,2502.8402,4852,3453.5952.840.,?.4.040בנייה 3,035

הכל סך

410246246264208163308162ירושלים 262

1,0411,1109387287557081,094917הצפון 971

361387384217274257385339חיפה 329

1,132.923768905695573867686המרכז 724

אביב 584534578468372457522439תל 453

506383334252174187406284הדרום 295

ט"ז/1. ללוח 4 הערה ראה 2 ושירותים. חדרים תוספת חדשות. דירות כולל 1
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TABLEXVI/3.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR, TYPE OF LOCALITY
AND DISTRICT

Thousand sq.m.

Building begunבבניUnder construction at end of year השנה בסוף יה

הכלResidentialלמגורים1 יTotalסך ResidentiaInitiatingלמגורים1 sector. type
of locality and district

§ 198461985.1986§198485.1986§1984§ 1985.1986

3,0152,6702,51010,6779,9129,3826,6396,2195,959GRAND TOTAL2

2,1101,9321,9238,6218,0577.8515,3484,9304,862Urban localities

9057385872,0561,8551,5311,2911,2891,097Rural localities

3372421821.9381,8601,7051,015879780Jerusalem

7947427611,7621,6071,6141,2031,1451,172Northern

282280303996940906588568584Haifa

6676216122,3042,0291,9201,6891,5071,472Central

4113794232,0101,9171,7541,0861,0661.008Tel Aviv

2372481881,1131,037992563597569Southern

5954502702,3852,1752,0551.7151,5601.405Public building 
total2

987038517423352369269189Jerusalem

354044308292.320197192210Northern

3331371501521638893100Haifa

675948446370343350301275Central

313144150138114353959Tel Aviv

476119277289294188209199Southern

2.4202.2202.2408,2927,7377,3274,9244,6594,554Public building 
total

2391721441,4211,4371,353646610591Jerusalem

7597027171,4541,3151,2941,006953962Northern

249249266846788743500475484Haifa

6005625641,8581,6591,5771,3391,2061,197Central

3603483791,8601,7791,6401,0511,027949Tel Aviv

190187169836748698375388370Southern

/Includesnew dwellings, addition of rooms and services. 2 See note 4 to Table XVI1.
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ומחוז יישוב צורת יוזם, לפי ושטחן, דירות ט"ז/4. לוח

יישוב צורת
ומחוז

בנייד Buildingגמר completedבנייו nVnnrה

Dwellingsדירות
שטח
s

)

מ"רן (אלפי הדירות
Area of dwelling
)thousand sq.m.

Dwellingsדירות

§1 984§1985♦198611984§1985*I 986§198451985.1986

כולל1 27,41024,64021,0003,1632,8292,54423,26020,15017,640סך

עירוניים 21,83018,41014,7202,5822,1601,84515,61014,20013,300יישובים

כפריים 5,5806,2306,2805816696997,6505,9504,340יישובים

2,9103,1802,2403713612662,5601,7901,140ירושלים

6,4406,4505,9007267126636,1905,8805,890הצפון

1,9502,2702,1202242722692,1701,9502,110חיפה
7,5006,0704,5408957355894,6704,2304,030המרכז

אביב 3,8702,9803,4604773814533,0502,6802,930תל

2,9201,6301,5702981721802,0002,0201,120הדרום

 ציבורית 7,5606,9504,5806496054246.5005.1603.020בנייה

הכל1 סך

1,2701,8701,3001171701181,190820380ירושלים

1,160590360954526490510540הצפון

420310340392630400340440חיפה

1,0801,3008009110874770700580המרכז

אביב 530310280412724340390450תל

1,3305703301004028710800220הדרום

 פרטית 19.85017,69016,4202.5142.2242.12016.76014.99014.620בנייה

הכל סך

1,6401,3109402541911481,370970760ירושלים

5,2805,8605,5406316676375,7005,3705,350הצפון

1,5301,9601,7801852462391,7701,6101,670חיפה

6,4204,7703,7408046275153,9003,5303,450המרכז

אביב 3,3402,6703,1804363544292,7102,2902,480תל

1,5901,0601,2401981321521,2901,220900הדרום

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 begunבבנייהUnder construction at end of year השנה בסוף

מ"ר) (אלפי הדירות שטח
Area of dwellings
)thousand sq.m.)

Dwellingsדירות
מ"ר) (אלפי הדירות שטח

Area of dwellings
)thousand sq.m.)

Initiating sector.
type of locality
and district

§1984§1985*I 986§1984§1985.1986§1984§1985♦1986

2,7102,4062,22255,86051,37048,0106,1935,7705,448GRAND TOTAL1
1.8721,7331.71144.86040.65039,2304,9974.5704.436Jrban localities
83867351111.00010.7208,7801,1961,2001.012Rural localities

3092161538.3506.9605.860939794681Jerusalem
69966767710,1909,6209,6101,0571,0121,026Northern
2552572764.8804.5604.550551536543Haifa
58355554414.38012.54012,0301.5881,4081,363Central
3863453878.7408,4407,9101,0761,040974Tel Aviv
1922091444,8705.2604,810464501465Southern

59244727018.35016.56015,0001,6271,4691,315Public building 
total'

9870384,3203,2702,350369269189Jerusalem
3539442,1202,0402,220152146164Northern
3331378909201,020798491Haifa
6658484,0903,4903,270335285259Central
313144360440610333757Tel Aviv

4661192,1802,4102,300148169160Southern

2.1181.9591,95237,51034.81033,0104.5664.3014.133Private building 
total

2111461154,0303,6903,510570525492Jerusalem

6646286338,0707,5807,390905866862Northern
2222262393,9903,6403,530472452452Haifa
51749749610,2909,0508,7601,2531,1231,104Central
3553143438,3808,0007,3001.0431,003917Tel Aviv
1461481252,6902,8502,510316332305Southern

/Seenote 4 to Table XVI1.
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ומחוז ייעוד לפי למגורים, שלא הבנייה שטח  ט"ז/5. לוח
TABLEXVI/5.NONRESIDENTIAL BUILDING AREA, BY PURPOSE AND DISTRICT

Thousand sq.m. מ"ר אלפי

מחוז

בנייה גמר
Building completed

בנייה התחלת
Building begun

בבנ
at end

השנה בסוף ייה
Under construction

of year
District

51984§1985*I 986§1984§1985M986§1984§1985.1986

כוללי 1,5201,130סך 1,3801,4451,0358604,0383,6933,423GRAND TOTAL1

עסקכתי ,commercialHotelsיםהארחה,
buildingsofficeandומשרדים

הכל 316241סך 2211901911071,2281.1981,064Total
9230ירושלים 1518344238257231Jerusalem
6222הצפון 364530271009499Northern
2348חיפה 30143113154155120Haifa
3545המרכז 25433336102110101Central

אביב 3161תל 92384418474426383Tel Aviv
6634הדרום 1819169144142117Southern

Industryתעשייה
הכל 450399סך 4495084053651.022978944Total

6454ירושלים 14463730206229205Jerusalem
110116הצפון 190164146118176132134Northern
4040חיפה 55613534836357Haifa
5186המרכז 54667325182201140Central

אביב 5637תל 58784924185176163Tel Aviv
11959הדרום 75,915970164148159Southern

ציבורמבנ buildingsPublicי
הכל 427345סך 3884383042771,4861.4021,334Total

4024ירושלים 31454922488506504Jerusalem
9692הצפון 11712611588196194190Northern
4644חיפה 27561735147137128Haifa
10752המרכז 99945153234186187Central

אביב 5483תל 40452434254238189Tel Aviv
7136הדרום 62583335156127126Southern

חקלאמבנ משק י
2,Duildings2farmNonresidential

הכל 327145סך 322309135;;/30211581Total
277ירושלים 312131195Jerusalem
10054הצפון 105886031833815Northern
505חיפה 131965241717Haifa
8245המרכז 1111073940982621Central

אביב תל Tel Aviv
6333הדרום 86822331801715Southern

/I Seenote4 toTable XVI1.
2 Excl. greenhouses  see introduction.

ט"ז/1. ללוח 4 הערה ראה 1

מבוא. ראה  חממות כולל לא 2
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יוזם לפי וחדרים ויוזם, גודל לפי דירות, .6/ ru לוח
TABLEXVI/6.DWELLINGS, BY SIZE AND INITIATING SECTOR, AND ROOMS, BY

INITIATING SECTOR

בנייד בניי!גמר התחלת
Building completedBuilding begurInitiating sector.

וחדרים דירות dwellingsיחס, and rooms
§1984§1985♦1986§1984§1985♦1986

כולל1 סך  27,41024,64021,00023,26020,15017,640DWELLINGSדירות 
TOTAL1

דירה Sizeגודל of dwelling
אחד 5206505906405004301חדר room
חדרים 21,3201,4008201,5801,0106702 rooms
חדרים 37,9007,0806,0007,0606,0804,0003 rooms
חדרים 411,1809,2007,7007,4806,7706,2504 rooms

חדרים 5+6,4906,3105,8906,5005,7906,2905+ rooms

ציבורית' 7,5506,9504.5806,5005,1603.020Publicבנייה building'
אחד 80101209060100Iחדר room
חדרים 2400600140580480402 rooms
חדרים 33,8503,2302,1002,9102,380UOO3 rooms
חדרים 42,5802,3901,5801,8401,6301,2804 rooms

חדרים 5+6507206401,0806104005+ rooms

פרטית 19,85017,69016.42016,76014,99014,620Privateבנייה building
אחד 4406404705504403301חדר room
חדרים 29208006801,0005306302 rooms
חדרים 4,0503,8503,9004,1503,7002,8003נ rooms
חדרים 48,6006,8106,1205,6405,1404,9704 rooms

חדרים 5 +5,8405,5905,2505,4205,1805,8905+ rooms

לדירה חדרים 3.93.93.93.83.94.1Averageממוצע rooms per
dwelling

ציבורית 3.53.53.63.53.53.6Publicבנייה building
פרטית 4.04.04.04.04.14.2Privateבנייה building

(מ"ר) לדירה ממוצע 115.4114.8121.1116.5119.4126.0Averageשטח area
per dwelling (sq.m.)

ציבורית 85.887.192.691.186.689.4Publicבנייה building
פרטית 126.6125.7129.1126.4130.7133.5Privateבנייה building

כולל סך 113,82098,77085,22094,93082,71075,590ROOMSחדרים GRAND
TOTAL

הכל 106.17095.12082.45089.52078.83072,510Inבדירוחסך dwellings total
ציבורית 26,11024,23016,35022,97017,86010,960Publicבנייה building
פרטית 80,06070,89066,10066,55060,97061,550Privateבנייה building

 נוספים 7.6.503,15.502,7705,4103,8803,080Additionalחדרים rooms
הגל totalסך

ציבורית2 15050701106080Publicבנייה building2
פרטיה 7,5003,6002,7005,3003,8203,000Privateבנייה building

I See note 4 to Table XV1/1. 2 By Amidar for large למשפחות עמידר
families and by the Jewish Agency and MinistryofConstruction ומשרד היהודית
and Housing in qibbuzim and moshavim.

ע" 2 ט"ז/1. ללוח 4 הערה ראה 1

הסוכנות ידי ועל ילדים, מרובות
בהתיישבות. והשיכון הבינוי
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מחוז הדירה, שטח לפי הציבורית, בבנייה דירות ט"ז/7. לוח
הבנייה וסוג

(משטח Area■י)הדירה of dwelling (sq. m.)

הכלמחוז סך
Total

59 עד
Up 10 596069707980899099100

119120 +

מוחלטיםמספרי numbersAbsoluteס
בנייהגמר

הכל1 1984$7,5603002803,1801,1601,260850530סך
§19856,9506401402,5607601,540880430
*19864,580150701,560840980570410

19841.2706020430180140260180ירושלים
19851,8708050530240510260200
19861,3003040370220230180230

19841,160207060018013060100הצפון
1985590110190301901060
198636090


14040701010

70180605040_198442020חיפה
19853103020100608020
1986340


20906012050



405101902108050_19841,080המרכז
19851,3001202054020019019040
1986800


1027020017011040

אביב __4603030_198453010תל

19853101603010020
1986280


12012040



19841.33016060520170320100הדרום
198557014030200501202010
1986330


14020907010

בנייו התחלת
הכל 1984$6,5006801802,920770940740270סך

§19855,1605401802,050960840330260
*19863,020140501,140580520240350

1,00030308040_19841,19010ירושלים
198582010580301003070
1986380


1080601105070

19844909030270304030הצפון
1985510130_1307013050

19865408040170705030100

198440020201704013020חיפה
198534040_80100305040
1986440

160160704010

1984770120202401708010040המרכז
198570039012016030
198658040


310110801030

אביב 901208050__1984340תל
198539080_120120203020
198645010140704070120

198471024070290208010הדרום
1985800150703205016050

1986220


100407010


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 רגילהסר
Industrializedמתועשת

District
TotalRegularהכל סך

Total
טרומית

Prefabricated
אחרת
Other

אחוזים

100.0
100.0
100.0

58.8
56.2
56.4

Building completed
41.2
43.8
43.6

33.5
40.3
35.1

Percentages

7.7
3.5
8.5

§1984
§1985
.1986

TOTAL1

100.0
100.0
100.0

81.3
62.5
51.0

18.7
37.5
49.0

11.7
33.6
40.3

7.0
3.9
8.7

1984
1985
1986

Jerusalem

100.0
100.0
100.0

52.7
74.1
88.0

47.3
25.9
12.0

47.2
25.9
12.0

0.11984
1985
1986

Northern

100.0
100.0
100.0

59.7
79.0
57.6

40.3
21.0
42.4

9.7
13.3

40.3
11.3
29.1

1984
1985
1986

Haifa

100.0
100.0
100.0

68.3
60.3
61.4

31.7
39.7
38.6

21.2
35.6
31.6

10.5
4.1
7.0

1984
1985
1986

Central

100.0
100.0
100.0

86.4
78.9
55.3

13.6
21.1
44.7

13.6
10.5
23.5

10.6
21.2

1984
1985
1986

Tel Aviv

100.0
100.0
100.0

41.2
37.3
52.1

58.8
62.7
47.9

46.4
62.7
47.9

12.41984
1985
1986

Southern

Building begun
100.0
100.0
100.0

60.8
65.8
68.2

39.2
34.2
31.8

32.0
31.5
29.9

7.2
2.7
1.9

§1984
§1985
*1986

TOTAL

100.0
100.0
100.0

57.1
97.4
93.4

42.9
2.6
6.6

36.0
2.6
6.6

6.91984
1985
1986

Jerusalem

100.0
100.0
100.0

82.6
57.7
73.4

17.4
42.3
26.6

17.4
42.3
26.6



1984
1985
1986

Northern

100.0
100.0
100.0

50.7
85.1
49.6

49.3
14.9
50.4

24.3
9.5
38.6

25.0
5.4
11.8

1984
1985
1986

Haifa

100.0
100.0
100.0

64.8
63.3
56.3

35.2
36.7
43.7

26.6
36.7
43.7

8.61984
1985
1986

Central

100.0
100.0
100.0

100.0
68.8
100.0

31.216.914.3
1984
1985
1986

Tel Aviv

100.0
100.0

$ 100.0

24.6
42.9
52.1

75.4
57.1
47.9

75.4
57.1
47.9

1984
1985
1986

Southern

I Seenote 4to Table XVI/I.

431 בינוי



שבנייתם למגורים בבניינים ולבניין לדירה ממוצע בנייה משך ט"ז/8. לוח
הבניין שטח ולפי יוזם לפי נסתיימה1,

גודל קבוצת
במ"ר) הבניין (שטח

הכל ציבוריתבנייהTotalסך

בניינימ
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"ר< (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sqm.)

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

19753,6203,94243,70622.419.71,0501,676
19763,150' 3,71942,05923.120.29981,718
19772,6912,93032,16124.820.77081,247
19782,6422,35424,19825.520.8593849
19792,6492,24820,73624.419.4335572
19802,9032,31920,66021.317.7569571
19812,4572,49424,05622.219.18161,071
19822,4922,37122,46022.421.0711818
19832,9572,53522,65523.921.2725714
§19843,0212,24119,99924.021.6747554

הכל סך  §19852,4411,81816,20924.622.2588492
11492382927121.821.9639
1502996751491,00520.521.09219

3004995242011,64422.122.014254

5006992331381,16720.920.64828
7009992512081,86420.720.66654

1,0001,4992272762,81524.223.591112
1,5001,9991011731,65725.425.63662
2,0002,499531191,13225.626.61535
2,5002,999521411,35326.326.72157

3,0004.999652342,09627.728.8829

5,000+221501,20533.533.7633

הכל סך  *19862,0601,45512,44325.221.8383287
1  1492392827922.923.4637

1502996561461,04019519.48820

30049934213295420.721.25120
5006992141261,07121.821.85029
7009992211851,65120.319.84235

1,0001,4991541841,67723.323.33744

1,5001,999891541,37624.124.21932

2,0002,4995011195828.028.01022
2,5002,999308075534.834.11232
3,0004,999471791,66929.830.51040

5,000+181301,00335.033.916

מוגדרים בבניינים^אינם למגורים הבנייה גם: כולל לא כפריים. ביישובים רובם  למגורים מהבניינים חלק כולל אינו ו

חוקית. בלחי ובנייה פיגוריםבדיווח עבור אומדנים קיימים; בבניינים בנייה תוספות במבוא): (ראה למגורים חדשים בבניינים
התחלות שטח כל מסך אחוזים וכ64 למגורים, הבנייה גמר שטח כל מסך אחוזים ב70 כיסו הנתונים .1984 1986 בשנים

מבוא. ראה לבניין: הממוצע הבנייה ממשך שונה לדירה הממוצע הבנייה משך 2 למגורים. הבנייה
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TABLEXVI/8.AVERAGE BUILDING DURATION PER DWELLING AND PER BUILDING
IN COMPLETED RESIDENTIAL BUILDINGS', BY INITIATING SECTOR AND AREA OF

BUILDING

Public buildingפרטיתבנייהbuildingPrivate

דירות
Dwellines

ממוצע בנייה משך
(וןודשים)2

Average building
duration (months):בניינים

Buildings

שטח
הבניינים

מ"ר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

דירות
Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months)

Size group
(area of building in sq.m.(

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

22.64423.523.02.5702,26621.06221.218.31975
23.09424.023.62.1522,00218.96522.118.61976
16.67628.428.31.9831,68315,48520.918.01977
11.10331.231.22.0491.50513.09520.117.71978
7.22634.132.72,3141,67613,51019.317.51979
6.83525.721.82,3341.74813.82519.116.71980
12.62922.720.91,6411,42311,42721.618.31981
9.70624.724.41,7811,55312,75420.719.71982
8,32924.823.12,2321.82114.32623.320.51983
6.42526.225.62,2741,68713,57423.020.3§1984

5,80626.526.61,8531,32610,40323.520.8§1985 TOTAL
9121.021.41752018022.222.11  149
23921.823.158313076620.120.6150299
64528.830.038214799917.719.0300499
30228.629.118511086518.218.3500699
60026.026.21851541,26418.218.6700999
1,34927.427.21361641,46621.221.11,0001,499
69029.229.96511196722.623.21,5001,999
42521.221.4388470728.228.62,0002,499
69625.926.4318465726.726.92,5002,999
36425.326.4572051.73228.329.13,0004,999
40526.326.81611780037.136.35,000+

3,41428.626.11,6771,1689,01923.920.8.1986 TOTAL
9922.625.21762118023.022.71  149
30921.022.156812673118.919.0150299
25425.925.429111270018.820.4300499
32028.528.11649775118.919.9500699
41824.824.71791501,23318.818.7700999
49128.629.41171401,18621.221.31,0001,499
35830.229.9701221,01821.922.71,5001,999
25430.129.5408970427.227.72,0002,499
38440.340.3184837129.029.92,5002,999
46126.626.4371391,20831.031.63,0004,999
6640.040.01712493734.633.55,000+

Excl. part of the residential buildings  most in rural localities. Excl. also: residential building not deifned as new buildings
)seeintroduction);additionsinexistingbuildings;estimatesof lagin reportingandillegal building.Data cover about70percent
of total area of residential buildings completed in 19841986 and about 64 percent of total area of residential building
begun. 2 Average building duration per dwelling differs from average duration per building; see introduction.

433 בינוי



קומות מספר לפי מ"ר), (אלפי ושטחם מגורים בנייני ט"ז/9. לוח
בבניין1

יוזם

Total הכל סך
בבניין קומות

123

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

מוחלטים מספרים

253
196

174

75

73
36

178

123

138

160

171

144

43
42
20

117

129

124

306
236
201

90
88

50

216
148

151

199

207
165

61

59

22

138

148

143

516
436
374

111

92

47

405

344

327

447

353
288

55
27
35

393
326
253

1,186
975
793

314
242
122

872

733
671

978

788
767

181

102
140

797
686
627

בנייה גמר

208
163

166

36
15

17

172
148

149

בנייה התחלת

185

192
172

20
18

22

165

174

150

866

680

666

148

62

84

718

618

582

785

852
770

102
184
132

683
668
638

2,240

1,819
1,456

553

493
288

1,687

1,326
1,168

1,576

1,410
1,180

374

339
230

1,202
1,071
950

3,021
2,441

2,060

747

588

383

2,274
1,853

1,677

2,428
2,247
1,996

528

525
362

1,900
1,722
1,634

הכל סך
§1984
§1985
*1986

ציבורית בנייה
§1984
§1985
*1986

8רטית בנייה
§1984
§1985
*!986

הכל סך
§1 984
§1985
*1986

ציבורית בנייה
§1984

§1985
*1986

פרטית בנייה
§1984
§1985

*1986

אחוזים

בנייה גמר

§1984100.0100.028.79.339.223.010.111.3
§1985100.0100.027.99.039.923.89.710.8
*1986100.0100.032.311.438.425.79.811.9

בניי ההתחלת

§1984100.0100.032.311.840.328.48.210.2
§1985100.0100.037.913.635.225.19.212.1
*1986100.0100.038.514.638.424.48.312.2

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 BUILDING1

Storeys in buildingממוצע שטח
לבניין
>מ"ר<

Average
area per
building
)sq.m.)

Initialing sector
4578+

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטוו
Area

Absolute numbers
Building completed

TOTAL
§1984
§1985

.1986
Public building

§1984
§1985
*1986

Private building
§1984
§1985
♦1986

742

745

707

741

838

750

742

716
697

261

253

209

90

88

58

171

165

151

73

68

51

35

30

20

38

38

31

530
382

248

97
74

53

433
308
195

235

185

129

60

51

36

175

134

93

472
389

285

144

151

77

328

238

208

355
297
220

100

115
71

255

182

149

Building begun
TOTAL
§1984
§1985
.1986

Public building
§1984
§1985

♦1986
Private building

§1984
§1985

.1986

43176649
46176627
52208591

2574709
1961646

2073635

18102632
27115622

32135582

Percentages

290
268
187

82

105

41

208

163

146

159

131

94

6)
66
22

98

65

72

317

250

181

100

86

39

217

164

142

264

223

148

95

26

166

128

122

completedBuilding
11.821.17.823.72.411.6§1984

12.221.47.621.02.714.0§1985

10.719.66.317.02.514.4.1986

begunBuilding

10.920.16.518.31.811.2§1984

9.917.75.819.02.012.5§1985

7.515.44.715.72.617.7.1986
1 See note 1 to Table XV1/8.
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מ"ר) (אלפי הבניינים ושטח דירות מגורים, בנייני  ט"ז/0ו. לוח
בבניין1 הדירות מספר לפי

1986

בבניין דירות

§1985 51984 1986 §1985 §1984

Total הכל סך

1986 §1985 §1984

מוחלטים מספרים

3,021
19,999
2,241

2,441
16,209
1,819

2,060
12,433
1,456

996
996
197

766
766
156

755
755
154

508
1,016
171

417
834
142

339
678
115

747
6,425
553

588
5,806
493

383
3,414
288

131
131

17

49
49
7

43
43
5

94
188
17

67
134
11

56
112
10

2,274
13,574
1,688

1,853
10,403
1,326

1,677
9,019
1,168

865
865
180

717
717
149

712
712
149

414
828
154

350
700
131

283
566
105

בנייה התחלת
2,428

14,026
1,577

2,247
12,316
1,410

1,996
9,493
1,180

860
860
177

929
929
172

1,009
1,009
194

500
1,000
159

367
734
131

270
540
97

528
4,516
375

525
4,132
339

362
2,617
230

41

41
5

181
181
12

171
171
20

142
284
25

41
82
7

25
50
4

1,900
9,510
1,202

1,722
8,184
1,071

1,634
6,876
950

819
819
172

748
748
160

838
838
174

358
716
134

326
652
124

245
490
93

םאחוזי

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
100.0100.0100.033.031.436.616.817.116.5בניינים
100.0100.0100.05.04.76.15.15.25.5דירות
100.0100.0100.08.88.610.67.67.87.9שטח

ציבורית בנייה
100.0100.0100.017.58.311.212.611.414.6בניינים
100.0100.0100.02.00.81.22.92.33.3דירות
100.0100.0100.03.11.41.73.12.33.5שטח

פרטית בנייה
100.0100.0100.038.038.742.418.218.916.9בניינים
100.0100.0100.06.46.97.96.16.76.3דירות
100.0100.0100.010.711.212.89.19.99.0שטח

בנייה התחלת
הכל סך
100.0100.0100.035.441.450.520.616.313.5בניינים
100.0100.0100.06.17.510.67.16.05.7דירות
100.0100.0100.011.212.216.510.19.38.2שטח

ציבורית בנייה
100.0100.0100.07.834.547.226.97.86.9בניינים
100.0100.0100.00.94.46.66.32.01.9דירות
100.0100.0100.01.33.58.76.72.11.8שטח

פרטית בנייה
100.0100.0100.043.143.451.318.818.915.0בניינים
100.0100.0100.08.69.112.27.58.07.1דירות
100.0100.0100.014.314.918.311.211.69.8שטח

ט"ז/8. ללוח ו הערה ראה 1
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TABLEXVI/10.RESIDENTIAL BUILDINGS, DWELLINGS, AREA OF BUILDINGS
(thousand sq.m.), BY NUMBER OF DWELLINGS IN BUILDING1

Dwellings in building

319204950+

§1984SI 9851986§1984§19851986§1984§19851986

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

1,275
10,260
1,127

1,067
8,499
903

834
6,606
740

220
6,251
609

171
4,846
495

113
3,238
320

22
1,476
137

20
1,264
123

19
1,156
127

426
3,104
275

403
3,307
288

242
1,887
159

91
2,664
218

61
1,770
148

36
1,032
86

5
338
26

8

546
39

6
340
28

849
7,156
852

664
5,192
615

592
4,719
581

129
3,587
391

110
3,076
347

77
2,206
234

17
1,138
111

12
718
84

13
816
99

begunBuilding

928
7,379
793

808
6,007
660

616
4,683
548

119
3,446
335

129
3,672
356

95
2,826
295

21
1,341
113

14
974
91

6
435
46

292
2,512
207

247
1,943
165

128
1,094

89

47
1,322
112

50
1,437
122

34
1,016

93

6
357
26

6
489
33

4
286
24

636
4,867
586

561
4,064
495

488
3,589
459

72
2,124
223

79
2,235
234

61
1,810
202

15
984
87

8
485
58

2
149
22

Percentages
completedBuilding

TOTAL
42.243.740.57.37.05.50.70.80.9Buildings
51.352.453.131.229.926.07.47.89.3Dwellings
50.349.650.827.227.222.06.16.88.7Area

Public building
57.068.563.212.210.49.40.71.41.6Buildings
48.357.055.341.530.530.25.39.410.0Dwellings

49.758.455.239.430.029.94.77.99.7Area
Private building

37.335.835.35.75.94.60.80.70.8Buildings
52.749.952.326.429.624.58.46.99.0Dwellings
50.546.449.723.126.220.06.66.38.5Area

begunBuilding
TOTAL

38.236.030.94.95.74.80.90.60.3Buildings
52.648.849.324.629.829.89.67.94.6Dwellings
50.346.846.421.225.225.07.26.53.9Area

Public building
55.347.135.48.99.59.41.11.11.1Buildings
55.647.041.829.334.838.87.911.810.9Dwellings
55.248.738.729.936.040.46.99.710.4Area

Pirvate building
33.532.629.93.84.63.70.80.50.1Buildings
51.249.752.222.327.326.310.45.92.2Dwellings

48.846.248.318.521.921.37.25.42.3Area

1 See note 1 to Table XVI/S
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בבנייה ודירות ושטחם, מגורים בנייני קבלנימ, ט"ז/וו. לוח
הקבלן1 שבנה דירות מסטר 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

Number of dwellings
the contractor built

דירות
Dwellings

1986 §1985

הבניינים שטח
מ"0 (אלפי

Area of buildings
)thousand sq.m.)

1986 §1985

בניינים
Buildings

1986 §1985

קבלנים
Contractors

1986 §1985

הדירות מספר
הקבלן שבנה

Building completed

TOTALabsolute nos. 3,414 5,806 287 493

percentages 100.0 100.0 100.0 100.0

114 1.3 0.8 1.3 0.8

1529 6.4 1.2 5.8 1.5

3049 6.9 4.0 7.4 4.0

5074 4.5 9.3 5.0 9.2

7599 6.6 2.8 6.2 3.2

100149 22.1  21.0 

150249 26.3 28.0 27.4 28.3

250499 21.8 20.4 21.9 21.0

500+ 2.6 29.5 2.6 27.5

Not known 1.5 4.0 1.4 4.5

383 588

100.0 100.0

2.04.2

6.3

9.4

3.9

5.7

18.8

26.9

21.4

0.5

2.9

7.0

1.9

5.8

3.2

25.7

14.0

35.7

4.7

בנייה גמר

41 45

100.0 100.0

12.2 17.8

22.0

17.1

7.3

7.3

14.6

12.2

4.9

2.4

6.7

15.6

20.0

4.4

22.2

8.9

4.4

מוחלטים מס' הכל סך
אחווים 

1  14

15  29

30  49

50  74

75  99

100149

150249

250  499

+500

ידוע לא

בנ Buildingייההתחלת begun

מוחלטים מסי הכל 37275253623392304,1322,617TOTALסך absolute nos.

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

1  145.43.70.60.30.20.10.20.21  14

15  2918.922.39.311.03.84.63.85.11529

30  4918.914.84.41.97.62.96.73.93049

50  7416.23.72.32.89.41.98.92.35074

75  998.125.95.521.55.824.35.222.87599
100 14913.67.411.04.713.79.513.39.4100149

150  2498.17.45.011.910.112.910.213.4150249

2504995.414.819.238.419.137.819.037.0250499

500+5.440.426.128.7
500+

ידוע לא


2.37.54.26.04.05:9Not known

1 In new buildings  see introduction. מבוא. ר'  חדשים בבניינים 1
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surveys of unsold dwellings מכורות לא דירות סקרי

נמכרו ושלא שנמכרו דירות חדשות, דירות של היעע  ט"ז/2ו. לוח
גדולות1 ערים ב24 פרטית בבנייה

TABLEXVI/12.SUPPLY OF NEW DWELLINGS, SOLD AND UNSOLD, IN PRIVATE
BUILDING IN 24 LARGE TOWNS'

Stage of construction and size of
dwelling

X XII 1986

לא
נמכרו2
Unsold2

נמכרו

Sold

היצע

Supply

X XII 1985§

לא
נמכרו2
Unsold2

נמכרו

Sold

היצע

Supply

דירה וגודל בנייה שלב

מוחמספר Absoluteלטיסים numbers

כולל 6,0421,6544,3885,1791,6503,529GRANDסך TOTAL

גמורות 544252292297150147Dwellingsדירות completed

הכל סך  גמר לפני 1.5083611.147962343619Dwellingsדירות before completion total

דירה Sizeגודל of dwelling
חדרים 1  22221112 rooms

חדרים 31974515211619973 rooms
חדרים 47801835974371442934 rooms

חדרים 5 45291333964071792285 + rooms

 שלד עד בשלב 3,9901.0412,9493.9201,1572,763Dwellingsדירות under construction

הכל throughסך framework total
דירה Sizeגודל of dwelling

הדדים 1  228523131312 rooms
חדרים 3633122511411813303 rooms
חדרים 41,9084531,4551,7374681,2694 rooms

חדרים 5 +1,4214619601,7596081,1515+ rooms

Percentagesםאחוזי

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

גמורות 9.015.26.75.79.14.2Dwellingsדירות completed

הכל סך  גמר לפני 25.021.826.118.620.817.5Dwellingsדירות before completion total

דירה Sizeגודל of dwelling
חדרים ו 20.10.20.20.30.212 rooms

חדרים 313.112.413.312.15.515.73 rooms
חדרים 451.750.752.045.442.047.34 rooms

חדרים 5 +35.136.934.542.352.236.85 + rooms

 שלד עד בשלב 66.063.067.275.770.178.3Dwellingsדירות under construction

הכל throughסך framework total

דירה Sizeגודל of dwelling
חדרים 1 20.70.50.80.30.512 rooms

חדרים 315.911.717.310.57.011.93 rooms
חדרים 447.843.549.344.340.445.94 rooms

חדרים 5+35.644.332.644.952.641.75 + rooms

1 See list in introduction. 2 At end of period. התקופה. בסוף 2 מבוא. פירוט ראה 1
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survey on changes in the stock of dwellings דירות במלאי שינויים סקר

גדולות עריס שונה1ב6ו שייעודן אחרות ויחידות דירות  ט"ז/3ו. לוח
TABLEXVI/13. DWELLINGS AND OTHER UNITS OF WHICH THE PURPOSE WAS

CHANGED IN 16 LARGE TOWNS1

השינוי סוג

יחידות
שייעודן
שונה
Units
whose
purpose

was changed
1982
1985

שונה שייעודן אחרות ויחידות דירות
Dwellings and other units whose

purpose wos changed

1982198319841985
Type of change

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

מהדירות 1i
שנבנו
Vo of

dwellings
built

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

מהדירות 9c
שנבנו
'/oof

dwellings
built

הדירות ממלאי 7,9703,94414.821.8הפחתות 4,026Withdrawals from stock
הכל סך  total

שנהרסו 4,2562,2708.510.7דירות 1,986Dwellings demolished
לעסקים שהפכו 2,4721,2324.66.7דירות 1,240Dwellings turned into

businesses
שאוחדו 1,2424421.74.3דירות 800Dwellings merged

הדירות למלאי 47,25027,71819,532Additionsתוספות to stock
הכל סך  total

שנבנו חדשות 45,18626,686100.0100.0דירות 18,500Dwellings newly built
הכל סך אחדות 2,0641,0323.95.6תוספות 1,032Other additions  total

לדירות שהפכו 1,9289583.65.2מעסקים 970Bussinesses turned into
dwellings

דירות 136740.30.3פיצול 62Subdivision of dwellings

הדירות במלאי 39,27623,77489.183.8שינויים 15,502Changes in stock of dwellings

שנבנו חדשות דירות .Inclכולל dwellings newly
built(תוספתן (addition)

שנבנו חדשות דירות כולל 5,9102,91210.916.2לא 2,998Excl. dwellings newly
built(הפחתהן (deduction)

הדירות במלאי השינוי Iאחוז III 198331 III 1985Percent change in stock of
dwellings

חדשות 3.72.5Newדירות dwellings
נטו2 אחרים 0.40.4Otherשינוים changes, net2

נטוי הדירות למלאי 3.32.1Additiousתוספת to stock, net3

1See listin introduction. 2 Dwellings demolished, merged או אוחדו שנהרסו, דירות 2 במבוא, פירוט ראה 1

or turned into business premises, less dwellings subdivided or שהפכו ודירות שפוצלו דירות פחות לעסקים שונה שייעודן
premises turned from businesses intodwellings. 3 Additions פחות חדשות דירות של תוספת 3 למגורים. מעסקים
of new dwellings less other changes, net. נטו. אחרים. שינויים
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financial data כספיים נתונים
וייעוד יוזם מחוז, לפי בבינוי, גולמית מקומית השקעה ט"ז/14. לוח

TABLEXVI/14.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN CONSTRUCTION, BY
DISTRICT, INITIATING SECTOR AND PURPOSE

NIS thousand ש"ח אלפי

וייעוד 19851986District§1984§19851986§1984§מחוז and purpose

שוטפים 1980במחירים במחירי
At current prices1980 pricesAt

כולל1'2'3 700,1322,807,837סך 2,059,40512,31610,9469,744GRAND TOTAL1.2'3
 י2 י למגורים 470.2881.658.443בבנייה 1.299.9618.3987. /796.039In residential building*'2 ~

הבל totalסך
66.939215,715ירושלים 175.1241.193971783Jerusalem
114.324454.891הצפון 344.5652.0441,8981.659Northern
42,906199,357חיפה 143,353767790726Haifa

104,593335.531המרכז 265.6901.8691.4661,223Central
אביב 59,612236.538תל 171,1441,066943862Tel Aviv
52,852171,577הדרום 132,644945732625Southern

הכל סך ציבורית' 83,510225.292208בנייה J991.4791.176809Public building1  total
25,55470,967ירושלים 60,552453341255Jerusalem
4,09222,079הצפון 15,034728579Northern
3,84117,347חיפה 10,231685862Haifa
10,60628,837המרכז 26,726188151104Central

אביב 2,75618.699תל 8,561494867Tel Aviv
7,59922,529הדרום 20,25413511481Southern

הבל סך פרטית2 386.7781,433.151בנייה 1,091.1626.9196.0035.230Private building2 total
41,385144,748ירושלים 114,572740630528Jerusalem
110,232432,812הצפון 329,5311,9721,8131,580Northern
39,065182,010חיפה 133,122699732664Haifa

93,987306,694המרכז 238,9641,6811,3151,119Central
אביב 56,856217,839תל 162,5831,017895795Tel Aviv

45,253149,048הדרום 112,390810618544Southern

ובעבו למגוריס שלא 229.8441.149,394בבנייה 759.4443,9183,7673,705In nonresidential building
הכל סך ציבוריות andדות public works total

7,98723,266הארחה 16,4191539180Hotels
ומשרדים 9,91641,854עסקים 33,417172176142Business and offices
ומלאכה 30,477119,580תעשייה 89,185531473410Industry and crafts

ומים חשמל 31,595158,743מפעלי 103,254539506541Electricity 8l water enterprises
ותקשורת 24,536200,234תחבורה 97,383394449595Transport A communication

ציבור 106,177536,429מבני 363,9961,8451,8021,732Public buildings
19.15669,288חקלאות3 55,790284270205Agriculture5

1 Incl. neighbourhood rehabilitation. 2 Incl. an estimate
for illegal building. 3 Excl. fruit plantations, forestry and
greenhouses.

בנייה עבור אומדן כולל 2 שכונות. שיקום כולל 1

וחממות. ייעור מטעים. כולל לא 3 חוקית. בלתי
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בבינוי1 עבודה והועאות שכר תעסוקה, ט"ז/15. לוח
TABLEXVI/15.EMPLOYMENT, WAGES AND LABOUR EXPENSES IN

CONSTRUCTION1
Monthly averages, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא חודשי, ממוצע

 בסיסמדדים2
Indices2  base

rn'rr§198419851986= 100.01978
Unit

198419851986

 שכיר Vo100.0100.0100.0EMPLOYEESמשרות POSTS 
הכל TOTALסך
38.840.744.7145.3140.5138.6Monthly"חודשיים
61.259.355.388.879.666.5Daily"יומיים

של למעשה עבודה 20.620.519.7114.2113.6109.4MANDAYSימי
 יומיים WORKEDשכירים BY DAILY

חודשי EMPLOYEESממוצע 
MONTHLY AVERAGE

שוטפים Atבמחירים current prices
ממוצע עבודה AVERAGEשכר SALARIES

חודשי 194.3663.51,162.7229.0834.41,451.7Perש"חלשכיר monthly employee
NISperלחודש month

יומי 5.016.829.6212.3720.71,269.0Per"לשכיר daily employee
perליום day

עבודה AVERAGEהוצאות LABOUR
EXPENSESממוצעות

חודשי 242.3843.71,439.4232.7810.71367.8Per"לשכיר monthly employee
perלחודש month
יומי 6.723.539.7198.5696.31,178.1Per"לשכיר daily employee

perליום day
ינוארבמח 3ידי 198
prices3At January 1985

ממוצע עבודה AVERAGEשכר SALARIES
חודשי 399.1345.9393.8Perש"חלשכיר monthly employee

NISperלחודש month
יומי 10.38.710.0Per"לשכיר daily employee

perליום day

עבודה AVERAGEהוצאות LABOUR
EXPENSESממוצעות

חודשי 496.8437.9488.1Per"לשכיר monthly employee
perלחודש month

יומי 13.912.113.4Per"לשכיר daily employee
perליום day

ריאל שינוי קודמתדאחוז לעומת שנה כל י

devious yearreal change onPercent
ממוצע עבודה AVERAGEשכר SALARIES

חודשי 902.913.313.8Perלשכיר monthly employee
perלחודש month

יומי 8.815.514.9Per■■לשכיר daily employee
perליום day

עבודה AVERAGEהוצאות LABOUR
EXPENSESממוצעות

חודשי 13.311.911.5Per"לשכיר monthly employee
perלחודש month
יומי ii512.910.7Per."לשכיר daily employee

perליום day

1 New format  see introduction. Absolute numbers on
employees posts are givenin TableX 11/32. 2 For comparison
with previoas years indices. must by multiplied by 100.
3 Wages and labour expenses at current prices are deflated
by the changes in the Consumer Price Index.

במבוא. ראה חדשה. במתכונת מתפרסמת הסידרה 1

ראה הבינוי בענף ושכר שכיר משרות על מוחלטים נתונים
לשנים המדדים את להשוות כדי 2 י"ב/32. בלוח
והוצאות השכר 3 ב100. להכפילם יש קודמות,
המחירים מדד בשינוי מנוכים שוטפים במחירים העבודה

לצרכן.
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public works ציבוריות עבודות
צינורות הנחת כבישים, של ושיקום הרחבה סלילה, ט"ז/6ו. לוח

ותיעול ביוב מים,
TABLEXVI/16.CONSTRUCTION, WIDENING AND REPAIRS OF ROADS,
INSTALLATION OF WATER AND DRAINAGE PIPES AND CANALIZATION

הנחתושיקום'הרחבה
כבישים' כבישיםסלילת צינורותשל

Construction of roads1Widening and repairותיעול2הנחת ביוב
of roads12(ק"מ)צינורות

(ק"מ) Installationמים
Installationofשטחשטח drainage

(ק"מ) מ"ר)אורך (ק"מ)(אלפי מ"ר)אורך of(אלפי water pipespipes and
LengthAreaLengthArea(km.)canalization:
(km.)(thousand(km.)(thousand(km.)

sqm.)sq.m.)

Completionגמר3
קורמת Formerסידרה series.

1956240.51,629.1157.71956
1960405.0646.5214.91960
1963388.4104.3766.3253.21963

חדשה Newסידרה series
1963407.6108.8793.01963
19652,537.5 489.2187.0986.5602.3228.51965
1967,112.8 182.1287.71,401.6483.0134.11967
1970,486.9 257.690.8532.6637.7133.51970
1973,388.7 231.6116.9785.1687.5203.21973
1974,243.1 207.9112.2727.7797.5173.31974
1975,498.6 254.480.4376.8640.0177.41975
1976,954.1 333.073.1322.2864.9180.21976
1977,211.4 218.4158.7700.6672.3119.81977
1978,751.1 240.793.2487.5876.2116.91978
1979,879.8 250.7118.8620.3722.393.41979
19802,465.7 312.878.0459.3970.165.01980
1981984.3 141.170.4479.21,321.169.51981
1982611.5 114.241.6261.61,077.654.41982
1983884.6 122.0150.61,124.1972.072.41983
119841.630.2 166.365.1488.31,422.971.8§1984
§1985785.5 107.368.7458.31,130.643.4§1985
.198663.4443.2106.7860.4798.363.4♦1986

Beginningד,ה7/לד,
1956231.41,825.7153.51956
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
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
198187.7646.051.3303.01,213.479.81981
1982133.3896.495.2762.91,100.367.81982
1983137.61,138.8128.01,088.31,212.666.71983

§ 1984116.9840.369.4457.71,253.862.5§1984
§1985137.2834.1119.7837.51.176.666.9§1985
*1986138.61,067.7102.4641.7797.473.9.1986

1 Excl. works in the Golan Heights, Judea and Samaria, the
Gaza Area and Sinai; as of 1982, the Golan Subdistric! is inclu
ded 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.

ושומרון, ביהודה הגולן, ברמת עבודות כולל לא 1

הצפון; במחוז כלולה גולן נפת מ982ו וסיני; עזה בחבל
עבור שבוצעו עבודות כולל מ976ו 2 מבוא. ראה
עוה; וחבל ושומרון יהודה הגולן, ברמת יהודיים יישובים
סלילת גמר נתוני קודמת בסידרה 3 במבוא. גם ראה
של חלקי ביצוע כוללים אינם מים צינורות והנחת דרכים
בסידרה הכלולים צינור) או דרך קטע סיום (כגון עבודות

החדשה.
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ורוחב1 ציפוי , סוג מחוז, לפי כבישים, סלילת  ט"ז/7ו. לוח
TABLEXVI/17.CONSTRUCTION OF ROADS, BY DISTRICT, TYPE, COATING AND

WIDTH1

Roads begun סלילה nVnnn

1986 §1985 1984 1983

Roads completed סלילה גמר

1986 §1985 1984 1983

Length(.km)(יו"מ)אורך
הכל 122.0166.3107.363.4137.6116.9137.2138.6TOTALסך

Districtמחוז
21.012.830.819.813.242.551.561.5Jerusalemירושלים
24.421.613.90.222.17.824.416.1Northernהצפון
15.03.410.212.77.46.318.413.1Haifaחיפה

11.210.011.211.611.19.916.812.5Centralהמרכז
אביב 12.07.66.412.212.74.97.211.9Telתל Aviv

38.4110.934.86.971.145.518.923.5Southernהדרום

Typeסוג
34.684.031.74.743.619.59.04.2Mainראשי
17.628.28.212.817.922.95.47.6Regionalאזורי
13.417.426.414.213.135.830.15.3Accessגישה
56.436.741.031.763.038.792.7121.5Innerפנימי

Coatingציפוי
אספלט 3.661.527.45.117.436.010.110.5Withoutבלי asphalt
אספלט 118.4104.879.958.3120.280.9127.1128.1Withעם asphalt

(מטרים) Widthרוחב (meters)
2.9 11.57.30.40.87.710.00.10.9Uptoעד 2.9
34.98.03.811.84.69.03.815.53.834.9
5  5.99.75.414.03.67.04.147.58.355.9
6  6.923.533.043.828.241.749.451.719.566.9
7  9.939.035.912.619.626.730.810.299.779.9

10 +30.380.924.76.645.518.812.26.410 +

sq.m(thousandArea(.מ"ר<(אלפישטח

הכל 884.61,630.2785.5443.21,138.8840.3834.11,067.7TOTALסך
Districtמחוז

125.264.3174.6115.179.2260.1267.3482.3Jerusalemירושלים
128.4194.792.61.4152.161.0154.6112.5Northernהצפון
113.122.659.192.427.834.3107.7108.1Haifaחיפה
76.869.274.187.873.860.0110.2100.0Centralהמרכז

אביב 103.056.753.799.4112.238.265.093.0Telתל Aviv
388.11,222.7331.447.1693.7386.7129.3171.8Southernהדרום

Coatingציפוי
אספלט 21.6237.6176.133.4113.2239.658.169.0Withoutבלי asphalt
אספלט 863.01,392.6609.4409.81,025.6600.7776.0998.7Withעם asphalt

/1See note I to table XVI16. ט"ז/16. ללוח 1 הערה ראה 1
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הכביש2 וסוג מחוז לפי ושיקומם, כבישים הרחבת1 ט"ז/8ו. לוח
TABLEXVI/18.WIDENING1 AND REPAIR OF ROADS, BY DISTRICT AND TYPE OF

ROAD2

סלילה Roadsגמר completedסלילה Roadsהתחלת begun

19831984§19851986 || 19831984§19851986 |

Length(.km)(ק"מ)אורן
הכל 150.665.168.7106.7128.069.4119.7102.4TOTALסך

Districtמחוז
1.13.211.36.311.11.511.811.3Jerusalemירושלים
78.835.129.749.359.450.864.945.4Northernהצפון
14.72.62.86.122.41.92.210.7Haifaחיפה
15.18.513.26.813.64.615.815.5Centralהמרכז

אביב 9.02.35.04.95.54.35.64.6Telתל Aviv
31.913.46.733.316.06.319.414.9Southernהדרום

Typeסוג
49.746.433.576.265.545.959.263.9Mainראשי
73.51.56.810.935.25.935.98.7Regionalאזורי
7.36.69.76.76.60.05.714.7Accessגישה
20.110.618.712.920.77.618.915.1Innerפנימי

(אלפי sq.m.)Areaמ"ר<שטח (thousand
הכל 1,124.1488.3458.3860.41,088.3457.7837.5641.7TOTALסך

Districtמחוז
6.256.148.740.3186.37.150.468.8Jerusalemירושלים
556.9242.5192.4303.2502.2343.3445.8284.9Northernהצפון
94.111.212.129.6120.710.48.363.4Haifaחיפה
91.533.374.133.266.715.889.880.0Centralהמרכז

אביב 63.012.246.125.127.053.932.719.0Telתל Aviv
■312.4133.084.9429.0185.4הדרום 27.2210.5125.6Southern

1 All widenings are with asphalt coating.
2 See note 1 to Table XV1/16.

אספלט. ציפוי עם הן ההרחבות כל 1

ט"ז/6ו. ללוח 1 הערה ראה 2

הצינור1 וחומר קוטר מחוז, לפי מים, צינורות הנחת  ט"ז/9ו. לוח
TABLEXVI/19.INSTALLATION OF WATER PIPES, BY DISTRICT, DIAMETER AND

MATERIAL OF PIPE'
.Kmק"מ

הנחד הנחהגמר התחלת
Installation completedInstallation begun

| 1984§1985*1986*1986 | §1985 | 1984

הכל2 1,422.91,130.6798.3797.4סך 1,176.6 1,253.8TOTAL2
Districtמחוז

100.377.0134.3151.6ירושלים 84.6 144.9Jerusalem
103.3184.4103.2104.3הצפון 212.6 94.6Northern
17.019.231.429.4חיפה 26.9 20.7Haifa

91.954.459.363.1המרכז 56.4 64.7Central
אביב 33.324.738.737.8תל 24.4 31.8Tel Aviv
269.8114.6127.4146.2הדרום 115.1 302.0Southern

(אינצייםן Diameterקוטר (inches)
2 976.0768.0422.6399.3עד 797.5 788.7Upto 2
34131.5120.5103.4116.0 125.0 138.434

698.086.092.689.1 84.3 107.96
810114.584.279.777.4 90.3 122.9810

12+102.971.9100.0115.6 79.5 95.912 +
Vlaterialחומר

358.9360.5340.1342.0פלדה 304.7 374.9Steel
61.128.532.431.5אסבסט 29.8 62.4Asbestos
1,002.9741.6425.8423.9פלסטי 842.1 816.5Plastic

/Seenote I to Table XVI16.
See note 2 to Table XVI/16.

ט"ז/16. ללוח ו הערה ראה

ט"ז/16. ללוח 2 הערה ראה
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הצינור1 וחומר קוטר מחוז, לפי ותיעול, ביוב צינורות הנחת ט"ז/20. לוח
TABLEXVI/20.INSTALLATION OF DRAINAGE PIPES AND CANALIZATION, BY

DISTRICT, DIAMETER AND MATERIAL OF PIPE'
.Kmק"מ

הנחד הנחהגמר התחלת
Installation completedllation begunInstj

1984§1985.19861984§1985♦1986

כולל2 S66.973.9GRAND.71.843.463.462סך TOTAL2

Districtמחוז

13.43.611.25.29.98.9Jerusalemירושלים

4.75.56.34.610.815.3Northernהצפון

7.03.96.97.710.02.4Haifaחיפה

16.113.216.716.017.518.7Centralהמרכז
אביב 12.28.910.313.09.114.5Telתל Aviv
7.14.75.47.62.58.7Southernהדרום

הכל סך  ביוב 62.137.754.555.255.061.8Drainageצינורות pipes  total

(אינציים) Dianieterקוטר (inches)
4 2.31.83.12.53.72.5Upעד to 4

4!/4619.814.717.221.517.522.341/46
4826.910.517.321.621.019.36148/י6
8 '/4  124.03.37.63.45.69.281412
12'/4 +9.17.49.36.27.28.512/4+

Materialחומר
45.426.646.146.951.553.6Asbestosאסבסט
16.711.18.48.33.58.2Steelפלדה

הכל סך  תיעול 9.75.78.97.311.912.1Canalizationצינורות pipes total

(ס"מ) Diameterקוטר (cm.)

20 3.60.61.63.90.70.9Upעד to 20

21402.20.61.51.51.52.92140

41501.01.41.81.12.02.34150

51800.61.52.00.46.43.45180

81 +2.31.62.00.41.32.681 +

Materialחומר

9.75.78.97.311.912.1Concreteבטון

צמנט Cementאסבסט asbestos

/1 See note I to Table XVI16.
2 See note 2 to Table XVI/16.

ט"ז/16. ללוח ו הערה ראה 1

ט"ז/16. ללוח 2 הערה ראה 2
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הארחה ושירותי מסחר י"ז. פרק

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
אצל הנמצא המוצרים במלאי שינויים עקב

הסוחרים.
מכוניות כוללות חדשות פרטיות מכוניות

וג'יפים. 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
מן מתקבלים המקומי הייצור על הנתונים
והבלו. המכס מאגף  היבוא ונתוני הייצרנים,

הארחה שירותי

והסברים הגדרות
בענף העסקים כל את כוללת האוכלוסייה
מרגוע, בתי פנסיונים, מלון, (בתי הארחה שירותי
נוער, לאכסניות פרט נופש) וכפרי דירות מלונות
קמפינג לחניוני Hospicesנוצריות לאכסניות

קליטה. למרכזי שהפכו מלון ולבתי
בפרסומים מופיעים והסברים מפורטים נתונים
המבוא) בסוף רשימה (ראה תיירות על הדושנתיים
הארחה". ולשירותי לתיירות סטטיסטי וב"רכעון
ע"י מדורגים לתיירים מומלצים מלון בתי
מ5 בדרגות ,1970 בינואר החל התיירות, משרד
גם כולל  אחד כוכב עד ביותר) (הגבוהה כוכבים
ומלונות נופש, כפרי דורגו, שלא מומלצים מלון בתי

בנפרד. המסווגים דירות
אחת מיטה לפחות בהם שיש חדרים : חדרים
בית ידי על שכורים חדרים כולל לאורחים, המיועדת
לא אורחים. אכסנת לשם פרטיים בבתים המלון
אוכל, חדרי משרד, חררי צוות, חדרי כולל:

המאורגן הקמעוני המסחר
והסברים הגדרות

חנויות: של קבוצות 3 כוללת האוכלוסייה
מסחריות לפירמות השייכות שרשרת חנויות א.
חנויות יותר או שלוש שבבעלותן ותעשייתיות
כלל, בדרך והמוכרות, שונים במקומות נפרדות,
הלבשה, מזון, (כגון: סחורות של אחיד סוג

וכוי). גז דלק, הנעלה,
הקו ב"ברית המאוגדות שיתופיות צרכניות ב.
ובאזורי בערים (הצרכניות הצרכנית" אופרציה
החקל הקואופרציה של פיקוח ב''ברית פיתוח).
אזוריים קניות ובארגוני בע"מ" העובדת אית

ותנועתיים.
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
הסחורות כל ערך את כולל המכירות: ערך
וסחורות העסק בבעלות (סחורות מכר שהעסק
עמילות) דמי תמורת שנמכרו אחרים של בבעלותם
בניכוי באשראי, והן במזומנים הן הדו"ח, בתקופת
(כולל שילמו שהקונים המחיר לפי והחזרות, הנחות
כולל לא אך וכד', מע"מ קנייה, מס עקיפים, מסים
סחורות בעבור תקבולים נכללו לא סובסידיות).
חשבון על מקדמות או הדו"ח תקופת לפני שנמכרו

הדו"ח. תקופת אחרי שנמכרו סחורות
הסב קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
הסט ב"ירחון פורסמו המרד עריכת שיטת על ריס

.1968 ,4 מס' מוסף", לישראל טיסטי
בסיס על המדדים מחושבים ב1986 החל
מבוססים שהיו הקודמים המדדים .100= 1985
שרשור ע"י הוצגו 100 = 1980 ממוצע על

.100 = ל1985

מקורות
מתקב סחורות קבוצת לפי המכירות על הנתונים
לפירמות חודש מדי הנשלחים משאלונים לים

הסקר. לאוכלוסיית השייכות

הסיטוני, במסחר המכירות ערך
סחורות קבוצת לפי

הופיעו הסיטוני במסחר המכירות ערך על נתונים
 36 מס' לישראל'' סטטיסטי ב"שנתון לאחרונה

.488 עמ' .1985
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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, מסים העובדים), בין ישירה לחלוקה
דיור ארוחות. (בעד מהעובדים שהתקבלו תשלומים

ותמריצים. סובסידיות כולל לא וכדו').
של סיכוס הוא בדולרים המוצג השנתי הפדיון
של לדולרים המתורגמים החודשיים הפדיונות
חודש לאותו היציגים החליפין שערי לפי "ב, ארה

טי. לפרק מבוא ראה 

מקורות
על הנתונים לתיירים. מומלצים מלון בתי
באמצעות מלון בית מכל מתקבלים ולינות אורחים
בישראל". המלון בתי ל"התאחדות חודשי דיווח
מתקבלים ופדיון עבודה שכר תעסוקה, על הנתונים
ממדגם ישירות חודשים לשלושה אחת בלשכה
ו4 5 בדרגות מלון בתי מלון. בתי כ80ו של מייצג

במדגם. כולם נכללים כוכבים
בלשכה מתקבלים הנתונים אחרים. מלון בתי
בתי כ50 של מייצג ממדגם ישירות, חודש מדי

מלון.
המלון. מבתי חלק של כדיווח פיגור של במקרים
דיווח על המתבססות זקיפות בעבורם נערכות

המלון. כתי משאר שהתקבל

 לתיירים מומלצים מלון בתי
ותוצר תשומה תפוקה,

הגדרות
 הארחה "שירותי לעיל ראה אוכלוסייה:
מלון בתי למעט לתיירים", מומלצים מלון בתי
כ"ללא מסווגים שהיו מלון בתי ירושלים. במזרח
בהתאם זה בסקר סווגו שנחקרו, בשנים דרגה"

יותר. מאוחר להם שאושרה לדרגה
הגדרה לעיל ראה תפעולית: גולמית תפוקה
הנתונים אחד: בהבדל פדיון",  הארחה "שירותי
סובסידיות כולל דהיינו ייצור, גורמי במחירי הם
אחידים למחירים שהוסבו לאחר מסים, כולל ולא

.1982 ממוצע 

31 ל מתייחסים הנתונים וכיו"ב. מחסנים אולמות,
עונתית). סגור המלון בית אם (אף בדצמבר

וכן המלון בבתי הקבועות המיטות מיטות:
פרטיים בבתים 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. בתקופה
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
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
אורחים כשני החודשי האורחים במניין נחשב
בית ידי על שאוכסנו אורחים כלולים כן כמו נכנסים.

פרטיים. בבתים שכורים בחדרים המלון
משפחה ובני בעלים שכירים, מועסקים:
הארחה בבתי שכר; ללא המלון בבית שעבדו
המאוישות המשרות מספר את גם כולל בקיבוצים
מקבלים שאינם ומתנדבים הקיבוץ חברי ידי על

משפחה"). ובני "בעלים כ (המסווגים שכר
לפחות המלון בבית שעבדו העובדים : שכירים
בני כולל שכר, וקיבלו הדו"ח בחודש אחד יום
תמורת המלון בבית שעבדו מניות ובעלי משפחה

שכר.
החייבים הסכומים כל ברוטו: עבודה שכר
בגיליונות המופיעים מסים), ניכוי (לפני הכנסה במס
יוקר, תוספת יסור, שכר כולל; לשכירים, התשלום
פרמיות נסיעה, דמי משפחה, תוספת ותק. תוספת
נוספות, שעות בעבור תשלומים גם נכללו ובונוסים.
דמי חג), מחלה, חופשה, (כגון: היעדרות ימי
זקיפה (לרכות רכב החזקת ," 13 "משכורת הבראה,
טלפון, העובד), ברשות שנמצא המעביד רכב עבור
דמי שי), (כגון: בעין ותשלומים כלכלה ביגוד.
ידי על שולמו אם (בין המלון ע"י שנגבו שירות
מקופה העובדים בין לחלוקה הועברו אם ובין העסק
הכנסה במס החייבים וארוחות אש"ל משותפת),

וכיו"ב.
הוצאות ופנסיה, פיצויים כולל:תשלומי לא
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ספטמבר עד 1982 (מאוקטובר חקלאית שנה או
דיווחו שלא העסקים של הכספיים הנתונים .(1983
תקופת למחירי הותאמו 1982/83 ההקציב שנת לפי
היחס: לפי .1982/83 הכספים שנת  אחידה בסיס

ו.א9ו מרס עד יא9ו אפריל ממוצע  לצרכן המחירים מדד
הדיווח לתקופת ממוצע לצרכן, המחירים מדד

והסברים הגדרות
פי על הוא והשירותים המסחר ענפי של הסיווג

.1970 הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג

והשירותים המסחר בענפי התפוקה הגדרת
לפדיון, רק מתייחסים הנתונים המסחר. ענף
בתקופת שוטפים במחירים המכירות כערך המוגדר
עמילות דמי כתוספת 1983 מרס עד 1982 אפריל
בבעלות היו שלא שנמכרו סחורות עבור שנתקבלו

העסק.
אחרים תמריצים סובסידיות, גם כולל הפריון
שירותים, כגון: אחרת. עסקית מפעילות והכנסות

וכוי. וציוד מבנים השכרת
ואף מוסף ערך מס כגון: מסים כולל הפדיון אץ
רכוש ממכירת רווחים כגון: הון, מרווחי הכנסות לא
וכוי. ערך ניירות של שער מהפרשי רווחים קבוע,

כדלקמן: מוגדרת הסקר ענפי כיתר התפוקה
(57 (ענף אוכל" "שירותי של התפוקה'
ההוצאות פחות אלו, משירותים הפדיון את כוללת
מזון. של הפרטית הצריכה בנתוני שנכללו מזון על

ניידי" דלא ו"נבסי פיננסיים" "מוסדות תפוקת
(72 ,70 (ענפים

מוגדרת ואחרים), (מסחריים הבנקים תפוקת
וכן שונות) (עמלות בנקאיים משירותים כהכנסה
כהפרש שמחושבת הלוואות, שירותי על מזקיפה

ששולמה. הריבית לבין שנתקבלה הריבית בין
ההוצ כסך מוגדרת התפוקה ישראל, בנק לגבי

הבנק. של אות
(כולל אחרים ושירותים תיווך במוסדות
כערך מוגדרת התפוקה ניידי), דלא נכסי אחזקת
ללקוחות. שניתנו ומהשירותים מתיווך ההכנסות
כהפרש מוגדרת התפוקה הימורים במוסדות
לבין הגרלה כרטיסי ממכירת ההכנסות ערך כין

לזוכים. שילמו שהמוסדות הסכומים
של התפוקה  (71 (ענף ה"ביטוח" בענף
ורמי מפרמיות כהכנסה מוגדרת הביטוח חברות
כניכוי הביטוח) סוגי כל (תמורת מחו"ל עמילות
אינה הביטוח חברות תפוקת תביעות. תשלומי
ולשירותי ביטוח לסוכני התשלומים את כוללת
לענפים הועברו אלה וסכומים (שמאים). ביטוח

בהתאמה. אלה

ההכנסות כולל לאתפעולית גולמית תפוקה
באופן קשורות שאינן הנחקרת בשנה שהתקבלו
רווה כגון: שנה, באותה המלון להפעלת ישיר
רווחים קודמות, שנים ע"ח תקבולים רכוש, ממכירת

וכד'. סחירים, ערך ניירות ממכירת
ושי מוצרים קניית עלות כוללת קנויה תשומה
מדי מטבח, כלי מיטה, כלי מזון, כגון: רותים,
ותיקונים, אחזקה מים, השמל, דלק, עובדים,
וכד'. כביסה הובלות, פרסום. תקשורת, שירותי
ההוצ כל כולל וכלליות: הנהלה  תשומה
עבורה עלות למעט המלון, בניהול הקשורות אות
ביקורת ניהול, דמי כגון: ופקידות, הנהלה על
(מיחשוב, אחרים מקצועיים ושירותים חשבונות
וביטוח, אגרות עירוניים, מסים וכד'), משפטים
נסיעות ואבודים, מסופקים חובות משרד, צורכי
וכד'. ביטחון שירותי השתלמויות, תרומות, וטיסות,
עבודה שכר על ההוצאות כל כולל עבודה עלות
(עובדי המלון עובדי כל של לשכר נלוות והוצאות

ופקידות). הנהלה שירותים,

מקורות
"דו"חות על מתבססים הכספיים הנתונים כל
שהוגשו כפי ו1982, 1981 לשנים והפסד" רווח
הנתונים ההכנסה. מס לשלטונות המלון בתי "י ע
על נתונים לאיסוף המשמש המדגם על מתבססים
במזרח מלון בתי למעט ופדיון, שכר תעסוקה,

ירושלים.

1982/83 ושירותים מסחר סקר
,1982/83 הכספים לשנת ושירותים מסחר סקר
תשומהתפוקה לוח של ההכנה במסגרת נערך

הלוח. את המלוים הסקרים כאחד ,1982/83
תוצאותיו אבל 1977/78 לשנת נערך דומה סקר
אלא הלשכה, בפרסומי עכשיו עד פורסמו לא
אלה ענפים עבור הנתונים לעריכת כבסיס שימשו

.1977/78 לשנת תשומהתפוקה בלוח

והמדגם הסקר אוכלוסיית
לאומי לביטוח המוסד של מעבידים כרטסת
השוטפים האומדנים עבור למדגם כמסגרת משמשת
שימש 1978 לשנת הנ"ל המדגם ושכר. תעסוקה של

.1982/83 ושירותים מסחר לסקר כמדגם גם

הכספים לשנת כאמור, מתייחסת הסקר תקופת
.(1983 במרס 31 עד 1982 באפריל (מ1 1982/83
זו. לתקופה מתייחסים וההפסד הרווח דו"חות רוב
כגון: אחרת, לתקופה התייחסו מהדו"חות חלק אבל
(1982 בדצמבר 31 עד בינואר >מ1 קלנדרית שנה
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ואת ההכנסות את המפרטים הדו"ח ונספחי
השומה פקידי של הכנסה מס מתיקי ההוצאות,

הארץ. סניפי בכל
מקובץ  הקנויות והתשומות הפדיון נתוני ב.
שבמשרד מוסף ערך מס יחידת של הנתונים

האוצר.
האישורים נתקבלו הללו, המקורות שני לגבי
הכנסה מס מתיקי הנתונים את להוציא הדרושים
על מוסף ערך ממס הנתונים קובץ את ולקבל
(נוסח הסטטיסטיקה לפקודת 15א' סעיף סמך

.1972 תשל"ב חדש),
ישירות שנתקבלו הכלכלית הפעילות על נתונים ג.
נמצא לא שלהם והפסד רווח שדו"דו מעסקים
שהיו נוספים פירוטים או הכנסה, מס בתיקי

הסקר. לצרכי דרושים

נכללו שלא ענפים על לנתונים המקורות
הסקר באוכלוסיית

ענפים של הנתונים מקורות בקיצור יפורטו להלן
אלו:

(70 (ענף פיננסיים" "מוסדות
בנקים מסחריים, בנקים תפוקת על הנתונים
המהווים השקעות, למימון ובנקים למשכנתאות
על מבוססים הענף, של התפוקה מסך אחוז כ70
בסקירה המתפרסמים ישראל, בנק של הנתונים
ו 1982 לשנים הבנקים על המפקח של השנתית

983ו2.
הנתונים רוב הפיננסיים המוסרות יתר לגבי
אלו מוסדות של הפיננסיים הדו"חות על מבוססים

הסקר. לשנת

(71 (ענף "ביטוח"
נתוני על מבוססים הביטוח חברות על הנתונים
ושל לסטטיסטיקה הלשכה של השנתי הפרסום
נעזרנו כן כמו האוצר3. במשרד הביטוח על המפקח
ולגבי בחו"ל עסקות לגבי התשלומים מאזן כנתוני

הישראליות. הביטוח חברות של משנה ביטוח
ושל ביטוח סוכני של והתשומות התפוקות נתוני
הבי חברות תשלומי על מבוססים לביטוח שירותים
ליישוב שונות והוצאות עמילות דמי עבור טוח

תביעות.
הדו"חות על מבוססים הנתונים גמל. קופות לגבי
שנמסרו והתגמולים, הפנסיה קופות של הכספיים
בלשכה לתשומהתפוקה המחלקה האוצר. למשרד
הקופות של הדו"חות נתוני את ריכזה לסטטיסטיקה

זה. בענף הרוב את המהוות הגדולות,

שירותי ושל הביטוח סוכני של התפוקה ערך
הביטוח חברות של התשלום כערך מוגדר הביטוח
החברות ותשלומי ביטוח לסוכני עמילות דמי עבור

תביעות. יישוב עבור
התפוקה והתגמולים הפנסיה בקופות
הדו"ח. בתקופת השוטפות ההוצאות כסך מוגדרת
כערך מוגדרת הסקר ענפי כיתר התפוקה
ומפעילות עיקרית מפעילות (הפדיון) ההכנסות

הון). מרווחי הכנסות כולל (לא אחרת עסקית
העסק, שבבעלות הסחורות במלאי השינוי
לשינוי מתייחס העסקים, של הכספיים הדו"חות לפי
תקופת סוף בין שוטפים במחירים המלאי כערך
נתוני הותאמו זה בסקר תחילתה. לבין הדו"ח
בהתאם האינפלציוני) הרווח ניכוי ידי (על המלאי
הלאומית: החשבונאות במערכת המקובלת לשיטה
שבין ביחס הוכפל התקופה בהתחלת המלאי ערך
הדו"ח תקופת אמצע של לצרכן המחירים מדד
של לצרכן המחירים מדד לבין (1982 (ספטמבר
הוכפל התקופה בסוף המלאי ערך התקופה. התחלת
התקופה באמצע לצרכן המחירים מדד שבין כיחס
סוף של לצרכן המחירים למדד (1982 (ספטמבר

.(1983 (מרס הדו"ח תקופת
והש המסחר לענפי רק מתייחסים המלאי נתוני

המסחר. ענפי של התוצר בחישוב בהם תמשו
עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר
במס החייבים הסכומים כל את כוללים נוספות
בגליונות המופיעים מסים), ניכוי (לפני הכנסה
הקשורות העסק והוצאות לשכירים התשלום
בגליונות מופיעות שאינן שכירים, בהעסקת

התשלום'.
הכנסה), מס ניכוי (לפני נטו הרווח כולל התוצר
הצמדה והפרשי הריבית (ערך נטו מימון הוצאות
שנת הצמדה והפרשי הריבית פחות העסק ששילם

דירה. ושכר פחת העסק), ידי על קבלו

 ושירותים מסחר סקר נתוני השלמת
לעצמאיים אומדנים

העס נכללו הסקר באוכלוסיית לעיל, שצוין כפי
אחד. שכיר לפחות 1982/83 בשנת שהעסיקו קים
של הפעילות על כללית תמונה לקבל מנת על
באמצ הסקר נתוני הושלמו כסקר, שנכללו הענפים
שכירים'. העסיקו שלא לעצמאיים זקיפות עות

החקירה ושיטת הנתונים מקורות
ושירו מסחר סקר נתוני של העיקריים המקורות

מנהליים: הם 1982/83 תים
1982/83 המס לשנת והפסד רווח דו"חות א.

ואילך. 63 עמי .1987 ,6 מסי מוסף"  לישראל סטטיסטי "ירחון ראה נוספים פירוטים ו

.1983 שנתית, וסקירה 1982 שנתית. סקירה בישראל", הבנקאות "מערכת הבנקים. על המפקח ישראל, בנק 2

.733 מסי מיוחדים פרסומים סדרת ,"1982 בישראל ביטוח ''עסקי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה 3
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נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1976/77 המסחר סקר 590
1977/78 מלון בתי הוצאות סקר 640

1979/80 יוצאים ותושבים תיירים סקר 686
1983  1984 תיירות 765

■ 1981 ותוצר הוצאות הכנסות.  תיירות מלונות 794
.1982

1962 האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר
המקומית התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר

1963/64
1967/68 ומשקה אוכל שירותי מפקד

1969 המכולת חנויות סקר

164
198

298
331
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large scale retail trade המאורגן הקמעוני המסחר

סחורות קבוצת לפי מאורגן/ קמעוני במסחר המכירות מדדי  י"ז/ו. mb
TABLEXVII/1.INDICES OF SALES BY LARGE SCALE RETAIL TRADE1, BY

COMMODITY GROUP

Base: 1985 = 100.0 הבסיס:

A! ifxed prices קבועים כמהירים

סחורות 19751980198119821983198419851986Commodityקבוצת group

כולל 66.975.086.191.498.794.5100.0114.0GRANDסך TOTAL

 אישית לצריכה 57.571.183.189.897.792.4100.0122.5Commoditiesמוצרים for personal use 

הכל totalסך

53.369.482.889.394.094.6100.0118.2Foodמזון

והלבשה 58.665.467.173.186.282.9100.0120.5Textileטקסטיל and clothing

51.069.475.784.9101.398.1100.0116.9Footwearהנעלה

בניקיימא 58.477.8106.2113.2129.395.2100.0148.9Durableמוצרים goods (furniture,

מכשירים electrical(רהיטים. appliances etc.)

וכוי) חשמליים

ומטבח בית 76.391.298.9101.6109.179.2100.0125.5Householdכלי and kitchen

utensils

ביתי לשימוש 78.280.779.489.396.799.4100.0107.0Gasגו for domestic use

57.164.973.783.591.684.4100.0145.1Miscellaneousשונות

אחרים Otherמוצרים commodities

ומוצריו 76.073.080.486.294.293.8100.0108.7Petroleumדלק and its products

וכוי דשנים ,139.7132.3166.1146.7145.0118.4100.069.7Feedמספוא, fertilizers. etc.

1 Cooperatives. chain stores and department stores.
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בניקיימא DURABLEמוצרים GOODS

עזה ולחבל ושומרון וליהודה המקומי לשוק קיימא בני מוצרים אספקת י"ז/2. לוח
TABLEXVII/2.SUPPLY OF DURABLE GOODS TO THE LOCAL MARKET AND TO JUDEA AND SAMARIA AND THE

O
IAREAGAZA
c
z
>niTrvUnits
u
u
,auטלויזיה setsTelevisionמקלטי

ביתיות כביסה מכונות
Domestic washing machines

ביתיים אויר מוגני
o
uפרטיות מכוניות

חדשות
הכל Totalסך

: mD
מכשירי
וידאוטייפ

הכל 0ך
Total

מיה:
מייצור

כ"ס 3 עד
בלבד מקומי מייצור

New private
cars

ומיבוא מקומי מייצור
Of local
production
and imports

בלבדמי מקומי יצור
Of local
production

only

בצבע
Thereof:
Colour

Videotape
recorders

מקומי
Thereof:
Of local
production

Domestic air conditioners
up to 3 h.p.

of local production only

197018,424114,73967,60847,24123,12615,987

197235,94977,51855,33673,12321,81422,809

197519,64682,37261,26778,13117,07523,824

197621,07476,85848,11366,58614,02923,322

197725,64487,92448,28160,37122,740

197832,117109,52540,81571,63337.450

197944,804168,41825,71470,66914,92838,962

198020,120180,71424,354158,63854,99215,16225,372

198147,493260,67628,153252,20774,20913,97128,711

198269,886174,83925,686167,56172,29212,52330,938

198386,709165,24727,225163,24582,28283,00411,52634,610

198452,12483,62820,32182,08417,07776,81411,05325,701

198537,93573,19435,86972,54719,54370,51011,47126,678

198660,621135,01849,319131,22145,28985,65413,06735.579



HOTELS
סיכום לוח  מלון1 בתי  י"ז/3. לוח

TABLEXVII/3.HOTELS'  SUMMARY TABLE

הארחה שירותי

| 197019751980 |1985 |1986 |

המלון בתי ALLכל HOTELS
מלון2 611481492481489Hotels2בתי

19,65424,77828,71634,10035.415Rooms2חדרים2
39,05750,46257,46868,89072,236Beds2מיטות2

(אלפים) 1,7642,2293,3984,3984,222Guestsאורחים (thousands)
הבל סך  (אלפים) 6,1007.18310,39512,51412,004Personnightsלינות (thousands)  total

3,6224,1607,4287,8586,463Touristsתיירים
2,4783,0232,9674,6565,541Israelisישראלים

מיטות תפו0ת 48.144.453.853.750.3Percentאחוז bed occupancy

מומלצים מלון TOURISTםלתייריבתי HOTELS
מלון2 291281302298305Hotels2בתי

15,10021,12325,01430,28031,345Rooms2חדרים2
30,28042,41349,49060,44263,146Beds2מיטות2

(אלפים) 1,4742,0173,1624,0453,930Guestsאורחים (thousands)
 (אלפים) 5,0876,3459,57711,43211,114Personnightsלינות (thousands) 

כולל grandסך total
הכל סך  3,4323,9447,2327,4616,189Touristsתיירים  total

1,8621,7121,9462,8181,633Americanמאמריקה
1,2401,8004,6464,1774,109Europeanמאירופה

330432639466447Otherאחר
1,6552,4012,3453,9714,925Israelisישראלים

לתייר לינות: 3.53.33.33.23.4Averageממוצע personnights: Pertourist
3.32.92.42.32.3Perלישראלי Israeli

מיטות תפוסת 50.144.254.453.950.6Percentאחוז bed occupancy
49.159.158.955.2roomחדרים occupancy

לחודש) (ממוצע 9,24712,37617,10121,39421,757Employedמועסקים persons (monthly
הכל סך average)  total

שכירים :81316,52820,88521,226Thereof,(8,6731מזה: Employees

הבראה RESTבתי HOMES
הבראה2 17171416Restכתי homes2

1,3851,5611,2931,504Rooms2חדרים2
'■3,0163,0162,6343,038Bedsמיטות2

(אלפים) 74110140112Guestsאורחים (thousands)
הבל סך  (אלפים) 452526519489Personnightsלינות (thousands)  total

ישראלים :451520516486Thereofמזה: Israelis

אחרים3 מלון OTHERבתי HOTELS'
מלון2 183173169168Hotels2בתי

2,2702,1412,5272,566Rooms2חדרים2
5,0334,9625,8146,052Beds2מיטות2

(אלפים) ^^^^^1381262131800אורחים (thousands)
הבל סך  (אלפים) 386292563401Personnightsלינות (thousands)  total

215190394271Touristsתיירים
171102169130Israelisישראלים

1 See definition in introduction. 2 End of year. 3 In
the stage of running in and not approved for tourists.

בהרצה שנה. סוף במבוא. הגדרה ראה 1

לתיירים רשומים ושאינם
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דרגה לפי לתיירים, מומלצים מלון בתי י"ז/4. לוח
TABLEXVII/4.TOURIST HOTELS, BY GRADE

1986

הכל סך
Total

5
כוכבים
Stars

4
כוכבים
Stars

3
כוכבים
Stars

2
כוכבים
Stars

1

כוכב
Star

כפרי
נופש

Holiday
villages

מלונות
דירות
Apart
Hotels

ללא
דרגה
Not

graded

מלון' '3052760102572014421Hotelsבתי

הכלי סך  31,3457,4408,8418,0021,9224161,8031312,790Roomsחדרים  total'

מלון' לבית 10327614778342112933133Averageממוצע per hotel'

'63,14614,28617,86816,2813,9988213,9202965,676Bedsמיטות'

(אלפים) 3,9307611,2811,103200512278299Guestsאורחים (thousands)

(אלפים) לינות
כולל סך 

11,1142,3923,4672,91856810069438937Personnights (thousands)
 grand total

הכל סך 6,1891,6341,8711,6003064420920505Touristsתיירים  total

1,6337824032643173210104Americanמאמריקה

4,1097371,3121,233261321589367Europeanמאירופה

44711515610314519134Otherאחר

4,9257581,5961,3182625648518432Israelisישראלים

לינות Averageממוצע personnights

3.44.03.23.04.12.54.19.23.8לתייר per tourist

לישראלי 2.32.22.32.32.11.72.83.22.6 per Israeli

מיטות תפוסת 50.646.953.951.542.435.953.043.253.8Percentאחוז bed occupancy

חדרים תפוסת 55.252.958.255.247.240.058.545.3אחוז
■v'1

57.9Percent room occupancy

(ממוצע מועסקים
הכל לחודש)סך

21.7578,3966,5203,89771447872312Employedpersons (monthly
average) total

שכירים :Thereof,21,2268,3936,4343,555681448073121מזה: Employees

מועסקים 0.691.130.740.490.370.110.480.45Averageממוצע employed

personsלחדר per room

דולרים) (מליוני פדיון
הכל סך

444.0179.9121.675.710.10.423.432.9Revenue (S million)
 total

למועסק ממוצע
דולרים) (אלפי

20.421.418.619.414.18.026.825.1Average per employed
person ($ thousand)

ברוטו2 עבודה 20.125.5Gross(44.6)30.633.232.726.431.3שכר 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 לתיירים מומלצים מלון בתי ולינות תפוסה י"ז/5. לוח
TABLEXVII/5.OCCUPANCY AND PERSONNIGHTS IN TOURIST HOTELS IN

SELECTED LOCALITIES
1986

חדרים'יישוב
תפוסת
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

Percentagesאחוזים

מלון בתי
הכל סך 

31,34550.6100.055.744.32.3 3.4TOURIST HOTELS
 TOTAL

7,50842.2100.078.721.32.0ירושלים 4.0Jerusalem

אביביפו 5,79852.0100.073.826.21.8תל 3.1Tel Aviv  Yafo

80946.6100.049.950.12.3חיפה 2.5Haifa

4,11369.5100.039.960.12.8אילת 4.3Elat

שבע ובאר 37340.4100.046.953.11.7אשדוד 1.9Ashdod and Beer Sheva

42444.6100.018.681.42.2אשקלון 5.7Ashqelon

ים 40326.6100.041.558.51.9בת 2.0Bat Yam

86539.0100.062.837.22.2הרצליה 5.7Herzeliyya

2,62748.9100.038.661.42.5טבריה 2.4Tiberias

42643.3100.026.373.72.5נהריה 2.5Nahairya

33125.3100.09653.51.9נצרת 2.7Nazareth

2,02951.3100.057.542.52.1נתניה 5.1Netanya

43246.0100.034.165.92.1ערד 1.9Arad

44330.5100.038.161.92.1צפת 2.5Zefat

המלח ים 1,20463.4100.041.958.13.1שפת 4.7Dead Sea shore

17833.4100.020.479.61.6הגליל2 2.1Galilee2

/ At end of year.
2 Excl. guest houses in qibbuzim.

השנה. בסוף 1

בקיבוצים. הארחה לבתי פרט 2
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ותוצר תשומה תפוקה,  תיירות מלונות
ויישובים דרגה לפי התיירות, מלונות של הכלכלי החשבון  י"ז/6. לוח

ייצור גורמי במחירי  בבחריס
1982 ממוצע במחירי ש''ח. אלפי

הכל סך
Total

Gradeדרגה

5
כוכבים

5
Stars

4
כוכבים

4
Stars

3
כוכבים

3
Stars

אחר
Other

1981

(2+6) גולמית npion .17,509.03,087.12,466.11,325.9629.9

(3+4+5) תפעולית תפוקה .27,367.63.054.82,388.71,300.6623.5

מחדרים .33,799.51,425.41,182.5798.3393.3

ממזון .43.059.71 ,360.41,109.6427.6162.1

ולמזון לחדרים פרט  אחר .5508.4269.096.674.768.1

לאתפעולית תפוקה .6141.432.377.425.36.3

(8+9) קנויה תשומה .73,259.11,483.2954.4527.2294.3

תפעולית תשומה .82,595.41.153.6767.4427.5246.8

וכלליות הנהלה  תשומה .9663.7329.6187.099.647.5

(17) גולמי מקומי תוצר .104,249.91,603.91,511.7798.7335.5

עבודה 2,691.21,102.8923.6452.1212.7עלות

וציוד מבנים 152.739.247.152.314.1שכירת

ופחת רווח (נטו). מימון  להון 1תמורה ,406.0461.9541.0294.4108.7

1982

(2+6) גולמית תפוקה 6,805.12,990.52,068.01,166.0580.6ו.

(3+4+5) תפעולית תפוקה .26,682.72,965.52,001.21,140.3575.6

מחדרים .33,439.51,327.31,039.5706.0366.6

ממזון .42,700.71,321.4855.0369.3155.0

ולמזון לחדרים פרט  אחר .5542.5316.9106.765.054.0

לאתפעולית תפוקה .6122.425.066.825.75.0

(8+9) קנויה תשומה .73,283.41,547.7931.4517.8286.6

תפעולית תשומה .82,615.71,203.5756.4423.2232.7

וכלליות הנהלה  תשומה .9667.6344.2175.094.653.9

(17) גולמי מקומי תוצר .103,521.71,442.81,136.7648.2294.1

עבודה 2,613.11,094.1878.3444.5196.2עלות

וציוד מבנים 122.726.732.043.820.1שכירת

ופחת רווח (נטו), מימון  להון 786.0322.0226.3159.977.8תמורה
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TOURIST HOTELS  INPUT. OUTPUT AND PRODUCT

TABLEXVII/6.THE ECONOMIC ACCOUNT OF TOURIST HOTELS, BY GRADE AND

SELECTED LOCALITIES  AT FACTOR COST
NIS thousand. at average prices of 1982

Localityיישוב

אביביפוירושלים אחרתל
JerusalemTel AvivYafoOther

1981

1,634.51,934.23,940.3GROSS OUTPUT (2+6(1.

1,613.21,890.83,863.6Operating output (3+4+5(2.

814.4983.42,001.7From rooms3.

687.7753.81,618.2From food4.

111.1153.6243.7Other  excl. rooms Sl food5.

21.243.576.7Nonoperating output6.

705.0849.91,704.2PURCHASED INPUT (8+9(7.

545.0651.51,398.9Operating input8.

160.0198.4305.4Input  management Sc general9.

929.41,084.32,236.1GROSS DOMESTICPRODUCT (17(10.

570.4696.31 ,424.4Cost of labour

23.559.969.4Building and equipment rental

335.5742.3Return to capital  net financing,

profit and depreciation

1982

1,545.01,695.03,565.1GROSS OUTPUT (2+6(1.

1,523.91,666.53,492.3Operating output (3+4+5(2.

757.6836.31,845.5From rooms3.

642.6650.01,408.1From food4.

123.6180.2238.7Other  excl. rooms &L food5.

21.128.572.8Nonoperating output6.

758.5807.81,717.1PURCHASED INPUT (8+9(7.

588.1616.71,410.9Operating input8.

170.4191.1306.2Input  management Sl general9.

786.5887.21,848.0GROSS DOMESTICPRODUCT (17(10.

594.8626.01,392.3Cost of labour
16.838.767.2Building and equipment rental

174.9222.5388.5Return to capital  net financing, profit and depreciation
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יישובים לפי כוכבים, ו4 5 תיירות מלונות של הכלכלי החשבון י"ז/7. לוח
ייצור גורמי במחירי נבחרים

1982 ממוצע במחירי ש"ח. אלפי

הכל ירושליםסך
Jerusalem

אביביפו הל
lei AvivYafo

נתניה
Netanya

1981

(2+6) גולמית תפוקה 5,553.21,441.11,792.6327.7ו.

(3+4+5) תפעולית תפוקה .25.443.51.428. I1.751.1306.5

מחדרים .32.607.8703.5877.8134.3

ממזון .42.470.0627.3728.7163.4

ולמזון לחדרים פרט  אחר .5365.697.2144.68.7

לאתפעולית תפוקה .6109.713.041.421.2

(8+9) קנויה תשומה .72,437.6635.8794.5130.8

תפעולית תשומה .81.921.0492.1613.8101.7

וכלליות הנהלה  תשומה .9516.6143.7180.729.2

(17) גולמי מקומי תוצר .103,115.5805.2998.1196.8

עבודה 2,026.4491.4642.1129.3עלות

וציוד מבנים 86.36.553.311.7שכירת

ופחת רווח (נטו). מימון  להון 1.002.8307.3302.655.8תמורה

1982

(2+6) גולמית תפוקה 5,058.51,374.61,591.1256.8ו.

(3+4+5) תפעולית תפוקה .24,966.71.363.31.565.8242.2

מחדרים 2,366.8661.7761.0128.4נ.

ממזון .42.176.4593.5634.2104.7

ולמזון לחדרים פרט  אחר .5423.6108.2170.79.1

לאתפעולית תפוקה .691.811.325.214.6

(8+9) קנויה תשומה .72,479.0693.3766.7115.5

תפעולית תשומה .81.959.9537.8588.290.9

וכלליות הנהלה  תשומה .9519.1155.5178.624.6

(17) גולמי מקומי תוצר .102,579.5681.3824.4141.3

עבודה 1.972.4518.2581.6120.8עלות

וציוד מבנים 58.74.534.74.4שכירת

ופחת רווח (נטו), מימון  להון 548.3158.6208.016.2תמורה
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TABLE XVII/7. THE ECONOMIC ACCOUNT OF 5 AND 4 STAR TOURIST HOTELS,
BY SELECTED LOCALITIES AT FACTOR COST

N1S thousand. a! average prices of 1982

אילת
Elat

טבריה
Tiberias

אחר
Other

1981

525.9280.61,185.4GROSSOUTPUT (2+6(1.

517.7279.21,160.8Operating output (3+4+5(2.

271.4142.2478.6From rooms3.

227.8120.8601.9From food4.

18.516.280.3Olher  excl. rooms St food5.

8.11.424.6Nonoperating output6.

217.4125.0534.0PURCHASED INPUT (8+9(7.

172.098.3443.1Operating input8.

45.426.890.9Input  management Si genera[9.

308.5155.5651.4GROSS DOMESTICPRODUCT (17(10.

172,7110.7480.2Cost of labour

2.42.79.6Building and equipment rental

133.542.1161.6Return to capital  nel financing, profit and depreciation

1982

419.4267.31,149.3GROSSOUTPUT (2+6(1.

399.7263.91.131.8Operating output (3+4+5(2.

210.2132.6472.9From rooms3.

172.61125559.0 'From food4.

16.918.899.9Other  excl. rooms Si food5.

19.73.417.5Nonoperating output6.

211.8121.3570.4PURCHASED INPUT (8+9(7.

170.596.6475.9Operating input8.

41.324.794.5Input  management Sl general9.

207.7145.9578.9GROSS DOMESTICPRODUCT (17(10.

172.9106.7472.2Cost of labour

2.11.611.5Building and equipment rental

32.637.795.2^/£//7/ /0 capital  /7^/ financing, profit and depreciation
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1982/83 ושירותים מסחר סקר
כלכלי ענף לפי עבודה, ושכר תעסוקה עסקים,  י"ז/8. לוח

1977/78 ;1982/83

מועסקיםעסקים
BusinessespersonsEmployed

שכיריםמזההכלסיסמל :

CodeענףTotalThereof: employees
. מזה

מעסיקים1982/83
הכל סך
Total

שכירים
Thereof:1977/781982/831977/781982/83

Engage
employees

Thousandsאלפים

אוכל5 ושירותי מסחר

וקמעוני50,56 סיטוני 39,69013,000104.9126.165.984.0מסחר
אוכל57 5,1661,89119.220.79.410.9שירותי

עסקיים7 ושירותים פיננסים
ואחזקת72,70 פיננסיים 39.354.339.051.4מוסדות

ניידי דלא נכסי
11.116.08.413.1ביטוח71

ומשפטיים73 עסקיים 52.863.6242.750.8ג12,3756,740שירותים
נתונים לעיבוד 5444247.16.7שירותים

ואחרים93 אישיים שירותים

אישיים9298,90 11,2052,56066.067.918.718.6שירותים
רכב91 לכלי 4,0462,24116.216.09.29.9מוסכים

ובריאות חינוך שירותי
עסקיים3

חינוך83' 4,6051,3258.19.53.13.3שירותי

בריאות85נ 4,4821,3178.19.43.24.4שירותי

במסגרת שנחקרו ענפים
לענפי בנוסף  הסקר

והשירותים המסחר

הכל סך במשאיות4 הובלה 21.919.3.שירותי

מלה:
הובלה61 שירותי

תשלום תמורת 4,3062,06111.58.9במשאיות

חנייה65 מגרשי 2071174.22.2אחסנה.

ומסופים

ל.נ.מ.א.66 תחבורה 9115168.57.7שירותי

תשלום. ללא שהועסקו משפחה ובני בעלים לעצמאיים, זקוף עבודה שכר כולל
נתונים. לעיבוד שירותים בולל 2

ומלכ''ר. עסקיים) (לא ציבור מוסדות כולל לא 3
בתשלום. ושלא בתשלום כולל 4
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SURVEYOF TRADE AND SERVICES 1982/83

TABLEXVII/8.BUSINESSES, EMPLOYMENT AND WAGES, BY ECONOMIC BRANCH
1977/78; 1982/83

עבודה, 1982/83שכר במחירי נו00ותי עבודה והוצאות משכורת
Wages, salary and other labour expenses' at 1982/83 prices

הכל שביריםTotalסך מ7ה:
Thereof: employees

1977/781982/831977/781982/83

ש nN1Sאלפי thousand

Commerce, and restaurants
22,86030,72124,415 15,248Wholesale and retail trade
2,5103,1411,904 1,254Restaurants, cafes and other eating and drinking places

Financing and business services

13,86328,01627,219 13,532Financial institutions and
real estate

3,9107,4225,627 2,882Insurance
210,629] 4,96612,373 =8,705Business and legal services

3,2863,221Data processing services

Personal and other services'

9,69910,7363,755 3,387Personal services
2,8363,2872,389 1,686Repair of motor vehicles

Commercial education
and health services'

1,3031,682564 410Education services
2,1163,0221 ,058 703Health services

Branches investigated In the
survey  other than trade and
services branches

6,0805,439Truck transport1 total
Thereof:

3.2902,649Paid truck
transport

1,110847Storage, parking lots and
terminals

2,3022,209Transport services n.e.s.

1 Incl. imputed wages for selfemployed, owners and unpaid family members.
2 Incl. date processing services.
3 Excluding noncommercial public services and nonproift institutions.
4 Including paid and unpaid transport.
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בלבלי ענף לפי ותוצר, תפוקה  י"ז/9. לוח
1977/78 ;1982/83

סמל
Codeענף

תפוקה1
Output1

תוצר
Product

1977/781982/831977/781982/83

ש"ח, אלפי
1982/83 במחירי

NIS thousand
1982/83 prices

אוכל5 ושירותי מסחר

וקמעוני5056 סיטוני 430.645מסחר 307,24838.59953,945

אוכל57 5,901שירותי 5,0654,4394,600

עסקייםר ושירותים פיננסים

ואחזקת72.70 פיננסיים 65,350מוסדות 42,03634.48750.124

ניידי דלא נכסי
20,352ביטוי!71 13,7708,37511,152

ומשפטיים עסקיים 34,785שירותים 18,46924,587נ27,156

נתונים לעיבוד 6,9704,544שירותים

ואחרים9 אישיים שירותים

אישיים90,9298 20.793שירותים 16.16211,14113,617

רכב91 לכלי 12,441מוסכים 10,1964,6565,494

ובריאות חינוך שירותי
עסקיים'

חינוך83 2,952שירותי 2,6921,7942,125

(חלקי)
בריאות85 7,642שירותי 5.1483,8195,470

וחלקי)

הסקר במסגרת שנחקרו ענפים
המסחר לענפי בנוסף 

והשירותים

הכל במשאיות'סך הובלה 31.012שירותי 27,00013,85814,468

מזה:
הובלה61 שירותי

תשלום תמורת 18,9009,735במשאיות

חנייה,65 מגרשי 2,781אחסנה, 2,0391,4202,089

ומסוסים
ל.מ.נ.א.66 תחבורה 6,435שירותי 3,9732,9174,445

פדיון. ו
י"ז/8. בלוח 32 הערות ראה 32

וה. בענף המחירים מדד עליית לפי 50 פי הוכפלו 1977/78 של והתוצר התפוקה נתוני 4
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TABLEXVII/9.OUTPUT AND PRODUCT, BY ECONOMIC BRANCH
1977/78; 1982/83

משכורת עבודה, שכר
נוספות עבדה והוצאות

Wages and other
labour expenses

תוצר
Product

1977/781982/831977/781982/83

מהתפוקה Asכאחוז percent of output

Commerce and restaurants

7.47.112.612.5Wholesale and retail trade
49.653.287.678.0Restaurants. cafes and other

eating and drinking places

Financing and business services

33.042.982.076.7Financial institutions and

real estate
28.436.560.854.8Insurance
39.143.768.069.8Business and legal services

Data processing services

Personal and other services

60.051.668.965.5Personal services
27.826.445.744.2Repair of motor vehicles

Commercial education
and health services'

48.457.066.672.0Education services

41.139.574.271.6Health services

Branches investigated in the
survey other than trade and
services branches

19.651.346.7Truck transport4 total

Thereof:
17.451.5Paid truck

transport
21.539.969.675.1Storage. parking lots and

terminals
43.535.873.469.1TransDort services. n.e.s.

1 Revenue.
23 See notes 23 to Table XV11/8.
2 Output and product data for 1977/78 were multiplied by 50, according to the rise in the price index in this branch.

465 הארחה ושירותי מסחר



עיקריים נתונים  הקמעוני המסחר ובענפי הסיטוני במסחר ועצמאיים שכירים המעסיקים עסקים י"ז/10. לווו
TABLEXVII/10.BUSINESSES ENGAGING EMPLOYEES AND SELFEMPLOYED IN THE WHOLESALE TRADE AND IN THE

VARIOUS BRANCHES OF THE RETAIL TRADE  MAIN DATA

1982/83

עבודה שכר
עבודה והוצאות

תוצרפדיוןנוסקות1עסקים
BusinessesEmployedWages andRevenueProduct

personsother labour
expenses'

Xa'.x.Branchענףסמל
Code

S."

j* in

? fJ.A

ov CO.p <0
.xס n*|?B I a" an~ a

V

.r 0PShi
s.

?I
aJi£

togs
ga£3;z ~

sitsgs
§O23
f z 3

If
u

cfSgc

I £~
ahh

כולל5056 39,690100.0126.1100.0100.0סך 30,721100.0 430,64553,945100.0GRAND TOTAL

סיטוני50 040J55.3./9,02922.75מסחר ;6.971566.7 287.08233.90762.9Wholesale trade
הכל5156 סך קמעוני 59.544.7/.30.66177.375מסחר 13.74533.3 143.56320,03837.1Retailtrade total

ומסחר51 כלבו 5041.38.56.86.7חנויות 2,0652.8 11,9351,9513.6Department stores and
בסחורות retailקמעוני trade in mixed

commoditiesמעורבות
במזון52 קמעוני 11,25628.423.418.613.6מסחר 4,1679.5 40,9656,01511.2Retail trade in food
בטקסטיל,53 קמעוני 6,85517.314.611.66.4מסחר 1,9803.5 15,2243,1725.9Retail trade in textiles,

ובהנעלה clothingבהלבשה and footwear
בית,54 בצרכי קמעוני 5,40813.612.810.18.6מסחר 2,6407.3 31,5694,1757.7Retail trade in household

במכוניות. ,utensilsברהיטים. furniture,
ובמכשירי רכב ,machineryבכלי vehicles and

electricalחשמל and gas equip.
ל.נ.מ.א.55 קמעוני 5,99215.114.811.79.0מסחר 2,7619.7 41,708Retail trade n.e.s.

דלק) .incl)4,7258.7(כולל gasoline)
ב.צ.נ.56 6461.61.00.70.4מסחר 1320.5 2,162Trade n.s.

OI
Q
Z
<
U
aw

o
u

1 Incl. imputed wages for selfemployed and for others who are not
employees.

שאינם ולאחרים לעצמאיים זקוף עבודה שכד כולל 1

שכירים.



ותקשורת תחבורה י"ח. פרק
אוטובוסים של מסחרית מהירות הנחקרת האוכלוסיה

אוטובוסים של מסחרית מהירות על נתונים
מס' לישראל הסטטיסטי ב"שנתון לאחרונה הופיעו

.504 עמ'  "1985  36

התחבורה, בענף הכלולים המפעלים הגדרת
של האחיד הסיווג על מבוססת ותקשורת אחסנה

.1970 משנת הכלכלה ענפי

אוירית והובלה ימית הובלה
הגדרות

Registered ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
ביחידות המבוטא האונייה נפח :(Gorss 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 באויר מטענים והובלת נוסעים להולכת

ובינ"ל. פנימיים

מקורות
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 כפרק המתפרסמים
לנוס ביחס ותיירות". הגירה "תנועות  ד' בפרק
שהנתונים מכך נובעים ההבדלים הים, בדרך עים
הגבולות, משטרת דיווחי על המבוססים ד', בפרק
ובכניסתם הראשונה בהפלגתם 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.

דרכים

ציבו עבודות מחלקת דיווחי הוא הנתונים מקור
המקומיות. והרשויות והשיכון הבינוי במשרד ריות
הנערכים מיוחדים סקרים על מבוסס י"ח/18 לוח
אחת לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה מע"צ ע"י

בנ198. נערך האחרון הסקר לשנתיים.

פדיון
התק כל כסך מוגדר שוטפיס 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 כאותו
תחבורה, ענף כל של מהפדיון כ0י809 מהוה זה פרק

ותקשורת. אחסנה
שנת (במחירי קבועים במחירים פדיון
הענף של התפוקה ערך כסיכום מוגדר הבסיס)

ריאליים. במונחים

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
ותע שכר של סדרות שתי מתפרסמות זה בפרק
עיבוד על מבוססת י"ח/2, בלוח אחת, סידרה : סוקה
המוסד של המעבידים 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 המעבידים
שומרון מיהודה, עובדים כולל ,102 בטופס ושכר
יותר, קטן אחר, 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' ז' בכרך החל תחבורה, של טיסטיקה
של האחרים בלוחות המופיעה שנייה, סידרה
העיק המפעלים של ישיר דיווח על מבוססת הפרק,
בתח אוטובוסים .. הבאים מהענפים אחד ככל 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, עבודה הוצאות
ותגמולים, פנסיה לקרנות המעביד תשלומי את גם
מעסיקים, מס השוואה, לקרן לאומי, לביטוח למוסד
מפעלים באותם השכר על מס גם 1976 ביולי והחל

כמלכ"ר. המוכרים
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אשר נפגעים עם דדכים תאונות כוללים הנתונים
בהן מעורב שהיה ישראל, משטרת ידי על נרשמו
הולך או משטרתי) (כולל אחד אזרחי רכב לפחות

אזרחי. נוסע או רגל
.805 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

.10 מס' מיוחד פרסום

ג98ו והדיור האוכלוסין מפקד
מועסקים של לעבודה נסיעה אמצעי על נתונים
הבית, משקי לרשות שעמדו רכב כלי ועל שנתית
מורחב) (שאלון המדגמית הפקידה תוצאות מתוך
 36 מס' הסטטיסטי בשנתון הופיעו המפקד ,של

.525527 עמ' ,1985

מנועיים רכב כלי
אגף של הרכב בכרטסת הוא הנתונים מקור
גרורים, טרקטורים, כוללים אינם הנתונים הרישוי.
אזרחי של רכב כלי ומשטרה), (צבא ביטחון רכב
השוהים תיירים של רכב זמניים, רישיונות בעלי חוץ
רכב דיפלומטי, רכב בארץ, חודשים משלושה פחות
מתייחסים 1965 שנת עד הנתונים וכדומה. או"ם
מתייחסים הם מ1965 ואילו שנה בכל במרס 31 ל
1960 לשנים בנתונים שנה. ככל בדצמבר 31 ל
פג רישיונם שתוקף רכב כלי כלולים לא ואילך

משנה. למעלה
מיוחד בפרסום ראה ההגדרות של נוסף פירוט

.810 מס'

לאעירוניות 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 ב>?209 שונה לצומת,

דרך.
המבוצעות תנועה ספירות הוא הנתונים מקור
במונים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על
והמונים הלאעירוניות בדרכים המוצבים מכניים
אופ סופרים אין קטע. באותו העוברת התנועה את
במשך לשנה, אחת נעשית הספירה וקטנועים. נועים

לפחות. ימים שבעה
ידי על מחושב לאעירוני קילומטראז'
הקטע. באורך הדרך, בקטע התנועה נפח הכפלת

הארצי הקילומטראד
שהלשכה שוטף, ארצי סקר הוא הנתונים מקור
הרישוי בתחנות עורכת לסטטיסטיקה המרכזית
של האמידה שיטת שונתה ,1982 בשנת בישראל.
בנספח ניתן מפורט הסבר הארצי. הקילומטראד
.1985,1 מס' תחבורה", של לסטטיסטיקה ל"רבעון

1984 נסיעה הרגלי סקר
בשנתון הופיעו 1984 נסיעה הרגלי מסקר נתונים
 480 עמ' ,1986  37 מס' לישראל הסטטיסטי

.485

דרכים תאונות

עקב שארעה כתאונה מוגדרת דרכים תאונת
נגרמה ובה בדרך תנועה של במצב רכב של הימצאו

באדם. פציעה או חבלה
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נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
א'ג' חלקים .1972 נסיעה הרגלי סקר 518 .509 ,507 1958 בדרכים מטעניס 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

ב' חלק 1986 נפגעים עם דרכים תאונות 797 19631972 בינעירוניים בכבישים התנועה 424
א' חלק 1986 נפגעים עם דרכים תאונות 805 ונתונים תפוקה תשומה.  בישראל התחבורה 432

31.12.1986 ליום מצבה  מנועיים רכב כלי 810 1972 פיסייםוופעוליים
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פיסיים נתונים  והתקשורת התחבורה התפתחות י"ח/ו. לוח
TABLEXVIII/1. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATION  PHYSICAL DATA

(סוף מנועיים רכב נפגעים1קופה)כלי עם דרכים תאונות
Motor vehicles (end of period)Road accidents involving casualties

בתאונותנפגעים:Thereofמזה.אורך
Casualtiesדרכים in accidents
ורכבסלולות1 משאיות
Lengthהכל סגורסך תאונותמסחרי
of roads'Totalפרטיות Trucksמכוניות andAccidentsהכל הרוגיםסך מזה:

SPrivate carsclosedThereof:
commercial1 oiaifatally injured
vehicles

Km. NumberמספרThousandsאלפיםק"מ

19503,1323,875228

19513410143,7324,751212
19523811153,8885,036228
19534212164,0355,056174
19544413164,6915,912184
19554714175,1926,432134

19565116186,2497,843155
19575618207,0678,873219
195820208,09710,269207
19596320208,25510,738200
19607024228,35610,542176

19616,5728029238,79011,162244
19626,6759438259,23912,123250
19637,150111472810,65614,113289
19647,443134613211,86916,025325
19657,673171814211,35615,474336

19667,879181894511,23415,545297
19678,518193974710,82615,039376
19688,6972101085011,19715,784407
19698,9612401315812,24317,459439
19709,2902661486613,35519,526529

19719,7092961717314,75721 ,006623
197210,0303281978015.30322,011651
197310,0743712348814,60621,730683
197410,2454082679514,71921,555716
197510,2784192809614,30921,106648

197610,6104332929814,32220,920602
197711,01045030810115,75322,721636
197811,39447435627716,69524,044619
197911,5025253978714,36720,633566
198011,8105394058812,71617,88)434

198111 ,9505934549613,17418,528436
198212,36066251310412,72718,489385
198312,48273057211113,78519,867436
198412,64876059911313,152J9JJ6399
198512,76077661411512,76118,709387

198612,82381964912114,56821,206415

1 Not incl. privately maintained roads, and as of 1982, roads in
the Golan subdistrict 2 Since 1978 the dual purpose vehicle
group has been transfered from the "trucks" to "private cars"

כולל ב1982 החל פרטית. באחזקה דרכים כולל אינו 1

קבוצת הועברה .1978 בשנת החל 1 גולן. בנפת דרכים
פרטיות". ל"מכוניות מ"משאיות" הרושימושי הרכב
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(המשך) פיסיים והתקשורתנתונים התחבורה התפתחות י"ח/ו. לוח
TABLEXVIII/1.DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATION  PHYSICAL DATA (cont.)

ציבורית בתחבורה רכבתאוטובוסים
Buses in public transportRailwaysהאוניות rariDn

שהפליגונהגים שהפליגואוניות
DirversShipsTonnage of

שנתי vyiDDשהובלנוסעיםקילומטראך departingshipsטונאז
AnnualKilometragePassengersTonnagedeparting
averagetransported

אלפים
ThousandsNo. מיליוניםמסי

MillionsאלפיםThousandsNo. ט.ר.ן.מסי אלף
Thousand n.r.t.

19501,5577791,5483,088
1951,422881,777917,4332.844
1952,573792,265888,1662,336
1953,670792,536,080,2532,420
1954,662813,060,299,3992,554
1955,694823,391,377,4882,051
1956,701824,565,534,3562,611
1957,790934.657,838,5583,000
1958,9241104,706,681,5143,067
19592,0111234,837,944,6323,031
19602,0971294,386,949.7883,187
19612,1991554,5461,9631,9443,540
19622,3031685,0152,7622,0213.958
19632,4151795,0583,3382,0204,241
19642,6052084,9622,2802,0694,320
19652,7802304,9212,6392,1904,589
19662852,9352414,5342,4242,3104,838
19673123,0042434,0702,2922,3724,528
19683463,1202624,1482,9842,9205,064
19693883,2882933,8193,2013,1065,164
19704393,6543144,1173,4192,9515,174

19714934,0083554,2323,2003,0045,280
19725434,1803884,4303,1363,1445,488
19735934,3303644,0593.4753,1026,287
19744,5783473,7223,6662,9916,559
19757134,7433283,5813,3312,8346,665
19764,9533223,4853,5592,5956,801
19778175,2263352,9584,1052.6797,609
19785,4383492,7204,5593,0248,869
19799275.5653622,9594,9353,2659,974
19805,6223533,3005,3262,9049,521
19811,0495.4223543,1735,3422,98410,009
19821,1125,5123692,9115,3383.12511,855
19831,1895,5973622,8095,8223,27414,205
19841,2575,5993642,9605,6633,390
19851,3165,5233712,8756.0863.176
19861,3675,4333882,5476.2443.054
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(המשך) פיסיים והתקשורתנתונים התחבורה התפתחות  י"ח/ו. לוח
TABLEXVIII/1.DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND COMMUNICATION

PHYSICAL DATA (cont.)

בנמלים המטענים תנועת
Freight handled in portsנוסעים

אויר הובלה
jir transport

בינלאומית ית
InternationalTelephone services' טלפון' שירותי

נכנסים
טלפוןשיחותנוסעיםויוצאים
Telephoneשהגיעובדרך calls
ושיצאו2הים

נטענו
Loaded

נפרקו
UnloadedPassengers

arriving
נחיתות
LandingsPassengers

arriving
מכשירי
בפניםטלפון

 בינלאומיות
בלבד יוצאות

andandTelephonesהארץInternational 
departingdeparting2Inlandoutgoing
by seaonly

טונות אלפי
Thousand tons

אלפים
ThousandsNo. "מThousands3אלפיםמס' פ מיליוני

Million m.p.'
דקות אלפי
Thousand
minutes

19502131,4352,27211789 31

19512091,5901152,95516635

1952230,1221,6636140
1953367,230591,5906345

1954,402621,3496957

1955627,538921,37377110 66
1956717,4731041,5928772

1957842,5621,51710180
1958779,6412,22914390

19591,091,881912,458168102

19601,1792,035992,926223305 12397

19611,0612,1541423,351292134

19621,1062,4012013,461321156

19631,3192,2962473,883409
19641,4082,4792424,401429539 227

19651,8362,4732574,765486629 270230

19662,0312,5782384,904580675 317

19672,3112,4171435,738621751 359
19682,9013,4251697,370970885 419

19693,0673,5601448,8449861,059 475

19703,3454,2731259,079,0511 ,200 5262,468
19713,3634,66816410,055,4981,441 587
19723,4644,92617411,141,7131,643 6434,126
19733,2345,63217310,757,6221,817 6995,040
19743,7206,2501339,182,5731,919 7526,839
19753,4855,3601468,188,5332,088 7967,414
19763,6685,1231569,431.8812,377 8699,177
19774,6845,01421210,2272,2752,493 96712,192

19785,2015,66326111,3852,561,0352,60016,350

19795,6586,78633811,5862,802,1002,69220,566
19806.2575,49628210,9332,847,2502,80023,490
19816,0216,00827610,8252,945,3203,00030,000

19826,2177;3322599,7892,748,4003,40034,500

19836,4568,4753459,5673,100,5274,20035,700
19847,0859,28334710,2083,187,625§5,91036,560
19857,088§9,20533410,1573,144,780§6,400§41,210

19867,3369,7122349,9573,098,9356,78653,300

1 Budget years; 2 Excl. passengers in transit.
3 m.p. = monitor pulses.

במעבר 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

Monlhly average; wages ai currenl prices שוטפים במחירים שכר לחודש: ממוצע
ממוצעממוצע

ווודשי חודשישכר שכר
למשרתלמשרת

שכירשכרמשרותשכירשכרמשרות
AverageBranchעבודהשכירAverageעבודהשכירשנהענףסמל
CodeYeaEmployeesWagesmonthlyEmployeesWagesmonthly

postswagespostswages
P"per

employee'semployee's
postpost

אלפי
indicesש"חאלפים מדדים

ThousandsN1SN1S =הבסיסש"ח 100.0Base: 1978
Thousand

הכל6 1983723,768521055,7265,440TOTALסך
19847018,10826010227,51927,003

19856864,69794810098,32198,535
198668106,4631,5739061,790163,510

רכבות60 ,1983171,163681076,0835,690Busesאוטובוסים, subways,

מוניות 1984165,66634410329,64728,906taxisתחתיות, and
19851618,6251,15710097,45197,083cablecarsורכבלים

19861632,4432,0479969,750171,770

משאיות61 198310362351518,4995,632Truckשירותי services

1984101,53816113936,09125,916

1985105,45656514128,01190,991

19861010,2481,026146165,320 240,450

רכבת62 19833115421004.6524.673Railwayשירותי services

יבשתית 198435712249323,14826,872andוהובלה land

198521,8657459175,54582,635transportל.נ.מ.א. n.e.c.
198622,7501,2028411,400133,260

ימית63 1983958966875,4916,293Seaה.בלה transport and
נמלים 198482,6743238124,94130,956portושירותי services

198588,9231,2077283,681115,692

1986713,5161,8995926,050182,050 I

אוירית64 1983858875924,8025,237Airהובלה transport and
נמלי 198482,7763698822,67425,849airportושירותי

1985710,5171,4248685,91899,693servicesתעופה

1986715,4612,13185149,210 126,300

ואחר65 198311380351277,0395,561Storageאחסנה and

661984111,82416313237,42425,606other
1985116,98062713298,999 130,512

19861111,164994133156,990 208,740

19831457140924,9055,344Postדואר67 and

1984143,0582189126,25928,872communicationותקשורת
19851412,28087691116,197 105,441

19861420,8811,49890198,690 179,280
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נבחרים בענפים עבודה ותשומת פדיון מדדי י"ח/3. לוח
TABLEXVIII/3.INDICES OF REVENUE AND LABOUR INPUT IN

SELECTED BRANCHES

אוטובוסים
nswnבתחבורה nvnn

כסיס ימית2רכבתציבורית'שנת תעופהנמליםהובלה ונמלי
Base yearBuse sinRailwaysSea transport2PortsAviationCommuni
= 100.0publiccompaniescation

transport1and airports

Revenue at current prices
154
622
446

4,287
§22,017
§106,069
175,142

120
446
400

4,509
24,210
§97,882
137,246

Revenue at ifxed prices
149 124
271 186
118 101
152 115

§175 133
§183 136
208 142

129
480
315

5,152
20,347
§78,962
132,167

117
134
102
115
119
109
123

Employees
114136111
97196126
909892
719395
669288
639092

9293

Current prices
Labour expenses

140156126
440711479
439396408

4,4274,1525,171
21,65619,76528,534 .
66,41767,797109,312

98,493175,852
employeewages perAverage monthly

116109112
402347384
476394442

6,4694,4405,548
34,28721,55232,310

107,40176,221§113,476
107,258205,859

139
769
350

3,565
20,494
79,050
98,627

§100
§105
§122
§117
117

75
104
108

129
497
366

5,633

124
329
528

6,404
26,748
116,266
175,540

112
112
116
123
121
131
140

99
96
97
95
90
83
78

108
308
385

4,447
21,764
67,220
95,967

שוטפים במחירים פדיון
115 1968
393
488 1978

15,189
§23,385

§1 14,650
189,197

קבועיס במחירים פדיון
110
149
88

§102
§102
§99
99

1968

1978

שכירים

1968108
123
104 1978
104
103
99
96

שוטפים מחירים
עבודה הוצאות

137
501
488

5,478
28,709
87,573
144,835

1968

1978

לחודש לשכיר עבודה שכר ממוצע

321
389

4,849
23,581
79,782
120,830

121
368
449

5,128
26,047
80,909
135,054

1968

1978

1970
1975
1980
1983
1984
1985
1986

1970
1975
1980
1983
1984
1985
1986

1970
1975
1980
1983
1984
1985
1986

1970
1975
1980
1983
1984
1985
1986

1970
1975
1980
1983
1984
1985
1986

Average monthly labour expenses per employee לחודש לשכיר עבודה הוצאות ממוצע
19701968127109123114113
1975"407322666453365379
19801978464398353483396441
19835,2344,6855,1976,1504,4755,454
1984"§27,85324,11832,64021,53032,558
198588,05980,825105,08975,260118,817
1986150,549122,521107,142191,356

1 Data on employees, wages and labour expenses include
cooperative members.
2 Revenue at ifxed prices  from freight only.

חברי כוללים עבודה והוצאות שכר שכירים, נתוני
קואופרטיבים.

בלבד. מטענים מהובלת  קבועים במחירים פדיון 2

TRANSPORT AND COMMUNICATION 474



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
Unit1970198019821983198419851986

הרחבה המסילה .kmאורך 470516536536536528528Lengthק''מ of railway line,
standardהסטנדרדיח gauge
השלוחות 290314314322322330337Lengthאורך of sidings

בתשלום נטו 1,0003.3555,3925,3865,6985,7986,0166.406Metטון revenue ton
בתשלום נטו 106462.7828.5827.8867.0892.6931.7983.6Netטו^ק"מ revenue lonxkm.

הנוסעים 1,0004,1133.4282,8382,7903,0022,8142,516Numberמספר of passengers
.106355.9263.6215.7207.0220.1203.6173.4Passengerxkmנוסעxק"מ

לק''מ נטו 1,0009931,6181,5561,6301,6781,7601,863Netטו^ק"מ tonxkm. per km.
בשימוש lineקו in use

לטון ממוצע .kmמוחק a"p138154154152154155154Average distance per
מטען

1 ton freight
לק"מ .1,0001,0231,103903866921852727Passengerxkmנוס^ק"מ per km.
בשימוש lineקו in use

לנוסע ממוצע .kmמוחק 87777674737269Averageק''מ distance per
passenger

במחירפדי שוטפיון Revenueםס at current prices

03והכל TAL(3.41689112,15910,53736,549.449,064.2ש"ח
NIS 103

"/0100.0100.0100.0100.0100.0. 100.0100.0
מטענים 70.678.581.481.881.580.370.8Fromמהובלת freight
נוסעים 23.516.710.69.98.912.911.2Fromמהולכת passengers
אחריס' 5.94.88.08.39.66.818.0Fromייממקורות other sources'

ממוצע NISפדיון 0.480.150.090.20.93.13.5Averageש"ח revenue per
נטו netלטוןאק"מ tonxkm.

ממוצע 0.220.110.040.10.42.33.2Averageייפדיון revenue per
.passengerxkmלנוסעxק"מ

Operational expenses2 תפעול2 הוצאות

הכל 3.9180.29652,40712,93336,55736,557TOTAL'10ש"חסך
10'NIS

עבודה 3.5100.54611,1615,68017,54425,048Labourהוצאות expenses

שכירים no.2,3301,9941,9481,9571,8601,7151,615Numberמסימססר of employees
שכר NIS0.13.114.939.1190.3643.81,103.5Averageש"חממוצע monthly wages

לחודש perלשכיר employee

1 E.g. payments for delay, storage, lease of wagons, etc.
2 Calendar years.

אחקנה. דמי סחורות, השהיית מדמי הכנסות כגון 1

לות. שנות 2 וכוי. קרונות השכרת
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BUSES אוטובוסים

ציבורית1 בתחבורה אוטובוסים  י"ח/5. לוח
TABLEXVIII/5.BUSES IN PUBLIC TRANSPORT1

היחידה
Unit19701980198211983§1984§19851986

.noאוטובוסים 3,6545,6225,5125,5975,5995,5235,433Busesמסי
שנתי) annual)(ממוצע average)
ישיבה 1,000162.7274.3274.5278.5278.6275.1270.5Seatingמקומות capacity

שנתי) annual)(ממוצע average)
106314353369362364371388Kilometrageקילומטראד

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

EMPLOYED
PERSONS TOTAL

Cooperative members
Employees

Revenue, at current prices שוטפים במחירים פדיון,
567,022 343,605 70,084 15,551 6,866 1,462 31.1

100.0 100.0 100.0 100.O 100.0 100.0 100.0
76.6 72.7 63.9 61.8 65.9 70.5 82.0

22.4 26.5 35.3 37.5 32.9 28.6 16.7

1.0 0.8 0.8 0.7 1.2 0.9 1.3

144.6 91.9 19.1 5.0 1.8

At 1978 prices 1978 במחירי
276.9 297.7 305.4 306.8 298.2 264.1 215.3

168.7 186.3 186.5 194.2 194.0 179.3 172.5

106.1 109.4 116.6 110.5 101.1 82.3 40.0

2.1 2.0 2.3 2.1 3.2 2.5 2.8

Labour input עבודה תשומת
13,585 14,043 14,556 14,781 14,835 14,849 9,300

7,193 7,481 7,715 7,809 7,943 7,786 5,624

6,393 6,562 6,841 6,972 6,892 7,063 3,676
At current prices שוטפים במחירים

km. ק"מ

נ10 ש"ח
NIS 10J

"ח ג א
New agorot

103 ש"ח
NIS 10

no. מסי

הכל סך

בקוים מנסיעות
קבועים

מיוחדות מנסיעות
וטיולים

ושונות מחבילות

"מ מק פדיון

הכל סך

בקוים מנסיעות
קבועים

מיוחדות מנסיעות
וטיולים

ושונות מחבילות

 מועסקים
הכל סך

קואופרטיב חברי
שכירים

צאות
עבודה

ש"ח
/0J

103
NIS

20.71,4757,34516,563§86,836264,884438,085LABOUR
EXPENSES

שכר מוצע
למועסק
לחודש

NIS5.828.267.0336.51,045.31,744.9AVERAGEש"ח
MONTHLY WAGES
PER EMPLOYED
PERSON

קואופרטיב 8.138.898.3454.51,379.12,273.0Perלחבר coopervative
member

3.216.032.1203.4664.81,150.3Perלשכיר employee

1 Exd. establishments who provide excursion and touirng שירותי מתן הוא העיקרי שעיסוקם מפעלים כולל אינו ו

services. ותיור. טיול
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sea transport ימית הובלה

וגילה1 האונייה סוג לפי הסוחר, עי של ומעמס תפוסה אוניות, י"ח/6. לוח
TABLEXVIII/6.SHIPS, TONNAGE AND DEADWEIGHT OF THE MERCHANT

FLEET, BY TYPE OF SHIP AND AGE1
End of year שנה סוף

וגילה אונייה 19561960197019801983198419851986Typeסוג of ship and age

או ofיותמספר shipsNumber

הכל 3050110100948873סך 16TOTAL

אונייה Typeסוג of ship
כללי) משא אוניות
\ צובר אוניות

2241
56
19

575446 47Cargo ships

21252114 17Bulk ships

893123121313אחר 12Other

האונייה Ageגיל of ship
שנים 2 1020613663עד 4Up to 2 years

3  42161311524 434
59564134282622 2359

1014223623303532 281014
15 1931141517124 91519

ומעלה שנה 20854878820 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)

1,571 1,676 1,829 1,849 2,463

טון) (אלפי כוללת ntnsn

1,438 288 136

574

380

617

157

146

344

751

118

55

579

457

640

222

100

356

688

246

64

628

558

643

262

59
401

811

229

67

637

604

608

205

45

740

495
282

82

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

15  19

ומעלה שנה 20

(אלפי Deadweightטון)מעמס (thousand tons)

1753742,4124,3463,0773,0502,8052,580TOTALהכלסך

|r102292משאאוניות 275675798782723707Cargo ships

1,0211,0671,013832676Bulkצובראוניות ships

73821,1362,6501,2121,2551,2501,197Otherאחו

1 As of 1965 includes data on Israeli ships under foreign flag. זר. בדגל ישראליות אוניות על נתונים כולל ב1965 החל 1
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port services נמלים שירותי
ובנמלים ימית בהובלה עבודה ותשומת פדיון  י"ח/7. לוח

TABLEXVIII/7. REVENUE AND LABOUR INPUT IN SEA TRANSPORT AND PORTS

1986 1985 1984 1983 1982 1970

currentשוטפיםבמחיריםפדיון, pricesRevenue, at
 ימית SEAהובלה TRANSPORT 

הכל1 TOTAL1סך

ש"ח אלפי 7422,34448,357277,9481,337,616 1,072,103 NIS thousand
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

מטענים 78.485.088.485.084.385.8Fromמהובלת freight

אוניות 20.313.810.413.914.312.7Fromמהחכרת chartering of ships
1.31.21.21.11.41.5Fromמשונות miscellaneous

הכל סך PORTSנמלים TOTAL

ש"ח אלפי 204,27512,20148,18386,916312,971 1 NIS thousand
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

למטענים 90.090.190.788.387.590.7Fromמשירותים freight services
משינוע :85.084.185.783.683.286.1Thereofמזה: From marine services

רציף מדמי :40.051.141.744.544.651.6Thereofמזה: From wharfage

מאחסנה :5.06.05.04.74.34.6Thereofמזה: From storage

בסיסיים נמל 5.05.75.36.96.94.7Fromמשירותי basic port services
לנוסעים 01.21.11.61.31.0Fromמשירותים services to passengers

5.03.02.93.24.33.6Fromמשונות miscellaneous

(אלפיבמחירי NIS)ש"ח)1978 thousand)At 1978 prices

מטענים 1,1351,2021,3931,3391,329FREIGHTהובלת
הכל סך 185262272281257292PORTSנמלים TOTAL
למטענים 166233240247226260Fromמשירותים freight services

משינוע :153220227235213248Thereofמזה: From marine services
מאחסנה :141313131312Thereofמזה: From storage

בסיסיים נמל 101820201618Fromמשירותי basic port services
לנוסעים 133332Fromמשירותים services to passengers

889111212Fromמשונות miscellaneous

עבודה inputLabourתשומת

(מספר) 6,5523,3973,1082,8652,729Employeesשכירים (no.)

שוטפים Atבמחירים current prices

לשכיר שכר .31.973.0387.1ממוצע . 1,212.6Average monthly wages

(ש"ח) perלחודש employee (NIS)

עבודה הוצאות .45.498.5522.9ממוצע . 1,683.5Average monthly labour
(ש"ח) לחודש expenses(NIS)לשכיר per employee

1 Up to 1975 includes also passenger revenue. נוסעים. מהולכת פדיון גם כולל 1975 עד 1
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מטענים בנשפך), דלק מיכליות (למעט אוניות תנועת י"ח/8. לוח
זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו הארץ בנמלי ונוסעים

TABLEXVIII/8.MOVEMENT OF SHIPS (excl. tankers of oil in bulk), FREIGHT AND
PASSENGERS IN ISRAEL PORTS, AND THE SHARE OF THE ISRAEL FLAG IN IT

1986 1985 1984 1983 1980 1970 1965 1951

SHIPS DEPARTING

 TOTAL1

Haifa port

Ashdod port

Elat port

Movement of ships' אוניות' תנועת

3,054 3,176 3,390 3,274 2,904 2,951 2,190 1,433

1,390 1,392 1,560 1,527 1,488 1,736 1,725 1,168

1,488 1,601 1,644 1,621 1,313 1,127 7 
98 105 102 102 103 88 54 

שהפליגו אוניות
הכל2 סך 

חיפה נמל

אשדוד נמל

אילת נמל

UNLOADING AND

LOADINGGRAND

TOTAL

Percent under

Israeli flag

Unloading total1

Haifa port

Ashdod port

Elat port

Loading total

Haifa port

Ashdod port

Elat port

Freight traffic (thousand tons) טונות) (אלפי מטענים תנועת

17,048 16,294 16,368 14,931 11,753 7,618 4,309 1,798

25.9 25.8 29.5 29.6 38.7 38.3 40.9 18.1

9.712 9.206 9.283 8.475 5,496 4,273 2,473 1.589

3,718 3,379 3,799 3,884 3,579 3,140 2,173 1,320

2,987 2,403 2,505 2,190 1,534 933 19 
367 362 365 325 383 200 54 

7,336 7.088 7.085 6.456 6,257 3.345 1,836 209

1,764 1,605 1,683 1,595 1,819 1,106 1,567 193

5,019 4,849 4,711 4,235 3,793 1,901 4 
553 634 692 626 645 338 232 

 וטעינה פריקה
כולל סך 

בדגל אחוז

ישראל

הכלי סך פריקה
חיפה נמל

אשדוד נמל

אילת נמל

הכל סך  טעינה
חיפה נמל

אשדוד נמל

אילת נמל

Passenger traffic (thousand) (אלפים) נוסעים תנועת

הכלנוסעי סך 115257125282345347329234PASSENGERSTOTALם

:280271277272178Thereofמבקריםמזה: cruise

:Thereofבשיוטמזה: passengers

I Including traffic between Israel ports.
2 As of 1982, incl. unloading of coal at the Hadera port.

הארץ. נמלי בין אוניות מעבר כולל 1

חדרה. בנמל פחם פריקת כולל ב1982 החל 2
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AVIATION תעופה

בינלאומיים בקוים ישראל של תעופה שירותי י"ח/9. לוח
TABLEXVIII/9.ISRAEL AVIATION SERVICES ON INTERNATIONAL LINES

,7vrr
1950197019801983198419851986

Unit

נודדות' .noטיסות 4756,0248,3937,6529,64611,091מס' 10,260Single flights'
הטיסות ק"ממרחק 1,77130,82131,70728,10336,36042,581אלפי §40,512Flight distance

1000 km.

טיסה .noשעות 6,56043,42243,65538,93850,19259,091מסי 55,335Hours flown
1,000165461,2991,2401,4501,585נוסעים 1,444Passengers

בתשלום2 155021,1991,1691,3721,507"מזה. 1,425Thereof: Revenue
passengers2

בתשלום n"pxvcm502,5315,2975,3036,3026,931מיליונים 6,608Revenue
millionspassenger xkm.

בתשלום שהובלו דואר tonsדברי 507457901,0701,1501,083טונות 1,046Revenue mail
בתשלום3 שהובלו 27820,39899,319135,423מטענים 102,583167,566 146,698Revenue freight3

1 Flight inone direction.
2 I.e., a passenger paying more than 25^0 of the fare.
3 Incl. excess freight of passengers.

אחד. בכיוון טיסה 1

מהמחיר. מ0'259 למעלה המשלם 1וסע 2
נוסעים. של עודף מטען כולל י.

תעופה ונמלי תעופה חברות בשירותי עבודה ותשומת טדיון י"ח/0ו. לוח
TABLEXVIII/10.REVENUE AND LABOUR INPUT IN AIRLINE AND

AIRPORT SERVICES

1986 1985 1984 1983 1980 1970

שוטפים במחירים פריון,
TOTAL N1S thousand

percents
From passengers
From freight and mail
From other services

TOTAL (NIS thousand)
Thereof: From passengers

From freight and mail

ש"ח אלפי  הכל 352,76732,478174,379705,026988,552סך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0
נוסעים 77.269.570.767.267.367.3מהולכת

ודואר מטענים 17.120.219.021.523,122.1מהובלת
אחרים 5.710.310.311.39.610.6משירותים

ש"ח) הכל(אלפי 260.0סך
במח
696.8

1978 ירי
822.1

prices
955.1

At 1978
978.51,025.7

נוסעים מהולכת 225.0496.9585.5652.1634.1667.9מזה:
33.7130.7155.2217.6251.3255.6מהובלת

ודואר מטענים
עבודה inputLabourתשומת

הכל סך שכירים
תעופה בחברות

4,1886,8906,5436,4746,3536,483EMPLOYEES TOTAL
3,4944,8274,4434,3104,3234,334In airlines תעופה 6942,0632,1002,0912,0302,149Atבנמלי airports

שוטפים Atבמחירים current prices
עבודה LABOURהוצאות EXPENSES
ש"ח 7.16617,09433,771115,841168,289NISאלפי thousand

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percent
תעופה 90.183.576.076.076.672.9Inבחברות airlines
תעופה 9.916.524.024.023.427.1Atבנמלי airports

לשכיר שכר 0.126.775.8367.91,301.11,830.9AVERAGEממוצע MONTHLY
(ש"ח) WAGESלחודש PER EMPLOYEE

(NIS)
תעופה 8.184.9407.91,463.61,999.4Inבחברות airlines
תעופה 3.656.6280.1995.01,491.1Atבנמלי airports
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(כולל ודואר מטענים נוסעים, של בינלאומית אוירית תנועה י"ח/ו1. לוח
שכר) טיסות

TABLEXVIII/11. INTERNATIONAL AIR TRAFFIC OF PASSENGERS,
FREIGHT AND MAIL (incl. charter lfights)

1949196019701980198419851986

שנחתו 2,2052,9269,07910,93310,20810,1579,957AIRCRAFTמטוסים LANDING
הכל סך 922231,0512,8473,1873,1443,098PASSENGERSנוסעים TOTAL

(thousands)(אלפים)
70HI5341,4171,5941,5641,542Arrivingנכנסו
221125171,4301,5931,5801,556Departingיצאו

הכל סך '4593,51630,710105,802128,334143,214162,335FREIGHTמטענים1 TOTAL
(tons)(טונות)
2931,48613,52846,39761,29967,23478,603Unloadedנפרקו
1662,03017,18259,40567,03575,98083,732Loadedנטענו

הכל סך 1305221,7632,8723,5513,6383,633MAILTOTALדואר
(tons)(טונות)
713219141,8512,3432,4422,401Arrivedהגיע
592018491,0211,2981,1961,232Dispatchedנשלח

דואר. כולל לא 1ו Excluding mail.

לישראל שכר טיסות  י"ח/2ו. לוח
TABLEXVIII/12.CHARTER FLIGHTS TO ISRAEL

197519801983198419851986

 שנחתו 2141,9592,4152,2211,7671,727AIRCRAFTמטוסים LANDING
הכל TOTALסך

בןגוריון תעופה 2061,7062,2541,9581,2441,127Atבנמל BenGurion Airport
אילת תעופה 8253161263523600Atבנמל Elat Airport

הכל סך 43,775587,853663,211636,089454,959470,376PASSENGERSנוסעים TOTAL

 בןגוריון תעופה 42.834/31.283632.588בנמל .573,935356,945343.248At BenGurion Airport 
הכל totalסך
21,599265,963317,996285.381178,478170,575Arrivingנכנסו
21,235265,320314,598288,554178,467172,673Departingיצאו

 אילת תעופה 94156.57030.62362,15498.014127.128Atכנמל Elal Airport total
הכל סך

55428,50115,70932,97049,28559,571Arrivingנכנסו
38728,06914,91429,18448,72967,557Departingיצאו
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posts and communication ותקשורת דואר
ותקשורת דואר בשירותי עבודה ותשומת פדיון  י"ח/13. לוח
TABLEXVIII/13.REVENUE AND LABOUR INPUT IN POSTAL AND

COMMUNICATION SERVICES

1986 §1985 1984 1983 1980 1975 1970

Revenue, at current prices שוטפים במחירים פדיון,
ש"ח אלפי  הכל 157,201757,3351,250,515TOTAL§512043,18530,606סך NIS thousand

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.O100.0100.0 percents

דואר שירותי :11.88.27.46.44.74.95.9Thereofמזה: Postal services '

מברקה 5.96.96.15.14.83.93.6Telegraphשירותי services

טלפונים 66.776.580.580.684.286.986.1Telephoneשירותי services

1978במח pricesAtרי 1978

שחן (אלפי הכל 1,2511,3061,487TOTAL§3065568431,087סך (NIS thousand)

דואר שירותי :48615477583546Thereofמזה: Postal services

מברקה 25416277775054Telegraphשירותי services

טלפונים 1,0451,1641,322Telephone§190408677853שירותי services

עבודה inputLabourתשומת

 14,11116,12714,35614,72413,61114,28714,272EMPLOYEESשכירים
(מספר) הכל TOTALסך (no.)

10,19412,66212,81712,40912,03012,32812,006Permanentקבועים workers

3,9173,4651,5392,3151,5811,9592,266Temporaryארעיים workers

Atשוטפיםריםבמחי current prices

עבודה 199,843321,493LABOUR§16617469,45352,167הוצאות EXPENSES

ש"ח אלפי  הכל 100.0100.0100.0100.010O.O100.0100.0TOTALסך NIS thousand

אחוזים  percents

87.591.896.594.593.494.693.4Permanentקבועים workers

12.58.23.55.56.65.46.6Temporaryארעיים workers

לשכיר 0.10.34.353.5319.41,165.61,877.2Monthlyממוצע average

(ש"ח) perלחודש employee (NIS)

 עבודה 13495507,07838,101150,198254,551WAGESTOTALשכר (NIS

ש"תן (אלפי הכל (thousandסך

11455296,67035,210141,521237,865Permanentקבועים workers

24214082,8918,67816,686Temporaryארעיים workers

לשכיר 0.10.23.240.1233.3876.01,486.3Vlonthlyממוצע average

(ש"ח) perלחודש employee (NIS)
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דואר שירותי י"ח/14. לוח
TABLEXVIII/14.POSTAL SERVICES

תקציב שנת
Budget year

Unit 19851986§1950196019701980יחידה

וסניפים דואר בתי
דואר סוכנויות
נע דואר קוי

נע לדואר קשורות נקודות

no. 64מס
77
5
95

114
218
29
550

181
345
36
592

213
388
43
730

215
367
49
822

217
377
50
835

Post ofifces and branches
Postal agencies
Mobile Post Routes
Localities served by

שכורים דואר 1,00016428796103תאי
Mobile Post Ofifce

Rented post ofifce boxes
הכל סך דואר דברי

בא^ נשלחו
לחו"ל נשלחו

מחו"ל התקבלו

1 .000,000165
116
23
26

360
263
52
45

425
314
55
56

401
318
38
45

417
333
38
46

Mail total
Inland
Dispatched abroad
Received from abroad

לחו"ל שנשלחו דואר דברי
אויר בדואר מוה:

tons 289טונות
65

716
169

1,657
518

1,520
544

1,245
620

1,278
700

Mail dispatched abroad
Thereof: by air mail

הכל סך 1,6741,530Parcels*1,0007301,4612,4452,029חבילות  total הארץ בפנים
לחו"ל נשלחו

מחו"ל התקבלו
139
17

574

1,005
131
325

1,737
263
445

1,500
182
347

1,224
140
310

1,100
140
290

Inland
Dispatched abroad
Received from abroad

לחו"ל אויר בדואר tonsחבילות 845275317272360Airטונות mail parcelsoutgoing
הכל סך מברקים

הארץ כפנים
לחו"ל נשלחו

מחו"ל התקבלו
ים בלב אוניות עם

1,000
524
471
429

1,570
671
450
431
18

2,208
805
678
689
36

1,112
427
259
388
38

736
361
156
193
26

740
380
145
190
25

Telegrams total
Inland
Dispatched abroad
Received from abroad
With ships at sea

Budget year

תקשורת
/TABLEXVIII15.

י"ח/5ו. לוח
COMMUNICATION

תקציב שנת

1986 61985 1980 1970 1960 1950 Unit יחידה

Telephone
Exchanges
Thereof: Mobile
Capacity of exchange
Direct exchange lines
connected
Applications outstanding
)incl. installation orders)
Applications
Telephones
Public telephones
1 nternational channels
Data transmission lines
Inland calls
International calls
total
Outgoing
Thereof: By direct
Thereof: dialling
Incoming

Telex
Capacityof exchange
Machines
Inland calls
International calls
Thereof: outgoing

223
34

1,577
1,313

145

27
1,935
13,360
1,466
7,350
6,786

168,200

53,300
44,770

198
32

1,445
1,208

194

33
1,780
11,450
1,236
6,170
6,400

138,710

41,210
34,100

143
37

979
860

208

1,250
7,540
795

1,350
2,800
64,090

23,490
18,750

7,070
6,100

16,000
6,440

7,070
5,460
15,500
15,700
6,437

5,090
3,640
10,500
13,430
5,630

89 78 52
2 

441 80
369 68 17

70

526
3,740

140
46

1,200
6,185

2,468

114,900 97,500 40,400 3,717

1,960
1,350
9,659
1,843

20

123
540

305
190

97

93

450
280

2,513
116

13

31

89

no. מסי

קוים אלפי
1 ,000 lines

1,000

m.p. 106 פ"מ
דקות אלפי
1,000 minut.

קוים אלפי
1,000 lines
no. מסי
דקות אלפי

1,000 minul.

טלפון
מרכזות

ניידות מהן.
המרכזות קיבול

מחוברים ישירים קוים

(כולל ממתינות בקשות
ביצוע) הודעות

טלפון להתקנת בקשות
טלפון מכשירי

ציבוריים טלפונים
בינלאומיים אפיקים
נתונים להעברת קוים
הארץ בפנים שיחות

בינ"ל שיחות
הכל סך
יוצאות

ישיר בחיוג מזה:

נכנסות
טלקס

המירכזות קיבול
מכשירים

הא^ בפנים שיחות
ביןלאומיות שיחות

יוצאות מזה:

m.p. . monitor pulses. מונה. פעימות  פ"ס
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Budget year

ושטח אורך לפי סלולות1 דרבים י"ח/6ו. לוח
TABLEXVIII/16.ROADS1 BY LENGTH, AND AREA

תקציב שנת
/ 1986 | 1985 / 1984 | 1983 | '1982 | 1980 | 1970 | 1961 |

Length (km.)
12,64812,76012,823TOTAL

3,9003,9103,923Vonurban roads

1,2301,2561,270Access roads

7,5187,5947,630Jrban roads

TOTAL
Area (thousand sq.m.)

85,188 84,530 83,593

Thereof: Nonurban
roads

(ק"מ) אורך
12,482 12,360 11,810 9,290 6,572

3,715 3,800 3,382 3,239 3,073

1,213 1,200 1,020 888 744

7,554 7360 7,408 5,117 2,755

מ"ר) (אלפי שטח
81,800 80,770 77,028 54,671

26,545 26,160 26,032 25,111 25,500 22,921 19,406 15,270

הכל סך

לאעירוניות דרכים

גישה דרכי

עירוניות חביס

הכל סך
דרכים מזה.
לאעירוניות

1 . Excl. roads under pirvate maintenance.
2 As of 1982, incl. roads in the Golan subdistrict.

פרטית. כאחזקה דרגים כולל אינו 1

גולן. בנפת דרכים כולל כ982ו החל 2

המסעה ורוחב הדרך סוג לפי הלאעירוניות1, הררכימ אורך י"ח/7ו. לוח
TABLEXVIII/17.LENGTH OF NONURBAN ROADS1, BY TYPE AND WIDTH OF ROAD

.Kmק"מ

הדרך סוג

(מטרים) המסעה Widthרוחב of road (m.)

Type of road הכל סך
Total

3.00
3.99

4.00
4.99

5.00
5.99

6.00
6.997.00

7.00 +

חדמסלולי
Undivided
carriageway

Dual carriageway דומסלולי

הכל סך
Total

מהירה דרך מזה:
Thereof: Highway

1965

הכל סך
ראשית
אזורית
מקומית

3,076
1,556
1,155
365

469
67
295
107

548 866
225 260
261 447
62 159

479
338
125
16

600
567
16
17

54
40
10
4

 60
 59
 1

TOTAL
Trunk
Regional
Local

1970

הכל סך
ראשית
אזורית
מקומית

3,239
1,649
1,201
389

291
48
174
69

425 699
140 188
227 352
58 159

724
287
354
83

912
816
78
18

44
34
9
1

 145
 137
 7
 1

TOTAL
Trunk
Regional
Local

1980
הכל סך
ראשית
אזורית
מקומית

3,382
1,845
1,048
489

99
22
46
31

194 334
17 119
105 92
72 123

1,087
276
589
222

1,375
1,141
199
35

23
13
6
4

54 270
54 257
 11
 2

TOTAL
Trunk
Regional
Local

21983

הכל סך
ראשית
אזורית
מקומית

3,715
2,009
1,150
556

79
14
37
28

243 317
40 99
120 106
83 112

1,232
318
635
279

1,536
1,255
233
48

24
11
9
4

54 284
54 272
 10
 2

TOTAL
Trunk
Regional
Local

1 Maintained by government only.
2 Including roads in the Golan subdistrict.

בלבד. הממשלה בהחזקת 1

גולן, בנפת דרכים כולל 2
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motor vehicles מנועיים רכב כלי
הרכב סוג לפי מנועיים, רבב כלי י"ח/8ו. לוח

TABLEXVIII/18.MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE
End of year, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא שנה. סוף

הרכב סוג
31 III
1951

31 III
1960197019801983198419831986Type of vehicle

הכל 34,10369,580266,233539,525729,567760,213776,217819,102TOTALסך
פרטיותי 9,57823,980147,785409,518571,515599,294613,680648,847Pirvateמכוניות cars'

13,58221,45366,01389,0431משאיות1'2 10,786113,138114,696120,842Trucks'.1
1,4192,3944,6557,2987,8708,3328,5198,191Busesאוטובוסים

1,2392,4773,4205,0856,6647,0137,1506,980Taxisמוניות
מיוחד3 3948152,3253,2343,6653,5803,5093,410Specialיכב service vehicles3

7,89118,46142,03525,34729,06728,85628,66330,832Motorcyclesאופנועים 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 הייעור ושנת הממוצע הגיל  י"ח/9ו. לוח
הרבב סוג לטי

TABLEXVIII/19.AVERAGE AGE AND YEAR OF PRODUCTION OF MOTOR
VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE

End of year שנה סוף

מיוחדימכוניות רכב
הכל אופנועיםSpecialמוניותאוטובוסיםמשאיות'פרטיות'סך
TotalPirvateTrucks'BusesTaxisserviceMotorcycles

cars'vehicles'

ז (שנים)הגיל Average;ממוצע age (years)
19705.75.16.17.12.27.67.6
19755.75.46.08.42.97.88.4
19807.47.46.98.94.09.511.2
19836.66.56.87.73.68.910.1
19846.86.67.07.63.79.19.7
19856.96.87.17.24.09.29.5
19866.96.87.07.23.29.38.8

ב1985מצבת הרכב Numberכלי of vehicles in 1986
ייצור שנת

Year of production
total3 הכל 819,102648,847120,8428,1916,9803,41030,832סך
Up to 1965 16,23911,6071,38484201672,977עד
1966197055,75341,8297,090486193655,964
19711975157,804123,65128,6071,8761208632,687
19761980166,764132,52426,5112,0751,4069513,297
19811985334,512272,38142,9773,3683,53796611,283

1986+88,00066,83314,2693021,878984,620

/1 See notesto Table XVHI18.
2 Incl. vehicles of year of production not known. ■

י"ח/18. בלוח הערות ראה
ידועה. אינה ייצורם ששנת רכב כלי כולל
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דלק סוג מורשה, מטען לטי מסחרי1, ורכב משאיות  י"ח/20. לוח
ייצור ושנת

TABLEXVIII/20.TRUCKS AND COMMERCIAL VEHICLES1, BY LOAD CAPACITY,
TYPE OF FUEL AND YEAR OF PRODUCTION

1986
End of year שנה סוף

דלק סוג
ייצור ושנת

המשאיות2 כל
All trucks1

Load capacity group (tons) (טונות) מורשה מטען קבוצת
Type of fuel and
year of production 0.9 ער

Up to 0.91.02.93.05.96.09.910.014.915.019.920.0+

המשאיות2 120,84248,72054,1746,506כל 4,7812,75214332,167ALL TRUCKS2

99,01547,02950,12158בנזין 1,3701825GASOLINE

21,8271,6914,0536,448סולר 3,4112,7341,1312,162FUEL OIL

1965 1,384452478221עד 1872249Up to 1965

1,0754524732בנזין 141200Gasoline

30905219סולר 462049Fuel oil

196619707,0902,3893,125747 499235205019661970

5,8792,3773,1147בנזין 368000Gasoline

1,2111211740סולר 1312352050Fuel oil

1971  197528,6079,22515,1431,788 8428472504411971  1975

25,0189,21015,10123בנזין 630610Gasoline

3,58915421,765סולר 212841249441Fuel oil

1976 198026,51110,13012,1911,465 78568527669919761980

22,54910,08911,99321בנזין 206815Gasoline

3,962411981סולר ,444 579677275694Fuel oil

1981 198542,97718,24818,2242,016 1,97285854789819811985

34,14617,85516,1473בנזין 22200Gasoline

8,8313932,0772,013סולר 1,950856547898Fuel oil

1986 +14,2698,2745,012269 49510536701986+

10,3467,0443,2932בנזין 3000Gasoline

3,9231,2301,719267סולר 4921053670Fuel oil

/1 See note I to Table XVIII18.
2 Including not known.

י"ח/8ו. ללוח ו הערה ראה 1

ידוע. לא כולל 2
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traffic on nonurban roads לאעירוניים בכבישים תנועה
שנתי) (ממוצע נבחרימ דרך בקטעי יומי תנועה נפח י"ח/ו2. לוח

TABLEXVIII/21.DAILY TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD SECTIONS
)ANNUAL AVERAGE)

רכב כלי Thousandאלפי vehicles

קטע מס'
דרודרד
Roadהקטע 19631970198019851986Descriptionתיאור of
sectionroad section
No.

ירושלים  Telת''איפו AvivYafo Jerusalem
גנות0001010 מחלף 17.121.233.4Telת"איפו AvivYafo  Gannot intch.
שפירים0001020 גנותמחלף 23.123.338.5Gannotמחלף intch.  Shapirim intch.
מחלף0001030 שפירים 24.329.339.2Shapirimמחלף intch.  B.G.

Airportנת"ב intch.
לוד0001040 מחלף נת"ב .13.620.422.2B.Gמחלף Airport intch. Lod intch.
לטרון0001050 מחלף לוד 13.921.628.3Lodמחלף intch.  Latrun intch.
צומת0001060 לטרק 17.322.324.7Latrunמחלף intch.  Shaar

הגיא HaGayשער June.
קסטל0001070 מחלף  שורש 11.719.925.629.1Shoreshצומת June.  Kastel intch.

(Harel)(הראל)
TelAvivYafoHaifaת"איפוחיפה

גלילות0002010 צומת  ברוך תל 14.228.140.442.461.7Telצומת Barukh June. Gelilot junc.
נתניה0002050 מחלף פולג 21.818.127.535.7Polegמחלף intch. Netanya intch.
אולגה0002060 גבעת צומת ינאי 15.820.225.918.7Yanayצומת junc. Givat Olga junc.
0002070 קיסריה 9.613.218.420.6Cesareaמחלף intch. 

יעקב זכרון Zikhronמחלף Yaaqov intch.
מחלף0002080 יעקב זכרון 7.810.714.016.2Zikhronמחלף Yaaqov intch.

Atlitעתלית intch.

לטרון Ashqelonאשקלוןמחלף  Lalrun intch.
מלאכי0003020 צומת  טוכיה באר 1.33.95.29.110.2Beerצומת Tuveya junc.  Malakhi junc.
ראם0003030 צומת מלאכי 3.812.515.819.620.4Malakhiצומת junc. Reem junc.

 השבעה ארזמחלף Erezמחסום checkpoint  HaShiva intch. 
הנקרה ראש חיפה Haderaחדרה Haifa Rosh HaNiqra

אשקלון0004020 צומת מרדכי 3.510.0Yadצומת Mordekhai junc. 
Ashqelon junc.

רוה0004060 גן מחלף אשדוד 16.926.430.8Ashdodמחלף  Gan Rawe intch.
ראשל"צ0004070 מחלף דוה גן 12.722.523.817.8Ganמחלף Rawe intch.  Rishon

LeZion intch.
השבעה0004080 מחלף ראשל"צ 5.615.338.753.846.3Rishonמחלף LeZion intch. 

HaShiva intch.
צומת0004110 מסובים 4.225.739.665.857.5Mesubimצומת junc.  HaAluf Sadeh

שדה .juncהאלוף
0004120 שדה האלוף 23.339.464.159.2HaAlufצומת Sadeh junc.  Bar Ilan

בראילן .juncצומת
צומת0004130 בראילן 6.823.848.363.062.4Barצומת Ilan junc.Giveat Shemuel

שמואל .juncגבעת
צומת0004170 השרון 3.55.210.714.612.6HaSharonצומת junc. KefarHaRoe

הרואה .juncכפר
צומת0004200 חרושת 6.510.612.213.9Haroshetצומת junc. Nahal Hadera

חדרה .juncנחל
פרדיס0004220 צומת בנימינה 5.56.17.2Binyamina§צומת junc.  Fureidis junc.
עכו0004280 מחלף ביאליק ק. 15.211.519.925.6Qiryatצומת Bialik  Akko junc.
נהריה0004290 4.66.712.113.4Akkoעכו Nahariyya
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שנתי) (ממוצע נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה נפח י"ח/ו2. לוח
(המשך)

TABLEXVIII/21.DAILY TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD SECTIONS
)ANNUAL AVERAGE) (cont.)

Thousand vehicles רכב כלי אלפי

קטע מס'
ייר
Roadהקטע 19631970198019851986Descriptionתיאור of
sectionroad section
No.

שבע באר הערבה .ArmaJuneצומת Beer Sheva
דימונה0025010 צומת  הערבה 2.13.72.62.8Aravaצומת June. Dimona June.

שבע0025020 באר  דימונה 0.72.64.94.4Dimonaצומת June.  Beer Sheva

 השובליס צומת שבע Beerבאר ShevaHaShovalimJune. 
Raananaרעננה

השובלים0040040 צומת להבים 6.42.3Lehavimצומת junc. HaSovalim junc.

פלוגות0040050 צומת השובלים 4.26.99.8HaSovalimצומת junc.  Pelugot junc.

מלאכי0040060 פלוגותצומת 6.08.316.613.4Pelugotצומת junc.  Malakhi junc.

גדרה0040070 צומת ראם 10.515.517.514.0Reemצומת junc.  Gedera junc.

ביל"ו0040090 צומת נוף תל 5.08.311.711.6TelNofצומת junc.  Bilu junc.

רמלה0040100 ביל"ו 4.87.712.412.0Biluצומת junc.  Ramla

על0040120 אל לודצומת 9.213.116.7Lodמחלף intch.  El Al junc.

השרון0040170 סגולההוד 6.59.515.319.117.3Segulaצומת junc.  Hod HaSharon

זכאי0042010 בן צומת דרום בני 11.67.36.87.4Beneצומת Darom junc.  Ben Zakay

junc.

רוה0042030 גן מחלף עובד בית 6.012.56.213.216.0Betצומת Oved junc.  Gan Rawe intch.

אביברמלה Telתל Aviv Ramla

הרופא0044050 אסף צומת 5.916.815.920.317.9Ramlaרמלה Asaf HaRofe junc.
צומת0044060 הרופא אסף 6.920.517.827.924.2Asafצומת HaRofejuncBet Dagan

דגן .juncבית

השבעה0044070 מחלף דגן בית 17.230.433.041.145.9Betצומת Daganjunc HaShiva intch.

אזור0044080 השבעה 12.931.833.446.038.4HaShivaמחלף intch.  Azor

חנניה צומת עפולה Haderaחדרה Afula  Hanania junc.

אלון0065030 צומת מזרח חדרה 3.87.811.411.615.5Eastצומת Hadera junc.  Alon junc.
מגדו0065070 צומת פחם אל 1.34.07.74.4Ummאום al Fahm Megiddo junc.

עפולה0065080 הסרגל 5.68.28.510.3Megiddoצומת junc.  Afula

עלית0065090 עפולה  2.55.26.7Afulaעפולה Afula Ulit

Otherאחר

העמק0075030 3.74.45.25.6Nazarethנצרתמגדל Migdal Ha Emeq

עלית0077030 טבריה פוריה 2.85.54.95.8Poriyyaצומת junc.  Teverya lllit

אחיהוד0085010 צומת יסיף 3.87.610.6Yasifצומת junc.  Ahihud junc.

פינה0089070 ראש 17.53.14.0Zefatצפת Rosh Pinna
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רכב סוג לפי הארצי, הקילומטראז' אומדן  י"דו/22. לוח
TABLEXVIII/22.ESTIMATED KILOMETRAGE, BY TYPE OF VEHICLE

Million km. per year בשנה ק"מ מיליוני

19631970M97919801983198419851986

הכל2 14,05814,410TOTAL2§2,1745,89210,47410,94313,61613,745סך

:Thereofמזה:

פרטיות 9252,8456,6836,4248,6338,8288.8869,259Privateמכוניות cars

6362,0112,9443,4303,6673,4793,7563,728Trucks3משאיות3

538567Buses§197372431419505520אוטובוסים

182259462374474593556571Taxisמוניות

וקטנועים 363211214231239222193Motorcyclesאופנועים 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 ב979ו החל 1

מיוחד. רכב כולל 2

ותומך. גורר ורכב מסחרי רכב טנדרים, כולל נ

בשבוע יומ לפי לאעירוני, ארצי קילומטראז'  י"ח/23. לוח
TABLEXVIII/23.UNURBAN KILOMETRAGE, BY DAY OF WEEK

1986 1985 1984 '1983 1980 1970 1965 1962

TOTAL

Million km. per year בשנה ק"מ מיליוני

6,814 6,367.7 6,191.8 6,079.0 5,083.3 2,966.3 1,758.3 1,086.8

Percentages אחתים

הכל סך

'X GV16.014.415.616.015.615.815.515.3Sunday

הי עד בי ימים
יומי) (ממוצע

15.415.314.915.215.215.115.415.4MondayThursday
)daily average)

ו' 13.212.513.112.912.812.912.412.4Fridayיום

9.211.911.710.411.010.910.610.8Saturdayשבת

1 As of 1982, incl. traffic in the Golan subdistirct. גולן. בנפת התנועה כולל 1982 בשנת החל
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הדלק וסוג גיל הרכב, סוג לפי לרכב, קילומטראז' ממוצע  י"דו/24. לוח
TABLEXVIII/24.AVERAGE KILOMETRAGE PER VEHICLE, BY TYPE AND AGE OF

VEHICLE AND TYPE OF FUEL
Thousand km. ק"מ אלפי

דלק סוג גיל. רכב. סוג
כולל 1970197519801983198419851986ומשקל

Type of vehicle, age, lype
of fuel and gross weight

הכל פרטיותסך 19.318.415.915.915.114.714.7PRIVATECARSTOTALמכוניות

שנים 3 22.520.218.517.415.716.017.1Upעד to 3 years

שנים 4  920.218.316.615.915.415.214.649 years

שנים 10  2117.615.513.314.814.313.312.910  21 years

שנים 22+14.017.3(16.2)15.114.99.111.622+ years

הכל סך 75.772.273.074.186.778.580.8TAXISTOTALמוניות

שנים 3 עד :82.078.568.977.094.286.085.8Thereofמזה: up to 3 years

הכל1 סך 30.532.138.334.131.133.031.7TRUCKSTOTAL1משאיות

הכל .215.526.933.850בנזיןסך J27.729.728.5Gasoline  total

(טונות) כולל Grossמשקל weight (tons)

2 עד

2.1 4.0
26.226.734.230.4

23.3

28.8

30.3

29.9

28.7

28.5

Up to 2

2.14.0

4.1 +30.127.928.433.725.1(19.8)26.34.1 +

הכל 51.465.762.853.648.449.146.5Fuelסולרסך 017 total

(טונות) כולל Grossמשקל weight (tons)

9.1  16.0 :51.460.850.743.937.845.439.4Thereofמזה: 9.1  16.0

16.1 25.059.072.576.966.456.346.048.516.126.0

26.1 +61.9(84.0)76.853.258.159.864.726.1 +

 וקטנועים 8.68.78.48.28.37.76.5MOTORCYCLESאופנועים AND MOTOR

הכל SCOOTERSTOTALסך

עזר מנוע עם אופניים :6.67.77.77.85.7Thereof(8.0)7.7מזה: Bicycles with engine

וקטנועים 9.09.88.98.38.77.77.2Motorcyclesאופנועים and

motor scooters

:r71 Incl.COtnnierf lal vphirlpc anH c1*r
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road accidents דרכים תאונות
מעורבים רבכ וכלי נפגעים נפגעים, עם דרכים תאונות  י"ח/25. לוח

TABLEXVIII/25.ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES, CASUALTIES AND
VEHICLES INVOLVED

שנתי Annualממוצע average
198419851986

1951195919601969197019791980
1983

Absoluteמוחלטיםמספרינ numbers

עם 5,68910,57714,81913,10013,15214,568תאונות 12,761ACCIDENTS 1NVOL

VINGנפגעים CASUALTIES

174286547370359368קטלניות 326Fatal

קשה פצועים 1,3302,0102,6662,5332,5052,546עם 2,360With severely injured

קל פצועים 4,1858,28111,60610,19710,28811,654עם 10,075With slightly injured

 נפגעים
הכל סך

7,21114,32721,52518,69119,11621,206 18,709CASUALTIES
TOTAL

190314627423399415הרוגים 387Fatally injured

קשה 1,5572,4203,5383,2663,2743,277פצועים 3,064Severely injured

קל 5,46411,59317,36015,00215,44317,514פצועים 15,258Slightly injured

רכב 7,60915,33523,31820,90321,29223,778כלי 20,722VEHICLES INVOL

VEDמעורבים IN ACC1D

עם ENTSבתאונות WITH

CASUALTIESנפגעים

population'100,000Ratesתושכיםיל100,000שיעורים per
עם 320422436329316301339ACCIDENTSתאונות INVOL

VINGנפגעים CASUALTIES

 405572634469460442493CASUALTIESנפגעים
הכל TOTALסך

1113181110910Fatallyהרוגים injured

קשה 889710482797276Severelyפצועים injured

קל 307463511377371361407Slightlyפצועים injured

רכב 428612687525512489553VEHICLESכלי INVOL

VEDמעורבים IN ACCID

עם ENTSבתאונות WITH

CASUALTIESנפגעים

1 Average annualde jure population. לשנה. ממוצעת קבועה אוכלוסייה 1
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תאונה סוג לפי נפגעים, עמ דרכיס תאונות י"ח/26. לוח
TABLEXVIII/26.ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES,

BY TYPE OF ACCIDENT

1986

19841985
הכל קלותקשותקטלניותסך
TotalFatalSevereSlight

הכל 13,15212,76114,5682,546סך 36811,654TOTAL

רכב עם 6,7116,5557,564846התנגשות 1196,599Collision with moving
vehicleנע

רכב עס 19715318130התנגשות 4147Collision with parked
vehicle1עומד'

עצם עס 461464546148התנגשות 17381Collision with an
obstructionדומם

פגיעה או 4,0033,7954,2781,033דריסה 1743,071Running over or hitting
רגל aבהולך pedestrian

בתוך בנוסע 63556562152פגיעה 2567Injury of passenger
רכב insideכלי vehicle

480490619198התהפכות 23398Overturning
104969622החלקה 272Skidding

561643663217אחר 27419Other

1 Incl. collision with vehicle stationary other than for parking. חניה. לשם שלא שנעצר רכב עם התנגשות כולל 1

הנפגע וסוג גיל לפי דרכים, בתאונות נפגעים  י"ח/27. לוח
TABLEXVIII/27.CASUALTIES IN ROAD ACCIDENTS, BY AGE AND

TYPE OF INJURED

1986

פצועיםפצועים
הבל19841985 קלקשההרוגיםסך

TotalKilledSeverelySlightly
injuredinjured

הכל1 19,11618,70921,2063,27Tסך 41517,514TOTAL1

Ageגיל
(014) 2,5582,4182,597586ילדים 391,972Children (014)

(1564) 13,29412,89014,4122,004מבוגרים 22012,188Adults (1564)
(65+) 1,4431,4081,556295קשישים 831,178Old (65+)

הנפגע Typeסוג of injured
מכונית 5,6915,6456,649781נהג 945,774Vehicle driver
אופנוע 9529571,112145נהג 13954Motorcycle driver

7,1807,0687,9021,072נוסע 1146,716Passenger
אופניים 1,0271,0101,013196רוכב 17800Bicycle rider

רגל 4,2464,0064,5111,078הולך 1763,257Pedestrian
2023195אתר 113Other

1 Incl. injured of age not known. ידוע. אינו שגילס נפגעים כולל 1

TRANSPORT AND COMMUNICATION 492



נפגעים עם דרכים בתאונות המעורבים מנועיים רכב כלי י"ח/28. לוח
רכב וסוג תאונה סוג ל*י נסיעה, ק"מ למיליון

TABLEXVIH/28.MOTOR VEHICLES INVOLVED IN ROAD ACCIDENTS WITH
CASUALTIES PER ONE MILLION KM. OF TRAVEL, BY TYPE OF ACCIDENT AND TYPE

OF VEHICLE

תאונה וסוג שנה
כולל 0ך
Grand
Total

32 רכב

רכב
and more

ויותר גלגלים 4
Vehicles with 4 wheels

Year and type of accident
גלגלים
Vehicles
with 23
wheels

הכל סך
Total

:Thereofמזר

מוניות
Taxis

משאיות
Trucks

אוטו
בוסים
Buses

מכוניות
פרטיות
Pirvate
cars

19616.35.15.84.88.04.41961

19625.95.95.74.68.14.21962

19636.14.85.94.87.64.21963

19645.84.35.94.87.94.11964

19655.63.64.35.96.63.21965

19665.04.93.94.85.72.91966

19683.73.13.93.34.62.61968

19693.57.72.73.32.54.52.71969

19703.28.92.83.72.54.42.71970

19713.37.52.83.32.34.62.81971

19723.06.32.83.42.54.22.81972

19742.45.32.13.02.13.62.31974

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

19831.55.71.51.60.73.01.71983

19841.45.31.41.10.72.91.61984

19851.45.61.31.10.52.61.61985

הכל 19861.57.41.51.40.62.71.71986סך TOTAL

1.15.41.01.00.41.11.3Collisionsהתנגשויות

נע רכב עם :1.05.21.01.00.41.01.2Thereofמזה: with moving
vehicle

רגל בהולך 0.31.00.30.30.10.50.3Hittingפגיעה a pedestrian

בתוך בנוסע פגיעה
הרכב כלי

000001.00Injury of passenger
inside vehicle
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DRIVERS נהגים

רישיון דרגת לפי לנהוג1, מורשימ י"ח/29. לוח
TABLEXVIII/29.LICENSED DRIVERS1, BY TYPE OF LICENSE

שנה Endסוף of year

1970197519811983198419851986

הכל סך 439,290713,2771,049,1301,188,7501,257,1791,366,676נהגים 1,315,716DRIVERS TOTAL

רישיון2 Typeדרגת of licence2

קטנועים אופנועים,
ותלתאופנועים

111,740136,028162,258174,537180,854192,817 186,694Motorcycles, motor
scooters or tricycles

ומשא פרטי רכב
טון 4 עד

416,718699,8471,041,5931,181,1671,250,5651,360,219 1,309,524Private cars 1& trucks
up to 4 tons

טון 4 מעל משא 137,330200,927251,640265,695272,425279,773רכב 277,091Trucks over 4 tons

34,10642,73552,53853,92054,56255,390מוניות 54,994Taxis

20,39224,97935,14436,52837,28538,530אוטובוסים3 38,062Buses'

9,99515,26119,19420,93521,78022,854גוררים 22,475Semitrailers

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 drivers are licensed to drive more than one
type of vehicle. 3 As of 1981, incl. private car dirvers who
possess only emergency licenses to drive buses.

ומכונות טרקטורים לנהוג המורשים נהגים בולל לא 1

הרישיון דרגות בעלי סיכום 2 בלבד. ניידות חקלאיות
לנהוג מורשים הנהגים מן שחלק מפני הכל לסך מתאים אינו
נהגי כולל ב:1981, החל 3 רכב. של סוגים במספר
בלבד. חירום בשעת אוטובוס לנהוג הרשאים פרטי רכב

ומין גיל לטי נהגינז/  י"ח/30. לוח
TABLEXVIII/30.DRIVERS', BY AGE AND SEX

שנה Endסוף of year

גיל
19851986

Age

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל 76930,679435,997TOTAL),1,315,716903,085412,6311,366סך
18 36,28927,7798,51038,37129,5218,850Upעד to 18

19  24197,787140,85256,935203,945143,49660,4491924
25  34420,780271,347149,433421,308270,613150,6952534

35  44326,610208,565118,045353,585223,370130,2153544

45  54169,804120,43149,373176,132123,62852,5044554

55  64102,09179,05723,034106,36181,22725,1345564

65 +62,29354,9957,29866,92858,7818,14765+

ידוע 6259346433Notלא known

/1 See note I to Table XVIII29. י"ח/29. ללוח ו הערה ראה 1
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וגיל ריעזיון החזקת שנות לטי נהגימ1,  י"דו/31. לוח
TABLEXVIII/31.DRIVERS', BY YEARS OF HOLDING LICENSE AND AGE

31 XII 1986

רישיון החזקת שנות
Years of holding licenseהכל סך

Total

גיל Ageקבוצת group

18 עד
Up to 18

ידוע+1924253435444554556465 לא
Not known

total הכל 1,366,67638,371203,945421,308353,585176,132106,36166,92846סך

Less than a year משנה 65,54725,89320,34212,7094,2811,404685233פחות

167,87811,23832,22716,0845,3781,800873278

275,3411,24041,05521,3977,4242,4851,321419

377,49837,98925,7248,9822,9411,430432

468,809


29,77625,6288,8982,6751,307525

560,55823,55624,2198,2812,5051,330667

659,717


14,51728,78810,3473,5591,778728

770,384


4,04343,87314,9004,6352,2237082

868,58144044,93715,8404,5292,126709

962,670


39,12316,1824,7062,016643

1057,705


34,63815,9084,4702,050639

1154,73529,30017,5355,0282,237635

1254,604


24,62920,2885,9532,827907

1344,104


15,98317,6136,1263,2711,1101

1452,68815,42522,7198,0924,1952,257

1539,722


9,36219,2815,7693,1042,206

16+384,651


9,488139,690109,01773,18653,22743

Not known ידוע 1,484לא


138438402605

c
c
n

See note 1 to TableXVII 1/29. י"ח/29. ללוח 1 הערה ראה 1



וביטוח בנקים יי'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 ב28.10.1977. שהופעלה החדשה

הרווח. על למסים הפרשה לפני הוא

ולמשכנתאות להשקעות הבנקים מאזני

מתייחסים וי"ט/5 י"ט/4 שלוחות הבנקים
בכך בעיקר המסחריים מהבנקים נבדלים אליהם.
ע"י מגייסים הם אמצעיהם את כסף. יוצרי שאינם
ברובה מופקדת שתמורתם ערך, ניירות הפצת
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 שנתקבלו הביטוח לעסקי מתייחסים הלוחות
 ובחו"ל בישראל הישראליות הביטוח חברות
ירי ועל  המשנה מבטחי של חלקם ניכוי לאחר
ביטוח ניכוי לאחר כישראל, הזרות הביטוח חברות
שנעשו עסקאות כלולות (לא בישראל משנה
או סניף של תיווך ללא הזרות, החברות ע"י כישראל

בישראל). מורשה
חלקיים נתונים קיימים לוידס מורשי עסקי על
בדו הנתונים יתר עם לסכמם ניתן לא ולכן בלבד

הביטוח. עסקי "חות
של ובמאזניהן והפסד רווח בדו"חות הנתונים
בישראל עסקיהן את משקפים הישראליות החברות

כללי
מוב זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים רוב
לעסקי המתייחסים בלוחות שוטפים. כערכים אים
מוצ 1984 שנת עד הנתונים ,(11 (י"ט/6 הביטוח
שנתוני בעוד (נומינליים), שוטפים בערכים 'גים
מותאמים שקליים בערכים מוצגים ו1985 1984
לצרכן המחירים מדד בסיס על ,1985 שנת לסוף
לוחות .1985 בדצמבר המט"ח של החליפין ושערי
לסוף יתרות הם 14 ,13 ,11 ,10 ,5 ,4 ,2 י"ט/1
סיכו הם וי"ט/12 9 י"ט/6 י"ט/3, ולוחות שנה

זרמיים. נתונים של מים
במדד השינוי אחוז גם צוין לוח כל בראש
לסוף יתרות של בלוחות כאשר לצרכן, המחירים
של לצרכן המחירים במדד השינוי אחוז צוין שנה
הנקובה הקודמת השנה של דצמבר לעומת דצמבר
בין השינוי אחוז  האחרים ובלוחות בלוח,

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

ישראל. בנק של תחייבויות
ראה השונים המאזן סעיפי של מפורט ביאור
ליום ישראל בנק של הכספיים לדוח"ות בביאורים

.1986 בדצמבר 31
המוסדות של המאזנים סיכום הוא י"ט/2 לוח
למשכנתאות הבנקים (מאזני בישראל הבנקאיים
לרבות כלולים) אינם הדואר בנק וכן ולהשקעות
נוכו לא זה בסיכום כארץ. 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

בלבד. 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 חיים
לאחר לשאיריו או מחלה, או גיל מחמת מעבודתו,

מותו.
סכום לתשלום שנועדה קרן תגמולים: קרן
מכס מותו), לאחר לשאיריו (או לעמית חדפעמי

לזכותו. שיצטברו פים
כספים בה צובר שהמעביד קרן : פיצויים קרן
עקב כמענק לשאיריו או לעובד חדפעמי לתשלום

מות. או פרישה
לצבירת במקורה נועדה זו קרן השתלמות: קרן
ועדה פועלת קרן כל ליד השתלמות. למטרות כספים
של ההשתלמות צורכי את המאשרת מקצועית
וקידומו. המקצועית רמתו העלאת לשם העובד

את למשוך לעובד האופציה ניתנה ,1978 מאז
6 שחסך בתנאי השתלמות למטרת שלא חסכונותיו

לפחות. שנים
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  רכישה בערך השקעות

ערך כניכוי המשוערך הערך : שיערוך הפרשי
1975 בשנת החל שהצטברה. והריבית הרכישה

הקרנות. בחשבונות השיערוך הפרשי נכללו

פעילותן שעיקר  הזרות לחברות ואשר ובחו"ל
והתחייבו נכסיהן רשימת רק ניתנת  בחו"ל הוא

בישראל. יותיהן
הובאו 1984 עד הנתונים הרבשנתיים, בלוחות
אחוזי צוינו השוואתם, ולצורך נומינליים, בערכים
קודמתה, לעומת שנה בכל לצרכן במחירים השינוי
בני הם ו1985 1984 לשנים שהנתונים בעוד
אחידים בערכים שהוצגו היות ישירה, השוואה

לעיל). "כללי" בסעיף הסבר (ראה
ביטוח מוות, למקרה ביטוח כולל חיים ביטוח
ביטוח סוגי של שילוב כל וכן נכות, ביטוח גמלא,

אלה.
לביטוח פרט הביטוח ענפי כל הוא כללי ביטוח

חיים.
ענף של העסקים ברו''ח נכלל 1977 בשנת החל
של סעיף ההכנסות בצד י"ט/8) (לוח כללי" "ביטוח
בחשבון נכלל לא לכן שקודם מהשקעות", "הכנסות

זה. בדו"ח
מהסיכון חלק של העברה כל הוא משנה ביטוח
במשותף שבוצעו ביטוחים למעט למבטח, ממבטח

מבטחים. מספר ידי על
הכנסות/הוצאות,לאחר יתרת הוא עצמי שייר

המשנה. מבטחי של חלקם ניכוי
השקעות על ריבית כולל מהשקעות הכנסות
דיוידנד, ואחרות, ביטוחיות להתחייבויות הווופפות
המתייח אשראי דמי וכן השקעות ממימוש הכנסות
גם כולל 1981  1984 (בשנים הדו"ח לשנת סים
ותביעות הביטוח עתודות של ההתאמה סכומי את
לראשית במט"ח הנקובות כללי, בביטוח התלויות
שנת בסוף השקל של החליפין לשער השנה,

הדו"ח).
התחייבויות המייצגת קרן הן ביטוח עתודות
לסיכונים בהתאם חלפו, שטרם וסיכונים צפויות

עצמו. על קיבל שהמבטח
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,

והמאושרות. התלויות עות
לוח. לשנות מתייחסים הנתונים התקופה.

של שנתיים רו"חות על מבוססים הנתונים
והזרות. הישראליות הביטוח חברות
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השוואה, לצורך נובמבר. עד רק שנה מדי שדיווחו
בלוח אך דצמבר לחודש 1983 מאזני עודכנו
שיהיה כדי הקודמים הנתונים גם הושארו י"ט/13

קודמות. שנים נתוני עם להשוותם אפשר
ל גמל קופות סקר על יותר מפורטים נתונים
הסט ב"ירחון מופיעים מפורטים והסברים 1985

..1986 ,8 מס' מוסף"  לישראל טיסטי

מקורות
הכספיים מהדו"חות 1971 עד התקבלו הנתונים
מס נציב ע"י המאושרות הגמל קופות של השנתיים
שאלו על מתבססים הנתונים ב1972 החל הכנסה.
לסקר יסוד המשמשים הגמל, לקופות הנשלחים נים
שנה. מידי עורכת לסטטיסטיקה המרכזית שהלשכה

ע"י שהוכרו השקעות, סוגי מוכרות: השקעות
חיי ושהקופות כמס, 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

חוד הפרשות  ונוספות שוטפות הפרשות
וסכו והמעביד, העובד שמפרישים קבועות שיות
בהסכם חשבונם לזכות העמיתים שמעבירים מים

למפרע. זכויות צבירת בעד הקופה עם
או שפרשו לחברים תשלומים גמל: תשלומי
לפי לקבלתההטבה התנאים בו שהתקיימו מקרה כל

הקופה. תקנון
לדצמבר, עודכנו ל1984 הגמל קופות כל נתוני
פנסיה קופות מספר היו קודמות שבשנים בעוד

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1971 ;1972 כישראל גמל קופות 436
1985 בישראל ביטוח עסקי 806
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banking בנקים
ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים סיבוס  י"ט/ו. לוח

TABLEXIX/1.STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BANK OF ISRAEL

N1S million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ש"ח. מיליוני

19801983198419851986

לצרכן' במחירים השינוי nrm1,256.0444.9185.219.7Percent change in consumer pirces'

הכל סך  561,0025,44914,58016,003ASSETSנכסים  TOTAL

לא^ חוץ כלפי Foreignתביעות assets
חוץ במטבע ונכסים 263981,9795,5766,990Goldזהב and assets in foreign

currency
חרץ במטבע אחרים 1812240Otherנכסים assets in foreign currency

לממשלה Governmentאשראי debt
נטו מועד ארוך 42242,0017,3807,379Longחוב term debt (net)

ארעיות 1199669מקדמות



Provisional advances

ערך וניירות אחר Otherאשראי discounts. advances and loans
and securities

ישראלי במטבע ,36518898263Discountsאשראי advances and loans
in Israeli currency

חוץ במטבע ,1617107294237Discountsאשראי advances and loans
in foreign currency

ערך 474331,118765Securitiesניירות

אחרים 12071112129Otherחשבונות accounts

הכל סך 561,0025,44914,58016,003LIABILITIESTOTALהתחייבויות
במחזור ומעות כסף 2311626481.198Banknotesשטרי and coins in circulation
מיוחדות משיכה 11267175193Allocationsזכויות of special clearing

rightsשהוקצו

לארץ לחוץ Foreignהתחייבויות liabilities
לקרן התחייבויות

w
Liabilities to the I.M.F.

הבינלאומית "111261המטבע אחרות Otherהתחייבויות liabilities

הממשלה של 2874731.3692.620Depositsפיקדונות of Government and
הלאומיים המוסדות Nationalושל Institutions

של חוץ במטבע Depositsפיקדונות of banking institutions
בישראל בנקאיים inמוסדות Israel in foreign currency

תושב לא פיקדונות 588318793817Againstכנגד nonresident deposits
 תושב פיקדונות 202591,5124,1984,785Againstכנגד resident deposits 

restitutionפיצויים
 תושב פיקדונות 184282,4584,1673,376Againstכנגד resident deposits '

otherאחרים
מוסדות של 2221201,4981.689Depositsofbankingandפיקדונות ifnancial

בישראל וכספיים institutionsבנקאיים in Israel
אחרים 05276261Otherפיקדונות deposits
אחריס 4683001.34491SOtherחשבונות accounts

מילואים pjn הבנק 111300320Capitalהון and reserve

I December as against December ofprevious year specified in
the table.

בלוח. הנקובה קודמת תקופה של דצמבר לעומת דצמבר 1
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הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום  י"ג2/1. לוח
TABLEXIX/2. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF BANKING INSTITUTIONS

NIS million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ש"ח, מיליוני

198019831984§19851986

במחירים השינוי nriK1,256.0444.9185.219.7Percent change in consumer

'pricesלצרכן'

הכל סך  2995,06129,33476,61387,877ASSETSנכסים  TOTAL

הכל סך  ישראלי 1502.43514,62543.17753.974Israeliמטבע currency  total

הצמדה הפרשי :921,69310,97231,18632,809Thereofמזה: linkage differentials

ומעות כסף 0639167224Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 2211201,4961,683Depositsפיקדונות with Bank of Israel

סחירות פיקדון 0478170Negotiableתעודות certificates

of deposits

במוסדות והלוואות 235173464585Depositsפיקדונות and loans with

בישראל וכספיים bankingבנקאיים and financial

institutions in Israel

לציבור 405903,49510,93917,060Creditאשראי to the public

לממשלה 581,1287,28622,00325,244Creditאשראי to the government

ערך 304452,0834,5135,241Investmentsניירות in securities

אחר ורכוש הבנק 11334124229Bank'sבנייני premises and other

property

לקוחות 6844711,2581,510Customers1התחייבויות liabilities

אחרים 111098462,0442,198Otherחשבונות accounts

הכל סך  חוץ 1492.62614.70933.43633.903Foreignמטבע currency  total

ומעות כסף 04225672Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 438094,4429,4449,312Depositsפיקדונות with Bank of Israel

כמוסדות והלוואות 376463,5187,1977,413Depositsפיקדונות and loans with

וכספיים bankingבנקאיים and financial

institutions

לציבור 425953,5939,1589,562Creditאשראי to the public

לממשלה 6786461,7171,754Creditאשראי to the government

ערך 21055481,4411,450Investmentsניירות in securities

לקוחות '173621,7323,9463,930Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 227208477410Otherחשבונות accounts
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(המשך) הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום י"ט/2. לוח
TABLEXIX/2.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF BANKING INSTITUTIONS (com.)
NIS million, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ש"ח. מיליוני

198019831984§19851986

במחירים השינוי אחת
לצרכן1

1,256.0444.9185.219.7Percent change in consumer
prices'

הכל סך 2995,06129,33476,61387,877LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

הכל סך  ישראלי .1512.48614.93544מטבע 14655.059Israeli currency  total

הצמדה הפרשי :891,68810,96630,29632,109Thereofמזה: linkage differentials

עצמי 4803891,4151,833Equityהון capital

הוניים חוב 1738124122Capitalשטרי notes

סחירות פיקדון 2523222,2372,803Negotiableתעודות certificates
of deposits

ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

4861,1413,6283,939Deposits and loans
from banking and
financial institutions

ישראל מבנק 36418797264Loansהלוואות from the Bank of Israel

הציבור 467484,74013,81818,276Depositsפיקדונות of the public
למתן מאושרים פיקדונות

הלוואות
731,1696,11917,26321 ,024Authorized deposits for

granting loans

ממשלה 4975931,8472,823Governmentפיקדונות deposits

חשבון על התחייבויות
לקוחות

6844711,2581,511Liabilities on behalf of
customers

אחדים 8999352,4592,463Otherחשבונות accounts

הכל סך חוץ 1482,57514,39932,46732.818Foreignמטבע currency total

הוניים חוב 11374166160Capitalשטרי notes

ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

346223,2156,5536,132Deposits and loans
from banking and
financial institutions

ישראל מבנק 1647247567567Loansהלוואות from the
Bank of Israel

הציבור 741,4088,35519,27619.852Depositsפיקדונות of the public

למתן מאושרים פיקדונות
הלויאות

1412315*6488Authorized deposits for
granting loans

הסוכנות הממשלה. פיקדונות
למתן ואחרים היהודית

הלוואות

2533308211,072Government, Jewish Agency
and other deposits,
earmarked for loans

חשבון על התחייבויות
לקוחות

173621,7323.9463,929Liabilities on behalf of
customers

אחרים 329215589617Otherחשבונות accounts

1 December as against Decemberofthepreviousyear specified בלוח. הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 1

in the table.
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הבנקאיים1 המוסדות של ת*עולי ורווח הוצאות הכנסות, י"ט/3. לוח
TABLEXIX/3.INCOME, EXPENDITURE AND OPERATIONAL PROFIT OF BANKING

INSTITUTIONS1
שוטפים במחיריס ש"ח, NISמיליוני million, at current prices

19801983198419851986

לצרכן2 במחירים השינוי 1,073.5373.8304.648.1Percentאחוז change in consumer pirces2

הכל סך  891,63112,05529,87012,900INCOMEהכנסות  TOTAL

בבנק מפיקדונות 130278916442Interestריבית on deposits held with the
ובמוסדות Bankישראל of Israel and other bank
אחרים ingבנקאיים institutions in Israeli
ישראלי currencyבמטבע

וניכיון מהלוואות 591,1899,21623,1538,637Interestריבית on loans and bills dis
ישראלי במטבע countedשטרות in Israeli currency

נטו ערך ניירות מעסקי 172751,7613,281949Netהכנסות income from securities (incl.
ודיבידנדים) ריבית interestוכולל and dividends)

כבנק מפיקדונות 101066341,8562,000Interestריבית on deposits held with the
ובמוסדות Bankישראל of Israel and other bank
אחרים ingבנקאיים institutions and on loans

שטרות וניכיון andומהלוואות bills discounted in
חוץ foreignבמטבע currency

אחרות והכנסות 231166664872Commissionעמלוח and other income

הכל סך 861,63411,98329,47212,575EXPENDITUREהוצאות TOTAL
ומשכורת 3452016851,030Wagesשכר and salaries

פיקדונות על 701,40110,72525,6748,613Interestריבית paid on public and
והממשלה governmentהציבור deposits
ישראלי inבמטבע Israeli currency

מבנקים פיקדונות על 231256467181Interestריבית paid on deposits in
ישראלי' במטבע ישראל banksובכנק and in the bank of Israel

in Israeli currency'
הצמדה והפרשי 5389230Interestריבית and linking diffe

חוב שטרי rentialsעל paid on bonds

ישראל בבנק פיקדונות על 91005881,6981,741Interestריבית paid on deposits in
אחרים בנקאיים theBankובמוסדות of Israel and in

וניכיון הלוואות otherעל banks and on loans
חוץ4 במטבע andשטרות discounting of bills

in foreign currency4

ריבית כולל מינהליות. 252175856980Administrativeהוצאות expenses, incl.
נזילות5 גירעונות interestעל on liquidity deifcits5
הכנסה למס andוריבית interest to income tax

 תפעולי 3372398326OPERATIONALרווח PROFIT
הכל TOTALסך

1 Incl. branchesof foreign banks active in lsrael;excl. the Israel
Bank of Agriculture.
2 Annual average as against average 0/ previous year specified
in the table.
3 Incl. bonds and other notes in Israeli currency.
4 Incl. bonds and other notes in foreign currency.
5 Incl. bad debt reserves, various taxes (except income tax),
donations and expenses connected with linkage differentials.

כולל לא בארץ; הפועלים זרים בנקים של סניפים כולל 1

לישראל. החקלאות בנק את
הנקובה קודמת שנד, של ממוצע לעומת שנתי ממוצע 2

בלוח.
ישראלי. במטבע התחייבויות ושטרי אג"ח כולל נ

חרץ. 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

NIS million. al current prices: end of year שנה סוף שוטפים: במחירים ש"י1. מיליוני

19801983198419851986

במחירים השינוי 1,256.0444.9185.219.7Percentאחוז change in consumer

'pricesלצרכן'

הכל סך 193452,0085,7626,382ASSETSנכסים TOTAL

במוסדות והלוואות 81528452,4812,567Depositsפיקדונות and loans with bank

וכספיים ingבנקאיים and financial institutions

לציבור 51177452,1862,529Creditאשראי to the public

לממשלה 237229576660Creditאשראי to the government

ערך בניירות 04207389Investmentsהשקעות in securities

אחרים 332151366419Otherנכסים assets

מקבילים 031880118Contingentחשבונות accounts

הכל סך 193452,0085,7626,382LIABILITIESהתחייבויות TOTAL

עצמי 11482225267Equityהון capital

הוניים חוב ושטרי חוב 101357111,9601,943Bondsאיגרות and capital notes

ממוסדות והלוואות 5885231,4531,689Depositsפיקדונות and loans from bank

וכספיים ingבנקאיים and financial institutions

היהודית הסוכנות 134200583750Jewishפיקדונות Agency and

למתן אחרים otherומוסדות deposits for

grantingהלוואות loans

הממשלה 3654371,3891,511Governmentפיקדונות deposits

(חשבונות לקוחות "051880119Customersהתחייבויות liabilities

contingent)מקבילים) accounts)

אחרים 043772103Otherחשבונות accounts

1 Decemberasagainst Decemberof theprevious year specified בלוח. הנקובה הקודמת השנה של דצמבר לעומת דצמבר 1

in the table.
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למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום י"ט/5, לוח
TABLEXIX/5. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF MORTGAGE BANKS

שנה סוף שוטפים; במחירים ש"וו. NISמיליוני million, at current prices; end of year

19801983198419851986

לצרכן1 במחירים השינוי 1,256.0444.9185.219.7Percentאחת change in consumer prices'

הכל סך  193802,3787,2138,763ASSETSנכסים  TOTAL

וכספיים בנקאיים כמוסדות 6854491,1961,342Depositsפיקדונות with banking and

financing institutions

לממשלה 239211463421Creditאשראי to the government

הכל סך  לציבור 102301,5655,1276,550Creditאשראי to the public  total

מקומיות לרשויות 11055156175 local authoirties

למשתכנים 82031,3354,2685,650 home buyers

לקנלנים מקדמות 112101375336 advances to contractors

בנייה andולחברות building companies

בנות) חברות (כולל 574328381לאחרים other (incl. subsidiaries)

ערך 11382235275Securitiesניירות

מקבילים 1258149125Contingentחשבונות accounts

אתרים 1134350Otherנכסים assets

הכל סך  193802,3787,2138,763LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

ועודפים קרנות 1048116164Surplusהון reserve capital

חוב ואיגרות חוב '9113587שטרי 1,5171,655Capital notes and

debentures

למתן מאושרים 3654481,3991,842Approvedפיקדונות deposits earmarked

וכספיים בנקאיים ממוסדות forהלוואות loans from banks and

financial institutions

אחרים מאושרים Otherפיקדונות approved deposits

הלוואות. earmarkedלמתן for loans: .

בנייה ומחברות מקבלנים 11282242242 from contractors and

building companies

מאחרים 760301352ו from others

ארוך לטווח צמודים 41294906883Longפיקדונות term linked deposits

ממשלה 31087262,3513,222Governmentפיקדונות deposits

מקבילים 1258149125Contingentחשבונות accounts

אחרות 21275232278Otherהתחייבויות liabilities

1 December as against Decemberofthepreviousyear specified
in the table.

בלוח. נקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 1
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insurance ביטוח

ביטוח3, מעסקי השנה2 ותביעות שנתקבלו1 פרמיות י"ט/6. לוח
עיקרי ביטוח ענף לפי

TABLEXIX/6.PREMIUMS RECEIVED1 AND CLAIMS FOR THE YEAR2 FROM

INSURANCE BUSINESS,3 BY MAIN INSURANCE BRANCH
NIS thousand ש"ח אלפי

1985 1984 1984 1983 1982 1980 1970

Percent change in consumer

prices5

PREMIUMS RECEIVED

By Israeli companies

By foreign companies

CLAIMS FOR THE YEAR

By Israeli companies

By foreign companies

קבועים4 בערכים

At ifxed values^

Life assurance

470,503 418,193

470,503 418,193

178,601 149,682

178,601 149,682

שוטפים בערכים

At current values

373.8 145.7 377.7 3,135.7

חיים ביטוח

72,309 15,655 5,738

72,309 15,582 5,713

73 25

26,486

26,486

882 12.2

876 10.9

1.3

3.7

General insurance

3061,9644,977

3041,9544,945

21032

כללי ביטוח

במחירים שינוי אחוז

לצרכן5

שנתקבלו פרמיות
ישראליות חברות "י ע

זרות חברות ע"י

השנה תביעות

ישראליות חברות ע"י

זרות חברות ע"י

שנתקבלו 24.82,42113,61540,167254,3591,058,2611,109,954PREMIUMSפרמיות RECEIVED

ישראליותע"י 19.32,20712,77338.379241,4431,013,2791,064,224Byחברות Israeli companies

ורותע"י 5.52148421,78812,91644,98245,730Byחברות foreign companies

השנהתב 13.82,13213,27541357274,896617,120643,714CLAIMSיעות FOR THE YEAR

ישראליותע"י 11.02.01712,71540,003265,655591,017624,808Byחברות Israeli companies

זרותע"י 2.81155601,3549,24126,10318,906Byחברות foreign companies

I Incl. registration and policy fees collected from insured
persons in general insuracne, and levy to cover V.A.T. on the
commission of insurance agents. (until 1979, credit fees were also
included).
2 Incl. paid claims, expenses on settlement of claims and
increase in pending claims.
3 Business received in Israel and abroad, after deduction of
reinsurance (in retention)
4 See explanation in introduction.
5 Annual average as against average ofprevious year speciifed
in the table.

מהמבוטחים הנגבים פוליסה ודמי רישום דמי כולל 1

הביטוח סוכני עמילות על מע"מ לכיסוי והיטל כללי בביטוח
אשראי). דמי גם כולל 1979 (עד

וגידול תביעות ליישוב הוצאות ששולמו, תביעות כולל 2
התלויות. בתביעות

ביטוח ניכוי אחרי ובחו"ל, בישראל שנתקבלו עסקים 3

עצמי). (בשייר משנה
במבוא. הסבר ראה 4

הנקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע 5

בלוח.
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כללי3 ביטוח מעסקי השנה2 ותביעות שנתקבלו1 פרמיות י"ט/ל. לוח
TABLEXIX/7.PREMIUMS RECEIVED1 AND CLAIMS FOR THE YEAR2

FROM GENERAL INSURANCE BUSINESS3
1985

nis thousand, at ifxed values4 קבועים4 בערכים ש"ח; אלפי

שנתקבלו השנהפרמיות תביעות
Premiums receivedClaims for the year

כולל 1,109,954643,714GRANDסך TOTAL

רכוש אובדן מפני 271,700125,564Lossofpropertyביטוח insurance
מקיף) .Incl)(כולל comprehensive)

ישראליות חברות 246,322116,302Byע"י Israeli companies
זרות חברות "י 25,3789,262Byע foreign companies

חוגה מנועי רכב כלי 186,257173,789Motorביטוח vehicles insurance
 compulsory

ישראליות חברות 185,411172,898Byע"י Israeli companies
זרות חברות 846891Byע"י foreign companies

רכוש מנועי רכב כלי 426,525187,108Motorביטוח vehicles insurance
 property

ישראליות חברות 418,143183,197Byע"י Israeli companies
ורות חברות 8,3823,911Byע"י foreign companies

חבויות ענפי 60,05350,637Liabilitiesביטוח branches insurance
שלישי) וצד מעבידים employer's)(אחריות liability and

third party)
ישראליות חברות 55,81948,384Byע"י Israeli companies

זרות חברות 4,2342,253Byע"י foreign companies

אישיות תאונות מפני 57,54635.681Personalביטוח accidents, health and
ואשפוז hospitalizationמחלות insurance

ישראליות חברות 56,38135,113Byע"י Israeli companies
זרות חברות 1,165568Byע"י foreign companies

שיט כלי טיס, כלי ,39.02630,696Aircraftביטוח vesselandfreight
בהובלה insuranceומטענים

ישראליות חברות 35,73429,732Byע"י Israeli companies
זרות חברות 3,292964Byע"י foreign companies

אחרים סיבונים מפני 68,84740,239Otherביטוח risks insurance
הנדסי) .Incl)(כולל engineering insurance)

ישראליות חברות 66,41439,182Byע"י Israeli companies
זרות חברות 2,4331,057Byע"י foreign companies

/14 See notes 14 lo Table XIX6. יט/6. בלוח 41 הערות ראה 4  1
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עיקרי ביטוח ענף לפי הביטוח1, עסקי דו"חות סיכום י"ט/8. לוח
TABLEXIX/8.SUMMARY OF INSURANCE BUSINESS ACCOUNTS1, BY MAIN

INSURANCE BRANCH
NIS thousand. at fixed values2 קבועים2 בערכים אלפיש"ח,

זרות' חברות
Foreign companies1

1985 1984

ישראליות rvran
Israeli companies

1985 1984

הכל סך
Total

1985 1984

Life assurance

INCOME OF THE REPORT

YEAR  TOTAL
Premiums
Investment income4
Less: the increase in life
assurance reserve

EXPENDITURE AND

UNDERWRITING PROFIT/

LOSSTOTAL
Claims for the year5
Transfer to/from extraordi
nary risks reserve
Commission fees
Management and general
expenses (incl. medical
cheks)
Underwriting profit/loss

INCOME OF THE REPORT

YEAR  TOTAL
Premiums
Registration fees and policy
fees
Investment income4
Less: the increase in
unexpired risks reserve

EXPENDITURE AND UNDER

WRITING PROFIT/LOSS
TOTAL
Claims for the year*
Transfer to/from extraordi
nary risks reserve
Commission fees
Management and general
expenses
Underwriting profit/loss

חייםבי טוח

הדו''ח לשנת 311,991357,061311,991357,061הכנסות

הכל סך  .
418,193470,503418,193470,503פרמיות

מהשקעות1' 59,997123.94959.997123,949הכנסות
עתודת הגדלת 3166.199237,391166,199237.391חות:

חיים ביטוח

 357,061 311,991 357,061 311,991

149.682178.601149.682178,601
3,90115,3023.90115,302

60,92967,11960.92967,119
78.25075,92778,25075,927

  20,112 19,229 20,112 19.229

General insurance כללי ביטוח
39,227 40,614 1,039,707 964,212 1,078,934 1,004,826

35,782 35,960 813.040 766.682 848,822 802,642
9,948 9,022 251,184 246.597 261.132 255.619

4,594
1.909

 101
4,267

24,369 26,456
48.886 22.611

19.775 26.557
50.795 26.878

39,227 40,614 1,039,707 964,212 1,078,934 1,004,826

18,906 26,103 624.808 591.017 643,714 617.120
  1.639 1.737 1.639 1.737

18,808 18,041 221.614 215,511 240.422 233.552
5,684 3.387 164.615 162,521 170.299 165.908

4.171 6,917 27.031 6.574 22.860 13.491

ורווח/הפסד הוצאות

הכל סך ביטוחי
השנהי תביעות

לעתודה/מהעתודה העברה
הכלל מן יוצאים לסיכונים

עמלה דמי
וכלליות הנהלה הוצאות
רפואיות) בדיקות (כולל

ביטוחי רווח/הפסד

הדו"דו לשנת הכנסות
הכל סך 

פרמיות
פוליסה ודמי רישום דמי

מהשקעות4 הכנסות
העתודה הגדלת פחות.
חלפו שטרם לסיכונים

ורווח/הפסד הוצאות

הכל סך ביטוחי
השנהי תביעות

לעתידה/מהעתודה העברה
הכלל מן יוצאים לסיכונים

עמלה דמי
וכלליות הנהלה הוצאות

ביטוחי רווח/הפסד

I See note 3 in Table 6/א1\
2 See explanation in introduction.
3 Excluding Lloyd's brokers.
4 Interest on investment covering insurance and other liabilities.
dividends. profit from realization of investments and credit fees
referring to the report year.
5 See note 2 in Table XIX/6

י"ט/6. בלוח 3 הערה ראה 1

במבוא. הסבר ראה 2

לוידס. למורשי פרט 3

ביטוחיות להתחייבויות החופפות השקעות על ריבית 4
אשראי דמי השקעותוכן ממימוש הכנסות דיווידנד. ואחרות.

הדו"ח. לשנת המתייחסים
י"ט/6. בלוח 2 הערה ראה 5
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הישראליות הביטוח חברות של והפסד רווח דו"חות סיכום  י"ט/9. לוח
TABLEXIX/9.SUMMARY OF PROFIT AND LOSS ACCOUNTS OF ISRAELI

INSURANCE COMPANIES
NIS thousand ש"ח אלפי

1970198019821983198419841985

שוטפים יבערכיםכערכים קבועים
At current valuevalues'At fixed

במחירים שינוי 135.7377.7אחוז 3145.7373.8Percent change in consumer
prices2לצרכן2

מועבר Profit/lossרווח/הפסד transferee! from
ע0קי insuranceמדו"חות business

:accountsהביטוח:

חיים ביטוח 0.5812901,9186,99419,22920,112 Life assurance
כללי ביטוח 0.6511,2338,292 30,6256,57427,031 General insurance

שלא והוצאות Incomeהכנסות and expenses not
עסקי בדו"חות includedנכללו in business

:accountsהביטוח

מהשקעות 1.82371,7533,25314,31357,45161,658הכנסות Investment income
עודף/שחיקה 

23,24139,125 Inflationary surplus/
של erosionאינפלציוני/ת of net monetary

נטו כספיים itemsפריטים
הוצאות :0.9764349703,86621,49720,888Lessפחות: Management

וכלליות andהנהלה general expenses

לתחילת מצטברת 2,8026,435Cumulativeהשפעה influence for
שינויים עקב theהשנה. beginning of the year

הביטוח עתודות inבחישוב accordance with
calculation changes of
insurance reserves

לפני 2.01913764,091רווח/הפסד 13,18422,56642,353Profit/loss before
על למסים provisionההפרשה for taxes on

incomeההכנסות
למסים ההפרשה :0.51333621114,67722,14632,843Lessפחות: Provision to taxes

ההכנסות onעל income
לשנה נקי 1558144,202רווח/הפסד 17,8614209,510Net profit/loss per year

ברווחים/הפסדים ,0.0552601294,3774החלק 1952,085Company's share in net
בנות חברות של profits/lossesנטו of

subsidiaryומשולבות and aggregated
companies

"ח הדו לשנת 1.51132744,331רווח/הפסד 13,4843,77511,595Profit/loss for the report
שוטפת .yearמפעילות from current

activity
מיוחדות, והוצאות 0.313254הכנסות 1,1835,6572,4182,344Extraordinary net income

שניט .בגי; andנטו, expenses, from
previousקודמות years

לסוף נקי 1.8126205,51419,1411,3579,251NETרווח/הפסד PROFIT/LOSS FOR

העובר הד"וח. ENDשנת OF YEAR,

השינויים על TRANSFERREDלדו"ח TO

העצמי ACCOUNTבהון ON CHANGES
IN OWN CAPITAL

1 See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה 1

2 Annual average as against average of previousyear specified in בלוח. הנקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי ממוצע 2
the table.
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הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  י"ט/0ו. לוח
TABLEXIX/10.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAELI INSURANCE

COMPANIES

ש"דו NISאלפי thousand

1970198019821983198419841985

שוטפים קבועים'בערכיםבערכים
At current valuesvalues'At fixed

במחירים שינוי nnK4,357.9366.5190.7444.93ercenl change in

consumerלצרכן2 prices2

כולל 85.99,86757,127169,5191,029,8973,466,7194,002,600ASSETSנכסיםסך GRAND
TOTAL

הכל סך ערך 39.86,68936.978100.519566,2032.075,9112.312,741Securitiesניירות  total

חובי '36.36,59836,01299,468558,1162.059,3662,296,944Bondsאיגרות

3.5919661,0518,08716,54515.797Shares4מניות1'

הכל סך 8.44463,33210.91866,870199,674247.980Loansהלוואות total

פוליסות 2.2917993.05120.00875,99893,263Onעל life assurance
חיים policiesלביטוח

6.23552,5337,86746,862123,676154,717Othersאחרות

בבנקים 6.45213,51512,083132,943376,740580,020Depositsפיקדונות with banks
כספיים andובמוסדות other financial

institutionsאחרים

קבוע, 6.02522,2298.71144,202232,609254,954Fixedרכוש assets. real estate

והשקעות andמקרקעין investments in
בנות'' subsidiaries5בחברות

ויתרות לגבייה 11.28134,46314,29485,628234,146250,032Outstandingפרמיה premiums

סוכנים של andחובה agents, debit

balances

ויתרות 8.28024,69016,27687,613223,981195,403Depositsפיקדונות and other

ביטוח בחברות balancesאחרות in insurance

companies

חובה יתרות .5.93441,9206,71846,438123,658161.470Cashמזומנים. debit balances

אחר andורכוש other assets
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(המשך) הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום י"ט/10. לוח
TABLEXIX/10.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAELI INSURANCE

COMPANIES (cont.)
NIS thousand ש"ח אלפי

1970198019821983198419841985

שוטפים יבערכיםבערכים קבועים
At current valuesvalues'At fixed

במחירים שינוי 4,357.9366.5190.7444.9Percentאחוז change in
consumerלצרכן2 prices2

 85.99,86757,127169,5191,029,8973,466,7194,002,600LIABILITIESהתחייבויות
כולל6 GRANDסך TOTAL6

ועודפים קרנות ,11.24052,5213.68212הון, 700149,616190,459Capital, funds and
surplus

קרנות המניות7, 10.75413,82410,63350,244292,274332,312Shareהון capital7,
אחרות8 וקרנות capitalהון funds, and

other funds8
0.5עודפים/הפסדים 136 1,3036,95137,544 142,658141,853Surpluses/losses

למסים 13.3147,091Reserveעתודה for deferred
taxesנדחים

ארוך לזמן הלוואות


17511532456985,113Long term loans

ביטוח 55.88,16848,194144,493899.8273,106,8503.513.289Insuranceעתודות reserves and
תלויות pendingותביעות claims

חיים ביטוח 35.55,09330,76489,547542,0482,183,4342,420,825Lifeעתודת assurance reserve
כללי ביטוח 6.71,1225,79620,066123,641298,602347,917Generalעתודות insurance

reserve
לסיכונים ,3.82081,1222עתודות 12413,34438,88155,822Reserve for extra
הכלל מן ordinaryיוצאים risks
תלויות 9.81,74510,51232.756220,794585,933688,725Pendingתביעות claims in life
חיים assuranceבביטוח and general
כללי insuranceובביטוח

אחרות 18.91,2776.36121,191117,125196,241286,648Otherהתחייבויות liabilities
ביטוח: Insuranceחברות companies:

וחשבונות 14.68634,42814,99081,060185,690183,484Depositsפקדונות and other
accountsאחרים

ויתרות 3.23501,5875,20830,7806,602100,943Creditorsזכאים and credit
balancesזכות"

אחרות 1.1643469935,2853,9492,221Otherהתחייבויות liabilities

1 See explanation in introduction.
2 December as against December of previous year specified in
the table.
3 Bonds of or guaranteed by government, other Israeli bonds
)incl. capital notes convertible into shares) and bonds issued
abroad.
4 Incl. certificates of particiption in mutual funds.
5 Less addition on cost of subsidiary and aggregated
companies.
6 After deduction of reinsurance in Israel and abroad.
1 Incl. card up share capital. premiums paid on shares, profits
allocated for bonus shares distribution, receipts from shares
demanders and other capital funds.
8 Incl. fund from revaluation of fixed assets.
9 Incl. current accountsof subsidiaries (until 1981 incl. reserve
for outstanding premiums about the recognised rates).

במבוא. הסבר ראה 1

בלוח. הנקובה קודמת שנה של דצמבר לעומת דצמבר 2

חוב אגרות בערבותה, או הממשלה של חוב אגרות 3
ואגרות להמרה) הניתנים הון שטרי (כולל אחרות ישראליות

בחו"ל. שהונפקו
נאמנות. בקרנות השתתפות תעודות כולל 4

ומשולבות. בנות חברות של העלות על תוספת בניכוי 5

ובחו"ל. בישראל משנה ביטוח ניכוי אחרי 6

המניות, על ששולמה פרמיה הנפרע, המניות הון כולל 7

ממבקשי תקבולים הטבה, מניות לחלוקת המיועדים רווחים
אחרות. קרנות וכן מניות

נדל''ן. של חדשה מהערכה קרן כולל 8

גם כולל 1981 (עד בנות חברות של עו"ש חשבונות כולל 9

המוכרים). לשיעורים מעל פרמיה בשל עתודה
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של בישראל והשקעות מביטוח1 התחייבויות  י"ט/וו. לוח
הזרות2 הביטוח חברות

TABLEXIX/11.INSURANCE LIABILITIES' AND INVESTMENTS IN ISRAEL OF
FOREIGN INSURANCE COMPANIES2

AYSthousand ש"ח אלפי

1970198019821983198419841985

שוטפים קבועים3בערכיםבערכים
At current valuesvalues3At fixed

במחירים שינוי 357.9366.5,אחת 4190.7444.9Percent change in consumer
prices4לצרכן4

liabilities'Insuranceמביטוחיהתחייבויות

הכל 8.01667781,96211,04122,77526,044TOTALסך
ביטוח 5.3904069764,82410.48512.394Insuranceעתודות reserves

חיים 3.61261221Lifeביטוח assurance

כללי 1.7783457554,82410.48512,394Generalביטוח insurance

תלויות 2.7163729866,21712.29013.650Pendingתביעות claims

חיים 0.1149Lifeביטוח assurance
כללי 2.6753689776,21712,29013,650Generalביטוח insurance

Investments in Israel בישראל השקעות

הכל 8.21597601,7618,87023,54229,336TOTALסך

חוב5 1.9381905242,2436,2703.111Bondssאיגרות

'0.200I15Sharesמניות6
על 0.631123Loansהלוואות on life assurance

חיים ביטוח policiesפוליסות

אחרות 1.3411754162,2695,6019,538Otherהלוואות loans and deposits
בבנקים7 withופקדונות banks7

לגבייה 2.8572163241,4794,2796.525Outstandingפרמיות premiums

של חובה andויתרות agents debits
balancesסוכנים

אחרות ויתרות 0.15551159932,8013,657Depositsפיקדונות and other balances
ביטוח inבהברות insurance companies

חובה יתרות ,1.3151133581,8714,5916,505Cashמזומנים, debits balances
אחרים andונכסים other assets

1 After deduction of local reinsurance. 2 Excluding
Lloyd's brokers. 3 See explanation in introduction.
4 December as against December ofprevious year specified in
the table. 5 Government bonds or government guaranteed
bonds, other Israeli bonds (incl. capital notes cenvertible into
shares) and foreign bonds. 6 Incl. certificates of
participation in mutual funds. 7 Incl. deposits in cash with
the Slate Treasury.

למורשי פרט 2 מקומי. משנה ביטוח ניכוי אחרי 1

לעומת דצמבר 4 במבוא. הסבר ראה 3 לוידס.
חוב איגרות 5 בלוח. הנקובה קודמת שנה של דצמבר
אחרות ישראליות חוב ואיגרות בערבותה, או הממשלה של
שהונפקו חוב ואיגרות להמרה) הניתנים הון שטרי (כולל
בקרנות השתתפות תעודות כולל 6 בחו"ל.
המדינה. באוצר במזומנים פיקדונות כולל 7 נאמנות.
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גמל קופות
הקרן סוג לפי הגמל, קרנות חשבונות י"ט/2ו. לוח

שוטפים במחירים ש"ח. אלפי

שינוי rmxנטוהעברות העברות
במחירים ומקרבותמחלוקתהכנסות מקופות
 הכללצרכן אחרותרווחיםהפרשותסך

שנתי IncomeAllowancesTransfersממוצע fromNet transfers
ממוצע totaldistributingfromלעומת other
קודמת profitfundsשנה
בלוח נקובה

1=2+3+4234

הכל סך

198045,3486,3063,02516

1982377.7257,42535,393220,8001,231

'1983145.7862,56393,892766,8341,838

1984373.86,925,297373,9126,546,4814,904
1985304.617,649.9411,597,68816,014,29037,963
198648.19,042,8592,800,2466,131,604111,009

פנסיהקרנות
198017,5061,94715,5634
1982377.790,6778,98281,6887

'1983145.7293,91826,796267,14220
1984373.82,491,542120,0332,369,1952,314
1985304.66,590,990413,5036,139,64437,843
198648.13,636,751720,0872,914,5602,104

תגמוליםקרנות
198022,0802,88619,14351

1982377.7121.11114,203105,6961,212
1983145.7419,93539,515378,2612,159

1984373.83,228,533131,5233,096,149861

1985304.68,211,184668,4177,532,53510,232

198648.13,613,0821,287,8902,246,39978,793

פיצוייםקרנות
19803,6946333,09231
1982377.724,5674,38720,22646

1983145.774,6908,38266,573266
1984373.8621,26025,080596,675495
1985304.61,270,932135,0151,142,7406,823
198648.1650,507212,302400,07638,129

השתלמותקרנות
19801,7143711,343
1982377.717,7905,63112,11148
1983145.761,56016,30245,29537
1984373.8510,67084,615426,333278
1985304.61,540,896324,8231,219,4993,426
198648.11,063,140552,342520,4109,612

סוציאליותקרנות
19803544701161

1982377.73,2812,1911,0799

1983145.712,4612,8979,5631

1984373.873,29212,66158,1292,502

1985304.635,93955,93020,128137

198648.179,37927,62550,1591,595

נובמבר. לסוף סוכמו פנסיה קופות איאלה עבור הדו"חות ,1983 עד ו
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SOCIAL INSURANCE FUNDS

TABLEXIX/12.PROVIDENT SCHEME ACCOUNTS, BY TYPE OF SCHEME
N1S thousand, at current prices

לעמיתים החזרות
 גמלהוצאות והעברותתשלומי תשלומיםשעזבו
הכל סך

Expenses 
Socialהדדילזכאים בקרןלביטוח cהגידול w 0 c

InsuranceReturns toPayments forIncrement
totalpaymentsmembers who leftmutualof fund

and transfersinsuranceC;a> ;/I

to creditors" 1f ^

5=6+7+86789=1 5

TOTAL

2,6752.613412042.6731980

18,67118.23034893238.754377.71982

48,93647.3021.277358813.627145.719831

282.862279.1842.8148646.642.435373.81984

1.615,9081.598,10315.1852.62016.034,033304.61985

2,494,8432.409.53578,8596.4496.548.01648.11986

Pension schemes
1.2451,22816216.2611980

7,1816,980192983,497377.71982

18,17617,69546813275.742145.71983'

82,85581,2831.504682,408,687373.81984

364,587357,9906,1524456.226.403304.61985

669,084652,38516,2244752,967.66748.11986

Provident schemes
74072421421,3391980

7,2327,1017160113.879377.71982

19,89819.549152198400.037145.71983

115,737114,8225323833.112,796373.81984

698,795692.4944,7521,5497,512,389304.61985

1.072.2511,014,25353,4344.5642,540,83148.11986

Severance schemes
349329203,3451980

2,2712.2175322.297377.71982

4.3323.74558770.357145.71983

24,65824.082576596,602373.81984

106,791103,1273.6641.164.141304.61985

21 1.323205.1776,146
439,18448.11986

Study Schemes
1801801.5351980

1,2091,1832616.581377.71982

4,4444,394282257,116145.71983

51.03250.77316396459.638373.81984

406,641405.7915672831,134,255304.61985

480.000476,5593.055386583.14048.11986

Social schemes
16115351931980

7787486242,501377.71982

2,0861,9194212510.375145.71983

8,5808.2243931764.712373.81984

39.09438.701503433.155304.61985

62,18561.161
1,02417,19448.11986

'fc usAr** enm rtiaH ■inf*\w K(tr,.nme nen<:inn funreDorts for >1 Till 1983.
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הקופה סוג לפי גמל, קופות נכסי סיכום י"ט/13. לוח

שנה סוף שוטפים: במחירים ש"ח. אלפי

שיערוך הפרשי
Difference on
revaluation

Investment at purchase value רכישה בערך השקעות

Thereof: מזה:

נדל"ז
Real estate

פיקדונות
Deposits

ערך ניירות
Securities

הכלי סך
Total1

בערך נכסים
הכל סך  משוערך
Assets at revalua
tion  total

1=2+6+7+9+10

anקיו. n£t/ /±_

n3 O

SS

52,958
326,560

1,037,794
1,081,507
7,206,060
21,684,504
25,367,154

23,799
133,429
388,560
432,274

2,924,280
8,947,729
10,797,020

22,384
141,681
479,101

3,178,801
9,541,345
11,114,250

1,107
16,958
66,484
498,928

1,474,219
1,727,476

221
217
772
783

4,744
7,674
15,142

220
216
771

782
4,743
7,658

15,134

1

451

4,629
12,512
13,247

101,942
346,269
803,119

198
2,394
6,184
6,919
47,655

203,205
188,583

223
1,827
5,002

37,193
93,545

463,666

260
859

12,849
32,525
68,036

הכל סך
14,093
67,301
178,292
182.212
564,538

1,958,364
3,904,004

4,705
21,836
55,838
59,758
198,192
738,693

1,322,626
פיננסי1 מוסדות

7,065
29,574
82,826
237,360
885,716

1,890,418

447
8,504
22,398
81,395
166,281

405,100

14,777
78,030
192,354
196,297
674,220

2,313,466
4,732,857

5,133
25,498
63,561
67,504

250,603
949,902

1,532,537

68,931
410,021

1,244,910
1,292,963
7,967,021
24,237,850
30,787,268

פנסיה קופות
29,648
161,409
458,662
506,715

3,230,376
10,054,920
12,784,508

ליד ופיצויים תגמולים קופות
7,290
35,805
87,835

274,990
979,359

2,357,752
השתלמות

447
8,773

23,259
94,248
198,810
473,135

29,990
179,602
572,814

3,471,601
10,574,137
13,653,615
קופות

1,567
25,889
90,374

599,855
1,682,443
2,222,247

אחר

366.5
190.7
190.7
444.9
185.2
19.7

1980
1982
'1983
51983
1984
1985
1986

1980
1982366.5

41983190.7
51983190.7
1984444.9

1985185.2
198619.7

366.5
190.7
444.9
185.2
19.7

366.5
190.7
444.9
185.2
19.7

1980
1982
1983
1984
1985
1986

1980
1982
1983

1984

1985
1986

19807,7261,9071,87730


5,669

1982366.543,1217,9547,387149134,491

1983 190.7123,06117,69917,2304681103,649י

1984444.9665,18954,37947,1914,2451604,051

1985185.21,926,350185,395167,67416,994161,721,211

198619.72,126,904369,441285,86482,83291,728,407

חיים. טוח
והצמדה. ריבית וחייבי ם

פורטו. שלא אחרות השקעות גם כולל ו

בי ופרמיות עור. קרן מחוך ישירות בנקים, באמצעות הלוואות כולל 2
מקבילי חשבונות ובקופה, בבנקים ומזומנים אחרים חייבים גם כולל 3

י"ט/12. ללוח 1 הערה ראה 4
מבוא. ראה  מתוקנים נתונים 5
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TABLEXIX/13.SUMMARY OF SOCIAL INSURANCE FUNDS' ASSETS, BY TYPE
OF FUND

NIS thousand. at current prices: end of year

Current assets שוטף רכוש

Thereof: מזה:

ריבית חייבי
והצמדה

Interest and
linkage debtors

12

המעביר חוב
Employer's

debt

הכל3 סך
Total'

10

קבוע רכוש
Fixed assets

Loans

לחברים2 מוה;
Thereof: to
members2

הלוואות

הכל סך
Total

TOTAL
58632394481980
263.7897782,122366.51982
899,8382,1545,357190.719834
8610.5012,6165,357190.719835

64170,39012,00047,048444.91984
552202,75840,036136,935185.21985
368513,95748,051110,34319.71986

Pension funds
45221912131980
201,762645702366.51982
875,0921,6342,333190.71983'
845,7562,0962,333190.71983s
32851,95611,35335,559444.91984

489148,42337,771100,886185.21985
194433,36238,33275,92119.71986

financial institutionsfunds inseveranceProvident and
2101731980
1,3401,043366.51982
2,906852,112190.71983
10,2127,792444.91984

30,40721,914185.21985

56,3177,67622,09419.71986

Study funds
13941980
15699366.51982
_38087247190.71983
2,56716810444.91984
7,97784,845185.21985

11,437356,31119.71986

328327
1.6161,497
4,8364,584
4,5734,319
15.7106,755
36,57018,764
172,931101,233

190190
701667

1,3611.361
1,0981,096
3,2092,077
8,3777,263
21,39520,106

107106
777761

2,9732,973
7,5983,903
23.0268,670
125,29865,033

1



252

4,112163

1,4378

10,19956

313111832581980
138706532133277366.51982
25125121,460349666190.71983
7916123135,6556312,887444.91984

3,7302.8236315,9512,2579,290185.21985
16,03916,03917412,8412,0056,01719.71986

1 Incl. other not speciifed investments.
2 Incl. loans through banks directly from subsidiary funds, and life insurance premiums.
3 Incl. other debtors and cash in banks and in cash, counter accounts and debtors of interest and linkage.
4 See note I totable XIX/12.
5 Revised data  see introduction.
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קופה סוג לפי הגמל, בקופות הצבירה מרכיבי י"ט/4ו. לוח
TABLEXIX/14.COMPONENTS OF ACCUMULATION IN SOCIAL INSURANCE FUNDS,

BY TYPE OF FUND

NIS thousand, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ש"ח. אלפי

גידול
בהפרשי
שיערוך

Increment
in difference
on revaluation

צבירה
מפעילות
 הקופה
נטו

Accumula
tion from
funds'

activity 
net

נטו  מעמיתים צבירה
Accumulation from members  net

Less פחות

תשלומים
אחרים
Other

payments

גמל תשלומי
והעברות
Social

insurance
payments
and

transfers

העברות
מקרנות

נטו ופות ומק
Net

transfers
from
funds

הפרשות מזה:
(כולל
נוספות)
Thereof:
allowances
)incl.

additional)

הבל סך
Total

2=3+456

 צבירה
הכל 0ך
Accumu
lation
total

1=2+7+8

a s

הכל TOTALסך
198044,9933,6486,306162,613614,91936,427
1982366.5252,31717,95435,3931,23118,28039129,552204,811
21983190.7834,88946,79393,8921,83847,4001,53676,862711,234
1984444.96,674,05895,954373,9124,906279,5643,300453,5516,124,553
1985185.216,270,82919,7421,597,68837,9631,598,10317,8061,772,64614,478,441
198619.76,549,418416,4062,800,249111,0092,409,54385,3092,450,3623,682,650

פנס undsPensionיהקופות
198019,2318232,26071,404262,18316,225
1982366.594,9372,94611 ,09667,85928512,54579,446
1983190.7297,25311,35232,2425920,19863330,770255,131
1984444.92,723,66140,323140,0244,801102,4422,060191,3322,492,006
1985185.26,824,54481,348498,60937,853445,7059,409719,7456,023,451
198619.72,729,58826,187806,3474,475815,48021,527906,4841,849,291

ופ תגמולים andצוייםקופות severanceProvident
פיננסי מוסדות financialיםליד institutionsfunds in

198019,5162,2192,963121840251,84315,453
1982366.5111,0309,31614,7161,2516,5668511,86389,852
1983190.7393,21223,11838,3392,99817,95126832,674337,420
1984444.92,898,78725,774126,9683,821104,381634173,3132,699,700
1985185.27,102,536 14,655610,5255,959626,9964,143754,6556,362,536
198619.73,079,478286,9141,286,41749,641994,41854,7261,219,6511,572,913

השתלמות Studyקופות funds
19801,07619237118089796
1982366.518,5025,1356,771481,68484012,528
1983190.764,48512,05316,691374,578232,90749,525
1984444.9509,48133,29684,43827850,7689643,741432,444
1985185.21,082,58885,224324,2773,426405,791284192,523975,289
198619.7539,80462,569551,4279,612476,5592,687223,976253,259

Otherאחר
19805,17041371298190108033,954
1982366.527,8485572,810612,171204,30522,986
1983190.779,9402716,6211,0654,67361310,51169,158
1984444.9542,1283,43922,4823,43821,97351045,166500,401
1985185.21,261,16138,273164,2772,423119,6113,970105,7231,117,165
198619.7200,54893,108156,05866,505123,0866,369100,2567,187 .

December as against December of previous year.
See note 1 to table XIX/12.

קודמת. שנה של דצמבר לעומת דצמבר
י"ט/12. ללוח ו הערה ראה

BANKING AND INSURANCE 516



המקומיות והרשויות הממשלה כ. פרק

ממפעלים וקניות ביטחוני יבוא ובמיוחד ושירותים
ביטחוניים.

לסקטור הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב
מידע. היעדר בגלל כלכלי ענף לפי חולק לא העסקי
השונות למטרות סווגו לא הריבית תשלומי
גדול חלק אחרות. מטרות בסעיף ומופיעים
לפעילויות כלל מתייחס אינו הריבית מתשלומי
שבעבר העובדה את משקפים רק הם השוטפות,

ממסים. במקום ממלוות ההוצאה מומנה

סביבה איכות לשמירת הוצאה
הסביבה איכות לשמירת ההוצאה על נתונים
מס' לישראל" סטטיסטי ב"שנתון לאחרונה הופיעו

.563 עמ' ,198536

ממשלה
הממשלה של וההתחייבויות הזכויות מאזן

במאזן הממשלה של וההתחייבויות הזכויות
בנק וחשבונות 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 שגויסו כספים יתרות
תקציביות מפעולות הנובעות היתרות קצרות.
המשרדים של וזכאים חייבים בעיקר משקפות

הממשלתיים. העסקיים
בעיקר הנובעות זכויות כולל המוניטרי המאזן
ושיכון, פיתוח למטרות שניתנו מהלוואות
משרדי של מהמלאי וכן במניות מהשקעות
נובעות ההתחייבויות למכירה. המיוער הממשלה
ושער הצמדה ומביטוחי קיבלה שהממשלה ממלוות
שניתנו הלוואות בגין עצמה על נטלה שהממשלה

הבנקים. מאמצעי בהכוונתה
על הממשלה התחייבויות שהן המדינה, ערבויות

המקבילים. בחשבונות כלולות תנאי,
הכללי. החשב דו"חות המקור:

והכנסת בחירות

כ/ו (לוחות לכנסת הבחירות תוצאות בהצגת
את להקל שנועד סדר לפי הרשימות סודרו וכ/2).
כשינ בהתחשב הבחירות. תוצאות כין ההשוואה
תוצ מובאות בהן, שהשתתפו ברשימות שחלו ויים
הרשימות ואילו העיקריות לרשימות ההצבעה אות
רשימות יתר קבוצות: כשתי 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,

המטרה לפי ההוצאה של ניתוח מציג כ/5 לוח
המוסד הממשלה, משרדי הבאים: הגופים של
(הוצאות הלאומיים המוסדות לאומי, לביטוח
ההסתדרות היהודית, הסוכנות של בישראל
היסוד) וקרן לישראל הקיימת הקרן הציונית,

המקומיות. והרשויות
הוצאות את גם ההוצאה כוללת 1984/85 כשנת
הגופים ידי על שמומנו רווח כוונת ללא המוסדות
מוצגים קודמות, לשנים השוואה לאפשר כדי הנ"ל.
לפי ההוצאה ההגדרות. שתי לפי זו לשנה הנתונים
הסטטיסטי המשרד להנחיות בהתאם סווגה מטרה
את המשקפות קבוצות, 4 כולל הסיווג האו"ם2. של
כלליים שירותים הממשלה: של העיקריות המטרות
שירותים וקהילתיים, סוציאליים שירותים וביטחון,
בעיקר הכוללים אחרים, ושירותים כלכליים
מטרה לפי הוצאות על האומדנים ריבית. תשלומי
הכספיים הדו''חות של מפורט ניתוח בסיס על הוכנו
הלאומיים, המוסדות הממשלה, משרדי של
כוונת ללא ציבוריים ומוסדות המקומיות הרשויות
מתבססים לביטחון הוצאות על האומדנים רווח.
סחורות של כפועל אספקה נתוני על בחלקם

,12 מסי מוסף".  לישראל סטטיסטי ב"הירחון "1983/84 המקומיות והרשויות הלאומיים המוסדות הממשלה, "הוצאוח די ו

.1985
UnitedNations,1."Classification of Functions ofGovernment" in Statistical Papers. Series M., No. 70, New York ואה: 2

1980.
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המשפטי היועץ ישראל, בנק המדינה, מבקר
החינוך, מערכת עובדי ודיינים, שופטים לממשלה,
לביטוח המוסד עובדי התעסוקה, שירות עובדי
מקו עובדים דואר, סוכני השידור, רשות לאומי,
ועובדים חיילים בחו"ל, המדינה בנציגויות מיים
מערכת של ביחידות ועובדים צה"ל של אורחים

הביטחון.
הממשלה משרדי בשמות הוכנסו 197 7 ביוני א.

הבאים: השינויים ובהרכבם
משרד עם אוחד והתעשייה המסחר משרד .1

המסחר התעשייה, "משרד ונקרא התיירות
התיירות. משרד הופרד ב1982 והתיירות";
בספ הפנים. למשרד צורף המשטרה משרד .2
והחל המשטרה משרד הופרד 1984 טמבר

בנפרד. נתוניו מובאים ב1986
אחד למשרד אוחדו והסעד העבודה משרדי .3

והרווחה". העבודה "משרד הנקרא
שהיו מספר, יחידות צורפו השיכון למשרד .4
אגף מע"צ, והם: העבודה כמשרד כלולות
ויישובים כפרית לבנייה והמינהל המדידות
הבי "משרד נקרא המאוחד המשרד חדשים.

והשיכון". נוי
האנרגיה "משרד בשם חדש משרד הוקם .5

והפיתוח". המדע ו"משרד והתשתית".
החל מלב"ן עובדי כולל הבריאות משרד .6

ב1977.
שהיו בןגוריון, התעופה נמל עובדי ב1978, ב.
עצמ לרשות הפכו התחבורה, למשרד שייכים
המדינה. עובדי בין כלולים אינם ולכן אית,

ותכנון". "כלכלה חדש: משרד הוקם ב1983 ג.
ההנדסה שירותי עובדי הפכו ב1984 החל ר. ל"בזק התקשורת, שבמשרד והטלפון,
עוד כלולים ואינם לתקשורת" ישראלית חברה

המדינה. עובדי בין
הפך האוצר שבמשרד משרדי" למיכון "המרכז ה.
בע"מ". מערכות "מלם בשם עצמאית לרשות
עובדי בין עוד כלולים אינם עובדיו ב1986 החל

המדינה.
בדירוגים: שינויים ו.

האקדמאים בדירוג כלולים הפסיכולוגים .1
הם ל'1980 בין1975 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 ז.
ליחי ולא שנה, אותה של במרס 31 ב העובדים
הנתונים ו1979, 1972 השנים בין עבודה. דות
שנתי, לממוצע התייחסו ארעיים עובדים על
כל של במרס 31 ל מתייחסים הם כ1980, והחל

שנה.

הממשלה והוצאות הכנסות

ולהוצאות להכנסות מתייחסים הנתונים
כספי מחזור של הגדול הרוב שהינן תקציביות,
תשלומים סוגי שני עוד קיימים להן נוסף הממשלה,
והם: וכ/9, כ/8 בלוח כלולים שאינם ותקבולים
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).
של וההכנסות ההוצאות רישום
הממשלה ידי על המבוצעות הוצאות הממשלה.
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 הממשלתי; הסחר
הוא אלה בלוחות וההוצאות ההכנסות של המיון
והוצאות הכנסות של כלכלי מיון בעיקרו. מינהלי
לאומיים. חשבונות  ו' בפרק מופיע הממשלה
באפריל כ1 המתחילות תקציב שנות הן השנים

במרס. 31 ב ומסתיימות
ההכנסות תקציבי מוצגים וכ/9 כ/8 בלוחות
ו 1986/87 בשנים הממשלה של וההוצאות
של הנחות פי על נערכו אלה תקציבים 1987/88

הצפויה. המחירים עליית
יעלו 1986/87 לשנת עד 1985/86 שמשנת הונח,
 עבודה שכר כדלקמן: השונים הסעיפים מחירי
0י309  בבנייה השקעות ,279'0  קניות .AO%3
על ההנחות .69'0  הדולר של החליפין ושער
1987/88 לשנת 1986/87 משנת המחירים עליית
השק ,\W0  קניות ,1.69'0  עבודה שכר היו:
 הדולר של החליפין ושער 0/0ר\  בבנייה עות

0י69.
והצעת הכללי החשב דו"חות המקורות:

.1987 מינואר 1987/88 לשנת תקציב

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
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התקבלו לא עדיין אם גם הממשלה. של ויות
ותו קודמות בשנים שהתקבלו הכנסות וכן למעשה

השנה. קצבו

ההוצאות כ/14). בלוח פירוט (ראה הוצאות
וייעוד סוג לפי מוינו וגיל והבלתי הרגיל בתקציב

ההוצאה.

רגיל בתקציב
הוצאות ומשכורת, שכר על הוצאות סוג: לפי א.
ותרומות. השתתפויות שוטפות. פעולות על

מלוות. ופירעון חדפעמיות הוצאות
מקו שירותים הנהלה, על הוצאות : ייעוד לפי ב.
אחרות. והוצאות מפעלים וממלתכיים, מיים

רגיל הבלתי בתקציב
מכונות פיתוח, עבודות על הוצאות סוג: לפי א.
וקרקע בניינים רכישת הון, העברות וציוד,

ואחר.
מקומיים, שירותים על הוצאות ייעוד: לפי ב.

ואחר. מפעלים ממלכתיים, שירותים
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

הבאות. לשנים והעברות
ברשויות לחינוך הוצאות כוללות: אינן ההוצאות
כבתי המורים של במשכורות הקשורות המקומיות
כלולות לא אף חובה. בגני גננות ושל יסודיים ספר
של הכספיות והפעולות הדת שירותי על ההוצאות
במועצות המאוגדים ביישובים מקומיים ועדים
של בחשבונות המופיעות לדת הוצאות האזוריות.
במועצה בלבד תמיכה הן מקומיות רשויות מספר

הדתית.
כול רגיל הבלתי בתקציב וההוצאות ההכנסות

בלבד. לפיתוח המיועדים סכומים לות
הרגיל לתקציב מתייחס תקציבי עודף/גירעון
ההכנסות כין (גירעון) ההפרש והוא רגיל והבלתי

וההוצאות.
כדי קבועים. במחירים והוצאות הכנסות
במרוצת שחלו הריאליים השינויים על לעמוד
קבו במחירים חושבו וההוצאות ההכנסות השנים,
ניכוי ירי על התקבל הריאלי השינוי אחוז עים.
שחל בשינוי שוטפים במחירים והוצאות הכנסות
= 1979/80 ממוצע בסיס על לצרכן המחירים במדד

.100.0

מקורות
המקומיות. הרשויות של כספיים דו"חות

המקומיות הרשויות כספי
חשבונותיהן את מחלקות המקומיות הרשויות
בין להפריד הוא העיקרון רגיל. ובלתי רגיל לתקציב
באיזה ההחלטה השקעות. לבין שוטפות פעולות
תלויה כלשהי פעולה לרשום התקציבים משני
מתוך הוא המימון אם שלה: המימון במקורות
ואם הרגיל בתקציב הפעולה תירשם שוטפת, הכנסה
המיועדת הכנסה או הלוואה ע"י הוא המימון
רגיל. הבלתי בתקציב הוא הרישום פיתוח, לפעולת
המקומיות הרשויות נוהגות האחרונות בשנים
המיוע מלוות גם רגילים הבלתי בתקציביהן לכלול

התקציב. לאיזון דים
והוצ הכנסות על הנתונים ,1980/81 בשנת החל
המקו הרשויות את גם כוללים הרגיל בתקציב אות

עזה. ומחבל ושומרון מיהודה היהודיות מיות

הגדרות
וייעוד מקור לפי הרגיל בתקציב מוינו ההכנסות
מקור לפי רגיל הבלתי בתקציב ואילו ההכנסה

בלבד.

כ/13). בלוח פירוט (ראה הכנסות
רגיל בתקציב

הכנסות הן עצמיות הכנסות מקור: לפי א.
וממוסדות מהתושבים ישירות גובות שהרשויות
שירו ודמי אגרות כללית, ארנונה כוללות: והן
במועצות מקומיים ועדים מכסות היטלים, תים,

ומוסדות. בעלים השתתתפות אזוריות,
שגובה הכנסות הן מועברות הכנסות
וכוללות המקומיות הרשויות עבור הממשלה
כלי ואגרות מקרקעין שכח 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.

וממלכתיים. מקומיים שירותים מאספקת

רגיל הבלתי כתקציב
כוללות: מקור לפי ההכנסות

כספיים, וממוסדות מבנקים מהאוצר, מלוות
והכנ והבעלים הממשלה השתתפות קבלני, אשראי

רכוש. ממכירת סות
התחייב גם כוללות התקציבים בשני ההכנסות
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נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1969/70 1972/73 הציבורי הסקטור חשבונות 484
30.6.1981 העשירית לכנסת הבחירות תוצאות 680

פיסיים נתונים  1984/85 המקומיות הרשויות 798
כספיים נתונים  1984/85 המקומיות הרשויות 809
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ELECTIONS AND THE KNESSET והכנסת בחירות
2 כ/ו, ללוחות מקרא

/LEGENDATO TABLES XX1, 2
הרשימהסימן Nameשם of lis!Symbol

הישראליתאמת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PartyAMT
המאוחדת הפועלים andומפלגת United Workers' Party

הישראליתאת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PanyAT
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 p8 פועלי Israelמפלגת Labour Party (MAPAI)A

העבודהתו Unityאחדות of LabourTW
במערך קשורות מיעוטים 'Minoritiesרשימות lists connected with Alignment

והפועלב המזרחי לאומית. דתית Nationalחזית Religious Front, 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
המרכזהז מפלגת  Chaשינוי nge  Center PartyHN
(ד"ש)יש לשינוי הדמוקרטית Democraticהתנועה Movement for Change (DASH)JS
uלאומית לאחדות התנועה  Yahיחד ad  Movement for National UnityT
החופשיט Freeהמרכז CenterT

Likudהליכודמחל (Mahal)MHL
ResurrectionThהתחייהת
המשקיש להבראת  Ometzאומץ  for Recovery of the EconomyJS

(כן)תלם ממלכתית להתחדשות Movementתנועה for State Renewal (KEN)TLM
הציונותכנ להגשמת תנועה Shlomzionשלומציון.  Realization of Zionism MovementKN

LikudHLTAMהליכודחלטעמ
ןגח"ל)חל ליברלים חרות Herutגוש  Liberal Front (GAHAL)HL
ממלכתיתעמ Stateרשימה ListAM
החרותח Freedomתנועת ParlyH

הליברליתל Liberalהמפלגה PartyL
העצמאייםלע Independentהליברלים LiberalsLA
האזרחרצ לזכויות 'Citizensתנועה Rights MovementRZ
שליש ShelliSמחנה

אדום) תכלת (תנועת Moqedמוקד (TekheletAdom Movement)KN
הישראליתק הקומוניסטית Israelהמפלגה Communist PartyK

הזהש Haolamהעולם HazeS

לשלוםפ המתקדמת Progressiveהרשימה List for PeaceP
המפלגהו  ולשויון לשלום דמוקרטית Democraticחזית List for Peace andw

פנתרים (רק"ח). הישראלית Equalityהקומוניסטית  The Israel Communist party
וערבים יהודים 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 לטי לכנסת, הבחירות תוצאות כ/ו. לוח

רשימה

כנסת

111111***

25 14930 *** 5126 *** 553 \1 5915 **** 61

מוחלטיםמספרים
בחירה זכות 506,567924,8851,057,7951,218,4831,271,285בעלי

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
214.7212.57.37.27.5מ
35.737.332.238.234.7א
228.26.06.6תו

מיעוטים 3.04.74.43.93.5רשימות

במערך3 קשורות
8.39.19.99.8ב

ג
ד
ft

12.22.0
1.6

4.74.7
3.7
1.9

.

שס
עד

הן

"ש ד  יש

יחד  ט
החופשי המרכז  ט

מחל

ת

אומץ  יש

תלמ

כנ

טעמ4 חל
חל

עמ

11.56.612.613.513.8ח
5.216.210.26.2613.6ל5

4.13.24.44.66לע7

רצ

שלי  ש
8.,.,



קנ
3.54.04.52.84.2ק

הזה העולם  ש
פ



ו
מיעוטים רשימות 110.50.80.4יתר

פש

כך
3.51.92.20.3§10.1יתר

למפלגות הקשורות רשימות כולל 3 במפ"מ. כלולה העבודה אחדות רשימת 2 .521 בעמוד הרשימות שמות ראה 1

הרשימה: שם היה הרביעית הכנסת עד 5 הממלכתית. והרשימה החופשי המרכז גח"ל. כולל 4 המערך. את שהרכיבו
המפלגה הרשימה: שם היה הרביעית הכנסת עד 7 הליברלית. במפלגה כלולה הפרוגרסיבית המפלגה 6 כלליים. ציונים
תכלתאדום. תנועת ואת הישראלית הקומוניסטית המפלגה את 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 V 7730 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
3.83.53.11.4 Minorities connected

with Alignment1
8.99.88.39.23.5 4.9B
3.3j 3.23.83.41.7 3.7G
1.8) 1.81.3 0.9D
1.5 2.3NJ
3.1 SHAS
1.6 AD
2.6 1.5HN


11.6
 JS (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
1.9 KN
30.2HLTM4

21.321.7HL


3.1
 AM

 H
 L5
3.83.23.61.2 0.6LA7

2.21.22.4 1.4RZ


1.6 0.4SSHELLI
1.4 KNS
1.11.2 K
1.21.20.7

 S (Haolam Haze(
1.8 P
2.32.83.44.63.4 3.4W

0.20.4_ LIOther minorities' lists
2.00.1 0.6PS
0.31.2 0.3Kach
1.3LI3.32.22.7 1.6Other lists

1 See namesof lists on page 521. 2 Unity of Labour, included in Mapam. 3 Incl. lists connected to 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 Hth
Knesset  included in the Alignment. 8 Moked (KN) includes Israel Communists and the Tekhelet Adorn movemenl.
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רשימה1 לטי כנסת, חברי כ/2. לוח

כנסת חברי

כנסת

I11111***

25 1 4930 VII 5126 VII 553 W 5915 *** 61

הכל 120120120120120סך

אמת

את

כא

15999נמ

4645404742א

21078תו

במערך3 קשורות מיעוטים 25554רשימות

10111212ב

ג

ד

163

6/י2
4
2

ני

שס

עד

הז

ד"ש יש

יחד  ט
החופשי המרכז  ט

מחל

ת

אומץ  יש

תל''מ

כנ

טעמ4 חל

חל

עמ

148151717ח

20138617רל5

,5A566לע7

רצ

שלי ש

קנ8

45635ק

הזה העולם ש

■פ

ו

מיעוטים רשימות יתר

פש

כך

73יתר


כ/1. בלוח הערות ראה 18
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TABLEXX/2.KNESSET MEMBERS BY LIST1

Knesset

Knesset members VIVIIVIIIIXXXI

2 XI 6528 X693! XII 7317V 7730 VI 8123 VII 84

120120120120no120TOTAL
5651324744AMT

45_AT
10KA

8_M

A
TW

4431Vfmoirttes connected
with Alignment1

1112101264B

44442G

221D
31NJ

4SHAS
2AD

23HN
15_JS(DASH(

3T(Yahad(
2T(Free Center(

434841MHL

35TH
_1JS (Ometz(

2_TLM
2KN

39_HLTM4

2626HL

4AM

H
_L5

5441LA7

3113RZ

2SSHELL1
1KN8

11K

12S (Haolam Haze(
_2P

334■ 544W
_Other minorities' lists

1_PS
1Kach





Other lists

/18 See notes to Table XX1.
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והועדות הכנסת מליאת ישיבות  כ/3. לוח
TABLEXX/3.THEKNESSETPLENARY SESSIONS AND COMITTEE MEETINGS

Knessetכנסת
Committeeועדה

VIIVIIIIXX1XI

457401441665350PLENARYהמליאה SESSIONS

קבועות2 2,9823,2253,6682,9092,703PERMANENTועדות COM

M1TTEE MEETINGS2

הכנסת 227183334213246Houseועדת Committee

ומשפט חוק ,364222293199212Constitutionחוקה,

Law Si Justice

648646508416494Financeכספים

וביטחון 319387358218227Foreignחוץ Affairs Sc
Security

ורווחה5 437476463289359Labourעבודה and Welfare'

318284277354180Economicsכלכלה

ותרבות 222258360295246Educationחינוך and Culture

ואיכות 208270266261278Interiorפנים Affairs and
Environmentהסביכה

ציבורייםי 181271שירותים



Public Services3

המדינה ביקורת


228126216272State Conlrol

וקליטה 238196100Immigrationעלייה and

Absorption

הפירושים 1825Interpretationsועדת
מיוחדת Committeeוועדה and

Special Committe

המשנה 1,062616888749886SUBCOMMITTEESועדות

1 Till the end of the third session. 2 As of the Sixth השישית, בגנסת החל 2 השלישי המושב סוף עד ו

Knesset, sessionsof joint committees have been included in the הכל בסך המשותפות הועדות ישיבות נכללו
total only. 3 As of the Ninth Knesset, this committe dealt מטפלת זאת ועדה התשיעית. בכנסת החל 3 בלבד.
with welfare and other subjects which had previouslybeendealt בוועדת בעבר שטופלו אחרים ובנושאים רווחה בנושאי
with by the public services committee.  הציבוריים. השירותים
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הצעות המטפלת, והועדה העניין לפי שנתקבלו, חוקים  כ/4. לוח
ושאילתות היום לסדר

TABLEXX/4.LAWS PASSED, BY SUBJECT MATTER AND RESPONSIBLE
COMMITTEE, MOTIONS FOR THE AGENDA AND INTERPELLATIONS

Knessetכנסת
וועדה Subjectעניין matter and
מטפלת

1VIVIIV11IIXX1XI
responsible committee

שנתקבלו 1,456318349384169189LAWSחוקים PASSED

Subjectהעניין matter
יסוד 2913631Basicחוקי laws

38581643Knessetכנסת
וכלכלה 4351051321125890Financeנספים and Economics
וצבא 151212015915Defenceביטחון and Armed

Forces
22710101Healthבריאות

דתיים Religious_378שירותים Services
ותרבות 20111316512Educationחינוך and Culture

535752Agricultureחקלאות
ומשפט 3377760934127Administralionשלטון and

Justice
ורווחה2 805056382319Labourעבודה and Welfare

751124551816Interior1פנים3
מסחר, ,619121214Transportתחבורה. Trade, Industry

ותיירותי andTourism1תעשייה
המדינה 351Stateמבקר Comptroller

118843Miscellaneousשונות

המטפלת5 Responsibleהועדה
committee5

הכנסת 3232125Houseועדת Committee
ומשפט חוק ,37769631264629Constitutionחוקה, Law >£

Justice
4711061191064790Financeכספים

וביטחון 841616121012Foreignחוץ Affairs and
Security

ורווחה 1285266511921Labourעבודה and Welfare
121201617158Economicsכלכלה

ותרבות 2211131677Educationחינוך and Culture
הסביבה ואיכות 1542335481714Interiorפנים Affairs and

Environment
ציבוריים2 Public_331011שירותים Services2

המדינה 3161Stateביקורת Control
משותפות 298562Jointועדות committees

2,1065818391,1176961,405MOTIONSהצעות FOR THE
היום AGENDAלסדר

15,7136,0077,1297,1273,6313,503INTERPELLATIONSשאילתות
1 Till the end of the third session. 2 See note 3 to Table
XX/3. 3 Until the Eighth Knesset  municipal
matters. 4 Since the Ninth Knesset incl. trade and
industry. 5 In the first knesset, there was a "Commitee for
Other Procedures", Five laws that were passed in this commitee
are included in the total ouly.

ללוח 3 הערות דאה 2 השלישי. המושב סוף עד 1

עניינים  השמינית הכנסת עד 3 כ/3.
מסחר כולל  התשיעית מהכנסת 4 מוניציפאליים.
לנוהל "ועדה פעלה הראשונה בכנסת 5 ותעשייה.
הכל בסך כלולים זו בועדה שהתקבלו חוקים חמישה אחר".

בלבד.
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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

At current prices שוטפים במחירים

1983/841984/851984/85Purpose§1982/83§1981/82§1980/81§מטרה

ש"ח מיליוני  כולל 8,508.8GRAND'106.8258.8549.81,523.78,251.6סך TOTAL  NIS million
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

וביטחון כלליים 36.033.633.031.836.236.1Generalשרותים public services and
הבל defenceסך  total

כללי 2.62.22.82.72.72.8Generalמינהל administration
חוץ 0.30.40.60.40.40.4Externalיחסי affairs

משטרה ציבורי, 1.51.41.71.61.51.8Publicסדר order and
safetyומשפטים
כללי 0.10.10.10.10.20.2Generalמחקר research

31.529.527.827.031.430.9Defenceביטחון

סוציאליים 32.330.733.531.229.730.6Socialשירותים and community
הכל סך  servicesוקהילתיים  total

9.18.29.48.68.710.0Educationחינוך
5.95.76.05.85.45.2Healthבריאות

סוציאלי 9.19.09.9959.39.1Socialביטוח security and
welfareוסעד services

ושירותים 6.46.06.25.64.64.6Housingשיכון .and community
amenitiesקהילתיים
בידור 1.51.51.61.41.41.4Recreationalתרבות, and related

culturalוספורט services
דת 0.30.30.40.30.30.3Religionשירותי

 כלכליים 18.921.418.721.816.415.9Economicשירותים services  total
הכל סך

להוזלת תמיכות :3.27.74.74.65.45.2Thereofמזה: Subsidies on
חיוניים essentialמוצרים commodities

כלכלי 0.30.20.30.20.30.3Economicמינהל administration
ייעור ,2.63.53.63.13.23.1Agricultureחקלאות, forestry and

fishingודיג
תעשייה ,2.33.14.75.44.64.4Miningמחצבים. manufacturing and

buildingובנייה
ומים גז ,2.54.11.81.12.12.0Electricityחשמל, gas and water

0.70.70.70.80.50.5Roadsדרכים
ותקשורת 1.82.02.23.02.12.0Transportתחבורה and communication

0.82.00.73.90.20.2Otherאחר
התמיכה 7.95.84.74.3343.4Subsidyמרכיב component in

הממשלה governmentבהלוואות loans to
העסקי theלסקטור business sector

הכל סך  12.814.314.815.217.717.4Otherאחר  total
ריבית2 13.814.415.615.918.317.9Interestתשלומי payments2
ל.נ.מ.א. שונות 1.00.10.80.70.60.5Miscellaneous n.e.s.

1 Including nonprofit instituti9ns ifnanced mainly by the
government (see introduction). 2 Excluding interest
payments on loans from the Bank of Israel.

את מממנת שהממשלה רווח כוונת ללא מוסדות כולל 1

תשלומי כולל לא 2 מבוא). (ראה הוצאותיהם עיקר
ישראל. מבנק הלוואות על ריבית
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GOVERNMENT ממשלה
assets and liabilities of the government האוצר של והתחייבויות וכויות

הממשלה של והתחייבויות זכויות מאזן  כ/6. לוח
TABLEXX/6.BALANCE OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE GOVERNMENT

NIS thousand. at current pirces: 31 ill each year שנה כל במרס 31 שוטפים; במחירים ש"ח. אלפי

1986 1985 1984 1983 1982

Current assets
Current liabilities
Deifcit of current balance

Current balance
2,114,000 il ,200,600 260,388 54,278
3,477,000 §1,631,600 230,653 67,732
1,363,000 §431,000 29,735 13,454

השוטף ]1K0n
34,246 שוטפות זכויות
25,536 שוטפות התחייבויות
8,710 שוטף במאזן גירעון

Monetary balance
Assets

Slock
Loans and deposits tola!
Nonlinked loans
Loans linked to the C.P.I

Loans linked to the
rate of exchange

Interim ifnancing for building
Assets placed in trust
Investment in securities  total
Agriculture, forestry and fishing
Industry, mining. trade
and services
Construction
Finances and business services
Transport and communication
Electricity and water
Other
Various assets
Investment in Bankof Israel shares
Monetary deficit

TOTAL

Liabilities
Internal loans
Foreign loans
Liabilities in respect of indexation
to C.P.I. and foreign currency
TOTAL

175,400
11.270,500

260,000

101.922
4.999.900
137,300

12.894 5.562
566.428 133.945
72,516 28,520

918
8,294

56,148
273
193

457.300
200

743
2.664

'56,148
481

71,017
158.034

200

1,286
641
98

273
252.811
30,016

200

7,491,300 4,015,900 367,258 76,545

3,414.200 846,700 126,654 28,880

56.000 16,827 11,561 7,779
78,100 25.611 7.410 3.560
113.958 147,241 59,496 1,802

834 835 37 37
47,298 15,353 4,350 588

523
274
98
273

8
9.544

1

69.151.242 33,364.4696.902.150 1.581.022
81,302,700 38,814,204 7,590,155 1,743,215

53,982,600 23,717,689 4,903,193 1,056,890
24.615,400 13,595,107 2,357,879 573,720
2,704,700 1,501,408 329,083 112,605

המונטרי המאזן
זכויות

2.014 מלאי
25,459 ופיקדונות הלוואות הכל סך

צמודות לא הלוואות
למדד צמודות הלוואות

לצרכן המחירים
צמודות הלוואות
חוץ למטבע

5,100 לבנייה ביניים מימון
2,024 בנאמנות שנמסרים נכסים
880 הכל סך  במניות השקעות
32 ודיג ייעור חקלאות,
260 מסחר כרייה. תעשייה,

ושירותים
123 בינוי
149 עיסקיים ושירותים פיננסים
36 ותקשורת תחבורה

272 מים חשמל
אחר

5,268 שונות זכויות
/ ישראל בנק מניות הון

825.937 מונטרי גירעון
866,683

559,361
251,933
55,389

81,302,700 38,814,204 7,590,1551,743,215 866,683

הכל 0ך

התחייבויות
פנים מלוות
חוץ מלוות

ביטוחי בגין התחייבויות
ושער הצמדה
הכל סך

Guarantees

Mutually offsetting accounts מקבילים חשבונות
2,242.018 §1,315,011 187,921 46,432 24,084 ערבויות

Source: Accountant General's Report.
1 Incl. debentures and shares of the "Bezeq" company,
amountingto NIS 56,050 thousand that were allotted totheState
in return for the property that were transferred to the
company. 2 Incl. the purchase of the sharesof commercial
banks amounting to NIS 52,686 thousand through the "Stateof
Israel Holdings Ltd." company.

הכללי. החשב דו"ח המקור:
כסך "בזק התקשורת חברת של ומניות חוב איגרות כולל ו

הנכסים תמורת למדינה שהוקצו ש"ח אלפי 56.050 של
הבנקים מניות רכישת כולל 2 לחברה. שהועברו
החברה באמצעות ש"ח אלפי 52.686 של בסך המסחריים

בע"מ". ישראל מדינת "נכסים הממשלתית
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government income and expenditure הממשלה והוצאות הכנסות
תקציביים גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות,  כ/7. לוח

TABLEXX/7.INCOME, EXPENDITURE AND BUDQETARY SURPLUSES OR
DEFICITS

NIS thousand, at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ש"ח. אלפי
או אועודף עודף

()הוצאות'הכנסות' מצטבר'גירעון ( ) גירעון
Expenditure'Surplus^תז0^ז1 orCumulative surplus

deficit( )or deifcit ( )■

1948/492.922.80.10.1

1949/509.329.40.10.0
1950/5115.014.90.10.1
1951/5219.620.9 1.31.2
1952/5329.628.80.80.4
1953/5440.239.70.50.1
1954/5566.2'65.30.91.0
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
1974/754,721.74,752.130.437.5
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
1982/83559,712.0581,873.022,161.013,878.0
1983/841,891,924.01,848,735.043,189.029,311.0
1984/8510,843,886.011,304,597.0460,711.0431,400.0
1985/8632,730,934.033,662,848.0931,914.01,363,314.0

Source: Accountant General's Report.
1 Incl. commercial enterprises 2 Does not include the
entire defence budget. 3 Including NIS 2.5 thousand of
foreign exchange equalization fund.

הכללי. היושב דו"ח המקור:
תקציב את כולל אינו 2 עסקיים. מפעלים כולל 1

קרן של ש"ח אלפי 2.5 כולל 3 במלואו. הביטחון
שערים. הפרשי
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הממשלה הכנסות כ/8. לוח
TABLEXX/8. GOVERNMENT INCOME

תקציב שנות שוטפים: Atבמחירים current prices: budget years

תקציב2למעשה1הכנסה
תקציב Actualסוג income1Budget'Budget section
הכנסה andוסעיף income item

1984/851985/861986/871987/86

"חמיליוני N1Sש million

כולל 10,979.632,842.939,294.0סך 33,403.0TOTAL

שוטפים 6,446.017,863.226,372.0תקבולים 23,154.2CURRENT RECEIPTS
הון ע"ח 1,774.68,182.411,262.0תקבולים 8.948.8Capita] receipts

ישראל מבנק 2.298.35,865.41.660.0תקבולים 1 ,300.0Receipts from the bank
of Israel

תקציבי עודף או 460.7931.9גירעון 
Budgetary surplus or deifcit

Percentsאחוזים

הכל סך שוטפים 100.0100.0100.0תקבולים 100.0CURRENTRECEIPTS TOTAL

הכנסה 27.8834.7933.35מס 33.82Income tax
הגליל) שלום מלווה Including)(כולל Peace of Galilee Loan)

יכוש 0.42מס 0.35Property tax

רכוש על היטל 0.69Property levy
מקרקעין שכח 1.14מס 0.78Land betterment tax

הסקטור על מוסף ערך 1.84מס 1.72V.A.T. imposed on the ifnancial
ומלכ"ר sectorהפיננסי and on private non

proift institutions
מעסיקים 1.46מס 2.42Employers' tax
חינוך היטל 0.99Education levy
כללי  2.643.603.89מכס 4.10Customs general

דלק 1.161.891.93מס 1.13Fuel tax
מלט. משקאות, (טבק, 0.73בלו 0.63Excise duty (tobacco,beverages,

(cement,miscellaneousשונותן

"ל לחו נסיעות 0.350.640.68מס 0.54Travel tax
מוסף ערך 12.4917.5019.54מס 19.88Value added tax

קנייה 4.565.857.97מס 6.22Purchase tax
מסמכים) (על הכנסה כולי 0.220.24מס 0.25Revenue stamp tax (documents)

"ח מט 0.620.520.47היטל 0.46Imposition on foreign currency
רכב כלי ואגרות רשיונות 0.260.410.75דמי 0.47Licence fees  vehicles
אחרים ואגרות רשיונות 0.160.380.65דמי 0.40Licence fees  other

יבוא 1.110.660.49הפקדת 0.10Import deposits
עסקיים ממפעלים 0.111.261.10תמלוגים 0.85Royalties from enterprises and

טבע naturalומאוצרות resources
3.204.861.93ריבית 1.54Interest

שנים תקציבי ע"ח 0.230.360.09החזרות 0.09Refunds on account of former
'yearsקודמות budgets

שערים והפרשי מלאי על יתר 0.160.16מס Surtax on stock and exchange rate
adjustment

שירותים יבוא על 2.470.830.56היטל 0.99Imposition on service imports
שונים משירותים 0.230.190.19הכנסות 0.22Income from various services

פיתוח מתקציב 42.1525.8621.80העברה 21.56Transfer from development budget
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(המשך) הממשלה הכנסות  כ/8. לוח
TABLEXX/8.GOVERNMENT INCOME (cont.)

תקציב שנות שוטפים, Atבמחיריס current prices; budget years

יהכנסד תקציב2למעשה
תקציב Actualסוג income1Budget2Budget section
הכנסה andוסעיף income item

1984/851985/861986/871987/88

הכל סך הון ע"ח 100.00100.00100.00תקבולים 100.00CAPITALRECEIPTS TOTAL
מחו"ל ומענקים 104.8283.6450.73מלוות 79.96External loans and grants

לביטוח מהמוסד פניס: 23.7313.2613.51מלוות 14.75Internal loans: From the National
Insuranceלאומי Institute

ואמיסיות 96.1479.6362.84מבנקים 54.65From banks and
issues

חשבון על גבייה אחרות: 1.450.597.93הכנסות 4.69Other revenue: Collections on account
ומכירת ofהליאות loans and sale of

(קרן) propertyרכוש (capital)
0.040.020.06פחת 0.06Depreciation

ע"ח 0.640.380.37הכנסות 0.36Income o/a of
participationהשתתפות in
investmentsבהשקעות

לפנסיה 0.740.280.390.4הפרשות JAllowances for
pensionופיצויים and

severance pay
לתקציב העברה 153.1056.4551.04 55.80Transfer to ordinary

budgetהרגיל
מבנק 25.5421.3511.21מקדמות 0.92Advances from the

Bankישראל of Israel

 עסקיים 325.0820.01,174.7מפעלים 1,051.1BUSINESS ENTERPRISES
הכל TOTALסך

ש"ח מיליוני N1S million
אחתים 100.00100.00100.00 100.00 percentages
האוצר 1.301.561.80מפעלי 2.31Treasury projects
השיכון 18.3917.8214.21מפעלי 16.10Housing projects

3.324.595.28רכבת 4.57Railways
הרגיל התקציב 1.000.330.58השתתפות 0.70Participation of ordinary budget

הרכבת inבהוצאות railways' expenditure
התקשורת 12.4912.9215.92מפעלי 14.20Communication enterprises

ישראל מקרקעי 10.3911.6412.84מינהל 11.30Israel Lands Authority
יפו 0.310.250.38נמל 0.37Yafo port

והייצור העבודה לפריון 0.750.880.89המכון 0.72Israel Institute of Productivity
ההוראה לאמצעי 0.190.20המכון . Institute for Teaching Aids

הממשלתי הסחר 51.8649.8148.10חשבונות 49.73Government trade accounts

1 Accountant General's report.
2 Updated budgets published
introduction).

in January 1987 (see
הכללי. החשב דו"ח

מבוא). (ראה 1987 בינואר שפורסמו מעודכנים תקציבים

GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES 532



הממשלה הוצאות  כ/9. לוח
TABLEXX/9.GOVERNMENT EXPENDITURE

תקציב שנות שוטפים; Atבמחרם current prices: budget years

תקציב2למעשה1הוצאה
התקציב Actualסוג expenditure1Budget*Budget section and
ההוצאה expenditureוסעיף item

1984/851985/861986/871987/88

ש NISמילוני million
כולל 10,979.632,842.939,294.0סך 33,403.0TOTAL

וגילי 6.446.017.863.226.372.0תקציב 23.154.2Ordinary budget'
חובות' ופירעון פיתוח 2.235.39.114.311.262.0תקציב 8.948.8Development budget and debt repayment5

ישראל לבנק חובות 2.298.35.865.41החזר .660.0 1 .300.0Debt repayment to the Bank of Israel

Percentsאחוזים
הכל סך  רגיל 100.00100.00100.00תקציב 100.00ORDINARY BUDGET  TOTAL

חברי הכנסת. המדינה. 0.130.130.16נשיא 0.14President of the State. Knesset.
המדינה ומבקר Cabinetהממשלה Ministers and State

Comptroller
הממשלה ראש 0.060.050.05משרד 0.05Prime Minister's Office
העלייה לקליטת 0.180.180.19 0.20Ministry ofImmigrant Absorption

האוצר 0.610.610.64 0.58 Finance
הביטחון 33.6937.0831.07 33.10Defence
הבריאות 2.482.081.54 1.72Health

דתות לענייני 0.420.370.47 0.43 Religious Affairs
החוץ 0.400.550.53 0.46 Foreign Affairs

והתרבות החינוך 7.306.528.92 8.08 Education and Culture
החקלאות 0.300.270.26 0.25 Agriculture

לתושבי פיצויים 0.030.030.02 0.03 Resettling grants to
seltlersסיני in Sinai

והמסחר התעשייה 0.120.13' 0.13 0.13 Industry and Trade
התיירות 0.070.120.10 0.11Tourism

והתשתית האנרגיה 0.030.380.03 0.03 Energy and
 Infrastructure

ולתכנון 0.010.010.01לכלכלה 0.01 Economy and planning
הפנים 0.080.080.09 0.09 Interior

המשטרה 1.651.671.78 1.76Police
המשפטים 0.240.260.28 0.22Justice

והרווחה4 5.026.5911.39העבודה 10.18 Labour and Social
Welfare4

והשיכון הבינוי 0.120.170.22 0.18Construction and Housing
והפיתוח המדע 0.020.020.02 0.02Science and

 Development
התחבורה 0.080.080.08 0.08 Transport

מפלגות 0.080.050.05מימון 0.05Financing political parties
27.9126.9124.67ריבית 23.24Interest

ופיצויים 1.621.692.58גימלאות 2.34Pensions and compensations
לנכים 0.330.300.38תגמולים 0.30Gratuities to invalids

לרכבת 0.050.020.03העברות 0.03Transferto railways
לתחבורה 0.040.050.03 0.04to transport

המקומיות לרשויות 2.552.151.92 2.26to local authorities
השידור לרשות 0.01 to the broadcasting

authority
לאנרגיה לוועדה 0.100.120.13 0.13to the Atomic Energy

אטומית commision
ליצוא שווקים לפיתוח 2.252.922.70הענקות 2.86Subsidies for promotion of exports

מחירים לייצוב 6.934.452.33 2.78 for stabilization of prices
1.081.270.49שונות 0.54Miscellaneous

המדידות 0.010.010.01מחלקת 0.01Survey department
אשראי 4.003.442.72סיבסוד 3.00Subsidies to credit

3.98רזרבות 4.57Reserves
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(המשך) הממשלה הוצאות כ/9. לוח
TABLEXX/9.GOVERNMENT EXPENDITURE (cont.)

תקציב שנות שוטפים; Atבמחירים current prices; budget years

יהוצאו למעשה
התקציב Actualסוג expenditure1Budget2Budget section and
ההוצאה expenditureוסעיף item

1984/851985/861988/871987/88

 ופירעון פיתוח 100.00100.00100.00תקציב 100.00DEVELOPMENT BUDGET AND
חובות הכל DEBTסך REPAYMENT  TOTAL

לחקלאים שיכון (כולל 1.161.261.02חקלאות 1.19Agirculture (inc). rural housing and
הערבה) developmentופיתוח of Arava region)

מים 0.740.480.49מפעלי 0.56Water projects
ומסחר 7.345.853.98תעשייה 5.65Industry and Trade

0.440.280.17תיירות 0.34Tourism
וכבישים 0.590.470.74תחבורה 0.61Transport and roads

1.030.210.18תקשורת 0.20Communication
4.983.493.09שיכון 3.88Housing

המקומיות לרשויות 0.360.261.04הלוואות 1.03Loans to local authorities
ציבוריים למוסדות 1.310.981.16בניינים 1.17Buildings for public and government

בשירותי והשקעות institutionsוממשלתיים and investments
inחברה social services

אנרגיה מקורות 0.420.270.32פיתוח 0.41Development of energy sources
שונים 0.970.681.01מפעלים 1.19Various establishments
חובות 80.6285.7484.43פירעון 81.24Debt repayment

למחקר הלאומית 0.040.030.03המועצה 0.04National Council of Research
andולפיתוח Development

רורבה
2.33 2.48Reserve

תקציבי חוזר 000.01הון 0.01Budgetary working capital

הכל סך עסקיים 325.0820.01,174.7מפעלים 1,051.1BUSINESSENTERPRISESTOTAL
ש"ח מיליוני  NIS million

אחוןים 100.0100.0100.0 100.0 percentages

האוצר 1.301.561.80מפעלי 2.31Treasury projects
השיכון 18.3917.8214.21מפעלי 16.10Housing projects

4.324.925.86רכבת 5.27Railways
התקשורת 12.4912.9215.92מפעלי 14.20Communication enterprises

ישראל מקרקעי 10.3911.6412.84מינהל 11.30Israel Lands Authority
יפו 0.310.250.38נמל 0.37Yafo port

והייצור העבודה לפריון 0.750.880.89המכון 0.72Israel Institute of Productivity
הוראה לאמצעי 0.190.20המכון Institute for Teaching Aids

הממשלתי הסחר 51.8649.8148.10חשבונות 49.73Government trade accounts

1 Accountant General's report.
2 See note 2 to table XX/8.
3 Excluding expenditure depending on income.
4 Includes transfers to the National Insurance Institute.

הכללי. החשב דו"ח 1

כ/8. ללוח 2 הערה ראה 2
בהכנסה. מותנות הוצאות כולל אינו נ
לאומי. לביטוח למוסד העברות כולל 4
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government employees מדינה עובדי
ישראל ומשטרת משרדים2 לפי המדינה1, עובדי מעבת כ/0ו. לוח

TABLE XX/10.  GOVERNMENT EMPLOYEES', BY MINISTRIES2 AND THE ISRAEL
POLICE

31 ill each year שנה כל במרס 31

19801983'198419854 19861987

הכל 86,23588,00379,80077,88076,52974,578TOTALסך

הכל סך מדינה' 66.63167.96058.99857.24755,65554,033Governmentעובדי employees*  total

הממשלה ראש 866982777797727788Primeמשרד Minister's Ofifce

האוצר1 7.6557.6257.6227,3947.0326.790Ministryמשרד of Finance4

הביטחון 2,7522.5592,5972.4732,3352,269Ministryמשרד of Defence
הבריאות 17,56119.41319,58419.2991משרד 9.67419.624Ministry of Health

דתות לענייני 372362347322308293Ministryמשרד of Religious Affairs

החוץ 913884884879873871Ministryמשרד of Foreign Affairs
והתרבות החינוך 3,4063.2683.1863,0402.6752.680Ministryמשרד of Education Sl Culture

החקלאות 3,0833,1002.9482,8452.7002,545Ministryמשרד of Agriculture

ישראל מקרקעי 586585565553510493Israelמינהל Lands Authority
והמסחר התעשייה 1,113827788832785737Ministryמשרד of Industry and Trade

המשפטים I.1,9662,1152,1322,1502משרד 262.008Ministry of Justice
והרווחה העבודה 4.3984.5994.5504,3664.2274.113Ministryמשרד of Labour and Social

Welfare

והפיתוח המדע 3461566056Ministryמשרד of Science
and Development

הפנים 908888826801807774Ministryמשרד of the Interior
העלייה לקליטת 498510485453433428Ministryמשרד for Absorption of

Immigration

והשיכון הבינוי 2,9792.7892.6452,5092.3622.247Ministryofמשרד Construction Sl

Housing

התחבורה 1,098997967924884895Ministryמשרד of Transport
ישראל 1,9811.8421,7791,7111,5881.556Israelרכבת Railways
התיירות 261249250238214Ministryמשרד of Tourism

התקשורת3 14,19013.9905.6735,2634,9804.323Ministryמשרד of Communication'
והתשתית האנרגיה 326293282283260255Ministryמשרד of Energy and

Infrastructure
ולתכנון לכלכלה 3751474645Ministryהמשרד of Economy and

Planning

המשטרה משרד
2529Ministry of Police

הכל ישראלפך 19,60420,04320.80220,63320,87420.545Israelמשטרת Police Force total
17.04317.30018.08017.69817.78717.434Policemenשוטרים

הסוהר בתי 2,5612.7432.7222.9353.0873.111Prisonstaffשירות (warders)
(סוהרים)

I See detailed explanation in the introduction. 2 Alterations
in names and structureof government ministries are detailed in
the introduction. 3 In 1984. the Engineering and Telephone
Servicesof the Ministryof Communication became the"Bezeq
 Israel Communication Company" and are not included
among government employees. 4 As of 1986. the workers of
the oiffce Mechaniption Centerof the MinistryofFinance have
not been included among government employees: see
introduction.

שחלו שינויים על 2 במבוא. מפורטת הגדרה ראה 1

מפורט הסבר ראה ובהרכבם. משרדים כשמות
והטלפון ההנדסה שירותי הפכו ב984ו 3 במבוא.
לתקשורת ישראלית חברה  ל"בזק התקשורת. שבמשרד
ב1986 החל 4 המדינה. עובדי בין עוד כלולים ואינם
כלולים אינם האוצר שבמשרד משרדי למיכון המרכז עובדי

מבוא. ראה המדינה. עובדי בין עוד
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מקצועי דירוג לפי מדורגים, מדינה עובדי ב/וו. לוח
TABLEXX/11.GOVERNMENT EMPLOYEES, BY PROFESSIONAL GRADATION

שנה כל במרס 31
31 III each year

1970'198019821983;I98419851I 9861987

הכל 10,80928,922סך 27,48129,48524,638 24,92124,2723,959TOTAL

9472,186רופאים 2.1332,2962,347 2.3882,3932,494'hysicians

וטרינריים 6576רופאים 737678 797077Veterinary surgeons

445767ביוכימאים 721779760 766760740Biochemists and
mierobiologistsומיקרוביולוגים

72122רוקחים 130129116 12111198Pharmacists

המשפטי השירות 526761עובדי 734800815 797811673Workersof judicial services

החברה במדעי 1.3663,948אקדמאים 3,7834,1404,078 4,0933,9814,014Academic workers in social
sciencesוהרוח and humanities

1,6352,517מהנדסים 2,3402,2471,861 1,9251,8111,750Engineers

הוראה' 9242,055עובדי 2,1412,0691,955 2,0101,7551,724Educationalstaff1

סוציאליים5 עובדים


961 8229621,016 1,0051,0291,038Social workers5

אחיותי


7,317 .6,5577,4087,596 7,6187,7577,708Nursess

242פיזיותרפיסטים 219255240 257254230Physiotherapists

69245עיתונאים 232258264 264255259Journalists

וטכנאים 4,5177,047הנדסאים 6,9776,9362,279 2,3642,0661,958Practical engineers .and

technicians

טכניים מקצועות


570 556 469545522Technical ocupation6
(מקצטי"ם)6

פארהרפואיים 48עובדים 4934 30 244144Paramedical workers

רנטגן 203טכנאי 193221 225 21.22f220X ray technicians

מחקר 243407עובדי 408 423 424 427 37410Research workers

/1 See note I to Table XX12.
2 See note 3 to Table XX/10.
3 See not 4 to Table XX/10.
4 Excl. teachers and kindergarten teachers.
5 As 1974  separate gradation.
6 As of 1983  new professional gradation.

כ/12. בלוח 1 הערה ראה 1

כ/10. בלוח 3 הערה ראה 2

כ/10. בלוח 4 הערה ראה 3

וגננות. מורים כולל אינו 4
נפרד. דירוג  ב974ו החל 5

חדש. מקצועי דירוג  מ983ו 6
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האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה, כ/2ו.עובדי לוח
TABLEXX/12.GOVERNMENT EMPLOYEES, ACCORDING TO STANDARD GRADE

31Ml each year שנה כל במרס 31

196719701I98019821983■19841985M9861987Gradeדרגה

כולל 39,46843,71839,12338.68438,47534.07732,60931,38330.074GRANDסך TOTAL
הכל סך 31.86934.80833.65032.48031.82829.28528.85227.32625.813Permanentקבועים  total

27.83330.44617.15811.6939.5807.8615.5991אג1 XIII'
1.4871.5675.1455.4525.7514.8984.5667.7451.478XIV"יד
9971.2134.0545.7676.2716.1145.9396.1306.060XVט"ו
ז 8018152.3923.3493.5013.4994.6744.9415.802XVIט~
4084352.0402,2102.3962.4342.8743.0594.543XVIIי"ז
2002191י"ח .5231.9461.9801.9422.2092.3122.870XV1U

ו 114948091.1081.2501.3291.5641.5202.145XIX"■ט 1

2  113636297017638739231.439XIX"■ט 2

2919126236289316403479848XXכ
"א 407890109117171447XXIכ
1219203446140XXIIכ"נ

כ"נכ"ד
41XXIII XXIV

וחוזה 7.5998.9105.4736.2046.6474.7923.7574.0574,261Temporaryארעייס and
הכל specialמיוחדסך contract  total
ארעיםי 7.5138.5885.1856.1606.5494.7503.7164.0154.173Temporaryעובדים workers'
מיוחד" 86322288446342414288Specialחוזה contract6

DnnNPercentages
הכל סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Permanentקבועיס total

87.387.551.036.030.126.719.4Iא'"גי XIII 1

4.74.515.316.818.116.715.828.35.7XIV"יד
3.13.512.017.819.720.920.622.423.5XVט"ו
2.52.37.110.311.012.016.218.122.5XVIט"ז
1.31.26.16.87.58.310.011.217.6XVIIי"ז
0.60.64.56.06.26.67.78.511.1XV11I"■ח

0.40.32.43.43.94.55.45.58.3XIXי"טו I

1.11.92.22.63.03.45.6XIXי"ט2 2

0.10.10.40.70.91.11.41.83.3XXכ
0.10.20.30.40.40.61.7XXIכ"א
כ"ב

0.10.10.10.20.5XXII
כ"גכ"ד




0.2XX11I XXIV

I Excl. the Airport Authority,see introduction. 2See note
3 to Table XX/10. 3 See note 4 10 Table XX/10.
4 lncl. trainees and apprentices. 5 Between 1972 1979
 as annual average: as of 1980. data refer to March 31 ol
each year; one should be cautious in comparisons.
6 According to overall salary. Workers on special contracts
according to grades are included with the corresponding
grades. As of 1977 incl. workers without gradation.

ראה 2 מבוא ראה התעופה. שדוח רשות כולל לא 1

כ/10. בלוח 4 הערה ראה נ כ/0ו. בלוח נ הערה
 1972  1979 בין 5 ושוליות. חניכים כולל 4
לו3 מתייחסים הנתונים ב980ו החל שנתי: כממוצע
לפי 6 בהשואות. להיזהר יש שנה: כל של במרס
נכללים דרגות לפי המיוחדים החוזים בעלי כוללת. משכורת
ללא עובדים גם כולל ב1977 החל המתאימות. בדרגות

דירוג.

537 המקומיות והרשויות הממשלה



המקומיות הרשויות כספי
ומעמד ייעוד מקור, לפי המקומיות, הרשויות הכנסות כ/3ו. לוח

מוניציפאלי
ש"ח אלפי

הכל MunicipalitiesעיריותTotalסך

שינוישוטפיםבמחירים שינוישוטפיםבמחירים0'9 9cf

At current prices1ריאליAt current prices1ריאלי
9o real90 real

1983/841984/85change11983/841984/85change1

כולל 121,624591,3623.679,266397,4440.6סך

מקור
הכל סך  רגיל 95,778495,1272.563,618333,5963.9תקציב

הכל סך  עצמיות 36,749210,54813.627.406157,69114.0הכנסות
כללית ארנונה 14,740107,11244.012,64791,50643.4מזה:

שירותים ודמי 7,32135,4823.94,46022,5810.3אגרות
2,87911השתתפויות ,806 18.71,9727,57923.8

ומפעלים 9,48643,5079.17,03030,406רכוש 14.3

הכל סך  מועברות 10,49935.28333.48.64229,48732.4הכנסות
רכוש ארנונה תמורת 5,46813,32751.74,30110,46351.8מזה:

הכל סך  ממשלה 46.262232,4960.426.117132,0160.2השתתפות
כללי 22,374100,994מענק 15.210,77646,319 14.8

23,887131,5029.115,34185,69710.7מיועדת
חינוך 16,07187,6948.19,69353,1498.6מזה:
5,95231,1963.84,49423,8455.2סעד

הרגיל התקציב לאיזון 2,26816,80047.31,45314,40295.8מלוות

הכל סך  רגיל בלתי 25,84696,23526.215,64863,84819.1תקציב

וממוסדות מהאוצר מבנקים, 12,73448,16824.97,76232,765מלוות 16.5
ממשלה 5,07418,25828.32,2389,941השתתפות 11.0
בעלים 3,06612,07522.82,41010,582השתתפות 12.7
מוסדות 1.0253,81926.53441,8609.1השתתפות

רגיל מתקציב 8843,56720.74852,3736.2הקצבה
וכוי) הרשות (קרנות 3,06310,34833.02,4106,32748.1אחר

הכל סך  רגיל 95,778495,127תקציב
ייע

2.5

וד

63,618333,5963.9

כללי ומענק /./49.095248.2110.232.674166.780מסים
הכל סך  מקומיים 7.71639,2960.85.28525.0885.8שירותים

1,8278,252תברואה 10.71,4596,6559.6
וביטחון 2731,221שמירה 11.21075685.7

ובניין 7593,778תכנון 1.64942,556.2.5
ציבוריים 1,7478,4274.51,3756,7153.3נכסים

3,11017,61812.31,8508,5947.9אחר

הכל ממלכתייםסך 27,983149,3175.817.59794.9396.9שירותים
ותרבות 21,063107,1350.812,42664,3422.6חינוך

6,33933,7305.54,74025,6607.3סעד
וכוי) דת (בריאות. 5818,452188.94304,937127.6אחר

8.66541,0796.06.59731.9604.2מפעלים

קודמות משנים 5142450.012427העברות


הרגיל התקציב לאיזון 2,26816.80047.31,45314.40295.8מלוות

ובמבוא. כ/15 ללוח ו הערה ראה קודמת; שנה לעומת
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FINANCES OF LOCAL AUTHORITIES

TABLEXX/13.INCOME OF LOCAL AUTHORITIES, BY SOURCE, PURPOSE AND

MUNICIPAL STATUS
NIS thousand

מקומיוו אזוריות1מועצות מועצות
Local councilsRegional councils

שינוישוטפיםבמחירים 9cשינוישוטפיםבמחירים 9t
At current prices'ריאליAt current prices1ריאלי

Vo realVo real
1983/841984/85change1| 1983/841984/85change1

22,247102,8738.420,11191,04510.3GRAND TOTAL

Source
17,11684,6502.015,04476,8811.2INCOME TO ORDINARY

BUDGETTOTAL
4,24424.23613.15.09928.62111.3Own income total
1,26710,67267.08274,93418.1Thereof: General arnona
1,0464,9376.41,8157,963 13.1Thereof: Services fees
3561,6618.35512,5667.7Thereof: Participations

1,3816,5376.21,0756,56521.0Thereof: Property and enterprises
1,2203.84737.56371,95039.2Transferred income total
6661,60352.35021,26150.3Thereof: For property arnona

11,00054.3952.09.14445,5461.3Government participation  total
6.35330,2225.75,24524,4537.6General grant
4.64724,7135.43,89921,0927.2Earmarked
3,45418,1564.22,92416,38911.2Thereof: Education
9825,2315.64762,120 11.5Thereof: Welfare
6521.63447.6163764

Loans for balancing of ordinary budget

5,13118,22329.75,06714,16444.6INCOME TO EXTRAORDINARY
BUDGETTOTAL

2,1468,959 17.12,8276,44454.3Loans from banks, the treasury and institutions
1,6605,04540.01,1753.27244.7Government participation
23096925.042652478.6Owners' participation
4981,26550.018269428.6Participation of institutions
13162826856655.6Allocation from ordinary budget
4661,35840.01882,663183.3Other (municipality fund, etc.(

Purpose
17,11784,6502.015,04476,8811.2INCOME TO ORDINARY

BUDGETTOTAL
8.94944.5701.07.47236.8612.4Taxes andgeneral grant

9615.2506.21.4718.95820.8Local services total
192787 19.01768108.6Sanitation
21100 14.314555323.4Guarding and safety
16282024.510340223.5Planning and building
1869063.3186806 14.8Public assets
4002,63730.58606,38746.4Other

5.21227.3223.55.17427.0563.5Government services total
4,15720,734 1.14,48022,0592.4Education and culture
1,0385.4955.05612,5759.2Welfare

181,0931,083.31342,422256.8Other (health, religion etc.(

1.3285.86911.67393.25012.5Enterprises

145258Transfers from previous years

6521.63447.6163764
Loans for balancingof ordinary budget

1 As against previous years; see note 1 to Table XX/15 and introduction.

539 המקומיות והרשויות הממשלה



מעמד ולפי ייעוד סוג, לפי המקומיות, הרשויות הוצאות  כ/14. לוח
מוניציפאלי

ש"ח אלפי
הכל עיריותסך
TotalMunicipalities

שוטפיםבמחיר aשינוי שוטפיםבמחיר90 שינוים 0¥
pricesAt current1ריאליpricesAt current'ריאלי

"k realu/0 rea[

1983/841984/85change'1983/841984/85change1

כולל 138,082741,9516.590,315507,28711.3סך

הכל סך רגיל כתקציב 111,124636,94913.6הוצאות
ג ו c

74,355440,69517.5

ומשכורת 46,503271,40315.733,446196,63116.5שכר
לפעולות 36,831194,1694.522,148117,4415.1הוצאות

ותרומות 13,29766,9530.28,60743,8451.0השתתפויות
חדפעמיות 2,81312,032הוצאות 15.21,7567,212 18.7

הכל סך מלוות 11,68092,39256.78,39875,56678.3פירעון
קרן 7645,03230.83283,332101.9תשלומי

ריבית 2,13233,039207.01,41730,866331.7תשלומי
הצמדה 8,78454,32122.56,65441,36823.2הפרשי

הכל סך רגיל בלתי בתקציב 26,958105,00222.815,96066,59217.2הוצאות
פיתוח 17,94475,33116.811,01346,416עבודות 16.3
וציוד 2,1217,66928.69104,3506.7מכונות
הון 2,0376,33038.81,6924,71743.6העברות

וקרקע בניינים 2801,256רכישת 11.12711,173 11.1
4,57714,41636.92,0749,9365.9אחר2

עוד

הכל סך רגיל בתקציב 111,124636,94913.674,355440,69517.5הוצאות

18.660137,56646.111,61293.53359.6הנהלה3
הכל סך מקומיים 26.918148.0769.019.694112,61413.3שירותים

10,59658,2799.08,31646,42910.7תברואה
וביטחון 2,23311,6603.41,3877,77711.0שמירה

ובנייה 2,10711,85311.41,5869,33516.5תכנון
ציבוריים 8,70646,1345.06,35234,2436.8נכסים

וכוי) עירוני (פיקוח 3,27620,15021.92,05414,83043.1אחר
הכל סך ממלכתיים 54,504294,4927.135,223193,7589.0שירותים

ותרבות 42,033229,5198.226,143146,11410.8חינוך
9,36949,8375.46,97637,4026.2סעד

דת) (בריאות, 3,10315,1363.32,10410,2423.6אחר
,9,19046מפעליס 1450.56.55333.9382.6

אחרות 1,85210,67014.41,2726,8526.7הוצאות

רגיל בלתי בתקציב 26,959105,00222.815,96066,59217.2הוצאות
הכל סך 

הכל סך מקומיים 8,57326.26539.15,02815.03340.6שירותים
תברואה 1,6286,696מזה: 18.98623,30125.0

וביטחון 1,0023,07839.43991,661שמירה 15.4
ציבוריים 5,13713,35648.23,2728,01951.4נכסים

הכל ממלכתייםסך 9.58247,9351.05.53828,3351.7שירותים
ותרבות חינוך 8,01842,1084.24,54624,6497.4מזה:

הכל 2,78110,90722.01.5007.9956.1מפעליםסך
אחרות 6,02319,89634.53,89415,22922.7הוצאות

כ/15. ללוח ו הערה ראה ו
ואחר. מלוות פירעון מינהל, הוצאות כולל 2

יתר. משיכות על ריבית כולל נ
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TABLEXX/14.EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES, BY TYPE AND PURPOSE
OF EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS

NIS thousand

מקומי אזוריותותמועצות מועצות
Local councilssRegional council

שוטפים שינויבמחירים שוטפים90 שינויבמחירים yo
pricesAt current'ריאליpricesAt current'ריאלי

90 real0A real

983/841984/85change11983/841984/85change'

25,091129,1032.022,676105,5617.8GRAND TOTAL

yp eT
19,542106,5778.117,22689,6773.2EXPENDITURE FROM ORDINARY

BUDGET TOTAL
7,97246,78516.35,08527,9889.1Wages and salary
6,84536,8106.67,83839,9180.9Expenditure for activities
2,52812,6261.12,16210,4813.8Participations and donations
5672,314 19.44912,5061.9Non  recurrent expenditure

1,6308,0422.21,6518,7845.2Repayment of loans  total
1608353.827786538.5Payment of principal
4271,20444.328897033.7Payment of interest

1,0446,00314.01,0876,95026.7Linkage differentials

5,54922,52619.85,45015,88442.1EXPENDITURE ONDEVELOPMENTTOTAL
4,02717,637 12.92,90511,27824.2Development
2901,76210.09211,55736.7Machinery and equipment
45294100.03001,31827.3Capital transfers
86716Acquisition of real estate

1,1792,76653.81,3241,71571.4Other2

poseP u r
19,542106,5778.117,22689,6773.2EXPENDITURE FROM ORDINARY

BUDGET TOTAL
4.14426.57927.72.90417.35418.4Administration*
3.96419,8170.93.26015.6454.9Local services total
1,4487,6164.28324,2340.7Sanitation
3411,5858.05052,29810.2Guarding and safety
3451,5958.01769233.4Planning and building

1,4417,7206.19134,1719.4Public assets
J881,30133.18354,0194.7Other (municipal supervision etc.(

9,67151,0914.79.61149,6432.4Government services total
7,62840,2524.48,26243,1533.5Education and culture
1,5908,4946.08033,9412.7Welfaer
4532,3452.75462,5497.3Other (health, religion(

1.4326,8615.11,2055,345 11.9Enterpirses
3322.12927.82481.68935.8Other expenditure

5,54922,52619.85,45015,88442.1EXPENDITURE FROM EXTRAORDINARY
BUDGETTOTAL

1.9986,08638.51,5485.14635.3Local services  total

4721,61633.32941,77920.0Thereof: Sanitation
23836975.03651,04841.7Thereof: Guarding and safety

1,0753,25640.07902,08146.2Thereof: Public assets

2.01111,89616.72,0337.70425.4Government services total
1,75910,88322.41,6956,57623.2Thereof: Education and culture
4961.91125.07851,00173.1Enterprises total

1.0442,63351.41.0842.03361.8Other expenditure

/1 See note to Tabble XX15.
2 lncl. administrative expenses, repayment of loans and other.
3 lncl. interest on overdraft.
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בתקציב גירעון או ועודף והוצאות, הכנסות כ/5ו. לוח
מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות, הרשויות של רגיל ובלתי רגיל

TABLEXX/15.INCOME, EXPENDITURE, AND SURPLUS OR DEFICIT IN ORDINARY
AND EXTRAORDINARY BUDGETS OF LOCAL AUTHORITIES, BY MUNICIPAL

STATUS
NIS thousand ש"ח אלפי

אזוריות מועצות
Regional councils

שינוי 9'0

ריאלי1
96 real
change'

במחירים
שוטפים
Current
prices

מקומיות מועצות
Local councils

שינוי 90
ריאלי1
0/o real
change'

במחירים
שוטפים
Current
pirces

עיריות
Municipalities

שינויבמחירים Wo

ריאלי'שוטפים
CurrentaA real
priceschange1 ■

הכל סך
Total

שינוי 0/o
ריאלי'
a/0 real
change'

במחירים
שוטפים
Current
prices

1963/64
1972/73
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85

1963/64
J 972/73
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85

26.0
15.5
15.2
0.2
7.1
13.7
8.8
6.5
5.6
6.6

0.3
 10.3

5
30
62
95
128
189
327
582

1,449
3,039
7,370
20,111
91,045

Expenditure
5

30
64
96
130
193

337
613

1,439
3,146
7,773
22,676
105,561

25.6
19.6
12.8
0.8
7.5
14.8
6.8
0.5
14.4
8.7
6.6

7.8

27.4
 1.2
25.3
1.7
2.3
2.3

 1.6
5.0
8.5
1.4
1.8

8.4

27.4
8.8
13.6
3.6
1.8
5.5

0.6
1.3
16.1
2.1
7.8
2.0

39

69

115
157
222
345
663

1,625
3,471
7,984
22,247
102,873

39
76
115
160
225
361
701

1,614
3,665
8,498

25,091
129,103

17.4
11.7
5.5

0.2
3.5
5.1

3.6
4.3

2.9
6.7
4.7
0.6

18.1
11.1
6.6
2.0
4.5
10.7
0.7
6.6
 1.7
 1.0
0.7
11.3

41
173
346
485
650
922

1,475
2,774
6.762
14,355
30,393
79,266
397,444

42
174
346
490
671
968

1,630
3,159
6,893
14.781
33,212
90,315
507,287

19.9
10.2
9.6
0.2
3.3
5.9

4.1
4.7
0.2

3.4
2.9
3.6

20.4
11.8
8.5
2.1
4.4
10.4
1.6
4.8
3.5
0.9
1.9
6.5

הכנסות
54
242
477
695
935

1,333
2,147
4,019
9.836

20,865
45,747
121,624
591,362

הוצאות
55
243
486
701
961

1,386
2,328
4,473
9,946
21,592
49,483
138,082
741,951

1963/64
1972/73
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85

1963/64
1972/73
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85

) גירעון או Surplus)עודף or deficit ()
1963/641 11963/64
1972/731J1972/73
1974/759721974/75
1975/7665


J1975/76

1976/772621321976/77
1977/785346j41977/78
1978/79181 155 16 101978/79
1979/8035330925 191979/80
1980/8133524854331980/81
1981/82727426 194 1071981/82
1982/833,7362,8195144031982/83
1983/8416,458 11,0492,8442,5651983/84
1984/85150,589 109,84326,229 14,5171984/85

1 As against previous year; at current prices, with deductions
according to the Consumer Price Index  see inlroduction.

שוטפים במחירים והוצאות הכנסות קודמת; שנה לעומת 1

מכוא, ראה  לצרכן המחירים במדד שחל בשינוי מנוכים
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ציבורי סדר כ"א. פרק

פלילית סטטיסטיקה סיכום לוחות

והסברים הגדרות
כ"א/108. בלוחות ואילך 1979 לשנת הנתונים
ראשונה בדרגה הפליליים המשפטים את משקפים
("עכירות המשטרה ידי על שנרשמו עבירות על
מהסוגים המשפט בבתי ושנתכררו 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 עכירות
שנרשמו פליליים אירועים חקירה: תיקי
ועוונות) (פשעים המשטרה של ההאשמות בפנקס
במשטרה. תיק סגירת של המקרים ניכוי לאחר
כ"א/3 בלוחות מופיעים חקירה תיקי על הנתונים

וכ"א/13.
הוגש שלגביו פלילי אירוע פלילית: עבירה
עבירה עבירה. ביצוע על אחד אדם כנגד אישום כתב
אחד. חוק סעיף מאשר יותר של הפרה להיות יכולה
משפט בית תיק הינה הספירה יחידת : האשמה
לכלול יכול משפט בית תיק אחד. נאשם לגבי
אדם. אותו כנגד אחת בעבירה מאשר ביותר אישום
מספר בו נדונו אם גם אחת, פעם נמנה תיק כל
ובמקו שונים במועדים שבוצעו פליליים אירועים
אחת מפעם למעלה שהואשם אדם שונים. מות
תיקי כמספר זו בסטטיסטיקה נכלל השנה, כמשך
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, כמשך
שונים. בתיקים השנה במשך כרין 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 כיותר 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

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 בשמירה 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

.1987 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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גם כוללים כ"א/14) (לוח האסירים על הנתונים
נתונים חוב. איתשלום בשל שנאסרו אלה את
מופיעים פלילית סטטיסטיקה של בנושא מפורטים

הלשכה. של המיוחדים הפרסומים בסדרת

עבריינות נפגעי

לאחרונה התפרסמו עבריינות נפגעי על נתונים
עמ' ,1984  35 מס' לישראל" הסטטיסטי כ"שנתון

.610

מבחן שירותי
הזקו נוער בני גם כוללים החקירה על הנתונים
בתי "י ע שהופנו ומבוגרים והגנה" ל''השגחה קים
ומבוג נוער בני כוללים מבחן על הנתונים המשפט.
משפט בית צו פי על בטיפול או בהשגחה רים
של והספירה הרישום בשיטת שינויים על כלבד.
.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. כתי ומשירות ישראל ממשטרת
כ"א/13 וכן כ"א/7 עד כ"א/3 בלוחות הנתונים
מזכיר של הסטטיסטי הדיווח מתוך נלקחו 19 
הדין בתי לעבודה, הדין בתי המשפט, בתי ויות
שירות המשטרה, מטה הסוהר, בתי שירות הדתיים,

הציבור. תלונות נציב ודו"ח לנוער החסות
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

בעבי בעיקר שינויים, מספר הצריך הסיווג עדכון
כלפי ועבירות מין עבירות הציבורי, הסדר כלפי רות
מהסיווג מעבר למפתח נוספים הסכרים המוסר. לישראל סטטיסטי "ירחון ראה לחדש הישן

.1980 ,3 מס' מוסף"
פלי עבירות על שהורשעו אנשים ; 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 העבירה

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
כ20.6.1984, פלילית. אחריות בר אינו שנים תשע
העונשין, בחוק 19 מס' תיקון על הכנסת החליטה
האחריות של המינימאלי הגיל הורדת שמשמעותו
שנה. לשתיםעשרה שנה משלושעשרה הפלילית
עבר ,1979 בשנת החל הסטטיסטיים בעיבודים
שלום משפט בבית שנשפטו אלה הינם צעירים יינים
קוד בשנים שנערכו הסטטיסטיים בעיבודים לנוער.
להם מלאו שטרם נערים היו צעירים עבריינים מות,
כשנה שנה, 19 להן מלאו שטרם ונערות שנה 17

נשפטו. שבה
שנערכו סטטיסטיים בעיבודים מועד. עבריין
עד שהורשע עבריין כמועד נחשב קודמות, בשנים
אם גם יותר, או עבירות בשתי הנחקרת השנה סוף
,1979 בשנת החל אחד. במשפט בכולן הורשע
השנה סוף עד שהורשע אדם הוא מועד עבריין

יותר. או הרשעות 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 ברין שחוייב
שבגינה אחת עבירה מאשר יותר כללה אם גם בלבד,

הורשע.
לפי נקבע העבריינים גיל העבריינים. גיל
העבריינים של השיעורים בדין. בשנתהחיוב המצב
לפי המתאימה, כאוכלוסייה 1,000 כל על חושבו
דת, לידה, יבשת גיל, מין, אוכלוסייה, קבוצת

עלייה. ותקופת
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נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1981 כבאות ושירותי שריפות 703
1981 עבריינות נפגעי סקר 729
1984 פלילית סטטיסטיקה 804

1986 משפטית סטטיסטיקה 812
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SUMMARY TABLES

Budget years

עיבורי סדר על הוצאות  כ"א/י. לוח
TABLE XXI/1 .EXPENDITURE ON PUBLIC ORDER

סיכום לוחות

תקציב שנות

1984/85 §1983/84 §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 ש"דו. מיליוני
NIS million, at current prices

8,251,568 1,523,680 106,807 1,199

4,151,504 871,111 58,387 630

125,817 23,919 1,611 22

המוסדות הממשלה, הוצאות
המקומיות והרשויות הלאומיים

הכל סך 
ותשלום ביטחון הוצאות ללא

חובות

ציבורי, סדר על הוצאות מזה:
ומשפטים משטרה

Percentagesאחוזים

ציבורי סדר על ההוצאה אחוז
ההוצאות כל מסך

1.81.51.61.5Percent expenditure on public
order of total expenditure

ציבורי סדר על ההוצאה אחוז
הוצאות ללא ההוצאות כל מסך

חובות ותשלום ביטחון

3.52.82.83.0Percent expenditure on public order
of total expenditure, excl. defence
expenditure and public debt
transactions

וסוהרים שוטרים דין, עורכי דיינים, שופטים, ב"א/2. לוח
TABLEXXI/2.JUDGES AND JUDGES IN RABBINICAL COURTS, LAWYERS,

POLICEMEN AND PRISON STAFF

1987 1986 1985 1980 1970 1960 1955

JUDGES'
Supreme Court
District Courts
Magistrates' Courts2
Labour tribunals

JUDGES IN RABBINICAL
COURTS'

LAWYERS  TOTAL'
Thereof: newly called to
the bar

POLICE  TOTAL1

Policemen
Warders

981010111111

33415684888782

6280100123146145144

1020171719

556372859387

. . 9,007 8,651 7,254 4,853 2,303 1,535

536 477 349 328 238 327

20,545 20,874 20,586 19,604 12,897 7,338 6,938

17,434 17,787 17,698 17,043 11,427 6,794 6,432
3,111 3,087 2,888 2,561 1,470 544 506

שופטים'
העליון המשפט בית

המחוזיים המשפט בתי
השלום2 משפט בתי
לעבודה הדין בתי
הדין בבתי דיינים

הרבניים'
הכל1 סך  דין עורכי
חדשים מוסמכים מהם:

 ישראל משטרת
הכלי סך
שוטרים

סוהרים

1 Dataon judges, policemen and warders relate to 31 III each
year; data on judges in rabbinical courts and lawyers  to 31
XII. 2 Incl. judges in juvenile, municipal and trafifc
courts.

ל מתייחסים וסוהרים שוטרים שופטים, על הנתונים 1

ל מתייחסים דין ועורכי דיינים על הנתונים ;31.3
לנוער, שלום משפט בבתי שופטים כולל 2 .31.12

ולתעבורה. מקומיים לעניינים
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ועבריינים עבירות משפט, בבתי שנתבררו עניינימ כ"א/3. לוח
TABLEXXI/3.COURT MATTERS DECIDED, OFFENCES AND OFFENDERS

Court matters decided משפט בבתי שנתבררו עניינים

תיקי
חקירה
רשומים
במשטרה

Investigation
ifles

registered
at the police

בעבירות שהורשעו עבריינים
רציניות

הכל סך

Total

אזרחיים

Civil

Criminalconvictedפליליים of
s offences

Offenders
grievoi

הכל סך
Total

כולל לא
עבירות

קלות תנועה
Excl. ץ0ח1תז

traffic
offences

מבוגרים
Adull

צעירים
Juvenile

195114.985 115,846100,86149.00933,5548,3201,072

195540,702 194.889154,18776.24937.73412,443

1960108.914 292.001183,087104.11856.14616,7513,988

1965172.313 389.863217,550145,87189,95620.0325,330

1966188.811 432.255234,444147,02297.00419,1945,341

1967205,390 430,943225.553147,07999.70913,9073.631

1968214,854 449,877235,023144,662101,28314.1794.460

1969177.449 413.189235.740142,312109,80917.7305.062

1970149,726 392,021242,295146,954134,54518,1835.282

197!143,722 395,846252,124144,409140,987

1972142,961 421,194278,233151,380146,446

1973132,653 380,499247,846147,934135,678

1974140,988 388,458247,470141,369162,05118,190

1975162,979 491.560328,581170,972180,24721,437

1976165,605 542,983377,378185,492189,552

1977167,161 550,391383,230193,318203,91220.498

1978176,553 620.914444,361230,416213,433

1979172,379 647,760475,381233,377230,62223,0603,558

1980192,206 683.392491,186251,705247,084

1981187,750 683,106495,356261,385243,40620,5693.368

1982160,885 563,598402,713229,774220,83720,3323,509

1983224,793 613,074388,281228,681■239,83023,3723,237

1984260,627 665,098404,471238,966252,23926,8683,465

§1985277,062 743 718466,656299,698243,71928,7703,653

1986286,980 687,248400,268241,772227,209
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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 OF MATTER AND STAGE OF PROCEEDING'

Type of
matter

Stage of
proceeding 1986 1985 1984 1980 1970 1960 1950 שלב

פעולה
0וג
עניין

All courts המשפט בתי כל

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

693,277 748,911 678,490 702,479 395,281301, 2S6 96,686

687,248 743,718 665,098 683,392 392,021 292,001 90,745
261,472 258,031 254,284 185,034 85,819 69,679 18,330

292,800 276,740 270,169 201,589 148,825 116,149 14,437
286,980 277,062 260,627 192,206 149,726 108,914 13,456
166,364 159,895 160,070 107,212 52,851 40,427 7,218

400,477 472,171 408,321 500,890 246,456 185,107 82,249
400,268 466,656 404,471 491,186 242,295 183,087 77,289
95,108 98,136 94,214 77,822 32,968 29,252 11,112

245,043 298,978 245,262 254,571 150,835 107,386 46,529
241,772 299,698 238,966 251,705 146,954 104,118 42,541
68,088 69,511 72,619 59,892 27,690 24,370 8,841

ומעלה 15 בני תושבים ל1,000 שיעורים
Rates per 1,000 population aged 15 and over

185.0 201.6 184.1 176.1 151.3 164.7 70.2

100.7 96.9 96.5 77.8 75.2 85.8 16.6
84.3 104.7 87.6 98.3 76.1 78.9 53.6

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו
נתבררו
טרס

נתבררו
הוגשו
נתבררו
טרם

נתבררו
הוגשו
נתבררו
טרם

נתבררו

הוגשו
הוגשו
הוגשו

כל
העניינים

פליליים

מזה:
כולל לא
עבירות
תנועה
קלות

כל
העניינים2

אזרחיים
פליליים

CourtSupremeהעליוןהמשפטבית
3961.9883.1374.3424.6035.0705,119EnteredAllהוגשוכל matters

העניינים
4222,0002.8664,0645,0485,3894.904Decidedנתבררו

3786749373,3983.1462,8303,045Pendingטרם
נתבררו

4531,6122,1582,7792,7703,1123,511EnteredCivilהוגשואזרחיים

3201,6301,9072,5933,1273,3783,268Decidedנתבררו

3115647562,4432,3892,1322,375Pendingטרם
נתבררו

1433869791,5631,8331,9581,608EnteredCriminalהוגשופליליים

1023709591,4711,9212,0111,636Decidedנתבררו

67110181955757698670Pendingטרם
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
1950196019701980198419851986Stageפעולה of

proceeding
Type of
matter

7,462הוגשו:ל

המחוזיים המשפט בתי

70.526 54.668 26.12490.695
District courts
101.189 101.798EnteredAll matters

"עניינים
6.62724.03552.58873.46987.38999.57797.894Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3,65613.18127.06439.38353.39055,71659.071Pending

6,20523,06648,95659,23174.91785,74784,828EnteredCivilהוגשואזרחיים

5,54821,13047,50162,34871,84283,35181,763Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3,24911,32224,57835,82449,08851,50554,628Pending

1,2573,0585,71211,29515,77816,05116,361EnteredCriminalהוגשופליליים

1.0792,9055.08711,12115,54716,22616,131Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

4071,8592,4863,5594,3024,2114,443Pending

כל
העניינים

הוגשו

נתבררו

70,925

67.481

השלום3 משפט בתי
467.749 246,329 211.015

445.350 249.438 206.163

3

557.139

547.493

Magistrates courts
553.613 613.390

551.934 611.178

Entered

Decided

All matters

טרם
נתגררו

12,10845.98141,395112,679177,156177.931177,107Pending

7,77989,85190,255123,843173,656166,559178,096EnteredCivilהוגשואזרחיים

7,58884,41894,709111,529167,857170,409176,206Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3,65827,36923,93560,26290,58786,94889,478Pending

63,146121,164156,074343,906383,483446,831375,517EnteredCirminalהוגשופליליים

59,893121,745154,729333,821379,636440,769375,728Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

8,45018,61217,46052,41786,56990.98387,629Pending

כל
העניינים

הוגשו

נתבררו

479

508

לנוער1' השלום משפט בתי
6.719 10.084 5.111 4.321

6.809 10.038 5.341 4,156

Juvenile courts'
6.555 6.960

6.361 7.150

Entered

Decided

All matters

טרם
נתבררו

2411.1351.0483.1282,1971.9752.087Pending
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(המשך) פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים "א/4, כ לוח
TABLEXXI/4.COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF

PROCEEDING1 (cont.)

Type of
matter

Stage of
proceeding 1986 1985 1984 1980 1970 1960 1950 שלב

פעולה
סוג
עניין

All matters

AH mailers

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Municipal courts מקומיים לעניינים משפט בתי
100,169 §147,200 109,074 133,330 77,105 56,157 13,928
97.528 149.702 102.842 133.849 75.176 53.849 13,392
17,370 18.209 21.376 17.277 10.817 7,528 861

Tenancy tribunals
886 967 1.126
997 1,177 1.331
420 522 /38

לשכירות הדין בתי
1.102 1,045 919
1.419 935 1.016
682 509 621

הוגשוכל
נתבררוהעניינים

טרם
נתבררו

הוגשוכל
נתבררוהעניינים

טרם
נתבררו

לעבודה הדין tribunalsLabourבתי
7.854הוגשוכל _ _5.34618,20820.72625.915EnteredAll mailers

5,462נתבררוהעניינים  15.20317.02819.24725.158Decided
4.016טרם _ _8.48717.65719.05719.742Pending

נתבררו
6,379הוגשואזרחיים  14,63417,70020,35525,479EnteredCivil

4,459נתבררו _ _14,31716,47018,74724,746Decided
3,040טרם  8,00117,26818,78819,463Pending

נתבררו
1,475הוגשופליליים  712508371436EnteredCirminal

1,003נתבררו  886558500412Decided
976טרם  486389269279Pending

נתבררו

1 Some discrepancies between successive years are due to
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 the sum total of all courts they are
included only once. 4 As of 1983, excl. reports on arrests.

בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסוימים הפרשים 1

תנועה לעבירות פרט 2 בדיווח. והוספות השמטות
לעניינים המשפט בבתי הפליליים העניינים 3 קלות.
השלים, משפט לכתי כסיכום גם מ983ו נכללו מקומיים
אחת פעם נכללו  המשפט בתי לכל בסיכום
מעצרים. על ריווח כולל לא ב983ו, החל 4 בלבד

פעולה1 שלב לפי דתיים, דין בבתי עניינים  כ"א/5. לוח
TABLEXXI/5.RELIGIOUS COURT MATTERS, BY STAGE OF PROCEEDING1

19501960197019751980198419851986

הרבניים הדין Rabbinicalבתי courts
9,01823,42129,09336.02145,36258,46463,41362,862Enteredהוגשו
8,63520,72230,71335,58642,31254,37661,66356,099Decidedנתבררו

נתבררו 1,51419,18517,34819,70225,73936,31338,32545,039Pendingטרם
השיעיים הדין Shariaבתי courts

2,0432,6512,0513,4323,9305,04884,1375,143Enteredהוגשו
3,7564,971Decided§2,0302,6252,0753,3833,8314,881נתבררו

נתבררו 747774Pending§13136140298516820טרם
הדרוזי הדין Druzeבית court

119184207240207254Enteredהוגשו
151177193220214231Decidedנתבררו

נתבררו טרם


857563574366Pending

/1 See note I to Table XXI4. כ"א/4. ללוח 1 הערה ראה I
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עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/6. לוח
TABLE XX1/6.COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER

Type of matter 1986 1985 1984 1980 1970 1960 1950 עניין סוג

ALL MATTERS

All civil matters

High Court of Justice

Civil appeals

Other civil matters

All criminal mailers

Supreme Court העליון המשפט בית
4,904 5,389 5,048 4,064 2,866 2,000 422 העניינים כל

3,268 3.378

1,346 1,084

759 1,046

1,163 1,248

3,127

1,071

852

1,204

1,636 2,011 1,921

2.593

802

830

961

1,471

1.907

381

599

927

9.59

1.630

333

567

730

370

320

86

151

83

102

האזרחיים העניינים כל

לצדק גבוה דין בית

אזרחיים ערעורים

אזרחיים עניינים

אחרים

הפליליים העניינים כל

המחוזבת Districtייםהמשפט Courts

העניינים 6,62724,03552,58873,46987,38999,57797,894ALLכל MATTERS

האזרחיים העניינים 5.54821,13047,50162,34871.84283,35181,763Allנל civil matters

כספיות 7272,9376,2927,9966,8137,0086,850Pecuniaryתובענות claims

50158178279411455563Arbitrationבוררות

1,3013.3426,6699,99311.61612,55411,975Successionירושה

האישי המעמד 2922.1903,1275,9327,0647,1917,836Mattersענייני of personal

status

ילדים 44162316305500458361Adoptionאימוץ of children

הנוגעות 13126909534567421350Actionsתובענות relating to

immovableבמקרקעין property

ובקשות 1,9559,03226.20131,29937,60447,47045,433Motionsהמרצות and other

petitionsאחרות

אזרחיים 6088731,1982,4703,6714,1124,178Civilערעורים appeals

הכנסה מס 281,3721,466601682693890Incomeערעורי tax appeals

אזרחיים עניינים 5309381.1452,9392,9142,9893,327Otherשאר civil matters

פתיחה) המרצות .incl)(כולל originating motions)

הפליליים העניינים 1.0792.9055,0,8711.12115,54716.22616,131Allכל criminal matters

פליליים 6441,4383.7927,96312,04912,49412,189Criminalעניינים matters in

ראשונה firstבדרגה instance

פליליים 4351,4671,2953.1583.4983,7323,942Criminalערעורים appeals
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(המשך) עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים "א/6. כ לוח
TABLEXXI/6. COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER (cont.)

Type of matter 1986 1985 1984 1980 1970 1960 1950 עניין סוג

ALL MATTERS

All civil matters

Immovable

property actions

Pecuniary claims

Declaration of age

Other matters

)inch originating

motions)

Motions

All criminal matters

Misdemeanour and
felony

Private complaints

Contravention

Road accidents

Other traffic offences

Various petitions

Magistrates courts1 השלום' משפט בתי
551,934 611,178 547,493 445,350 249,438 206,163 67,481

176.206 170.409 167.857 111.529 94,709 84.418 7,588

5,162 5,118 6,216 5,951 5,194 4,120 2,127

127,557 125,075 120,432 80,816 76,308 68,109 5,345

1,183 1,246 1.177 1,486 1,165  

2,997 2,647 2,825 2,384 534 325 135

39,307 36,323 37,207 20,892 11,526 11,918

375,728 440.769 379.636 133.821 154.729 121.745 59.893

166,840 227,666 168,601 56,948 40,703 26,562 11,777

146 140 155 238 837 1,987 2,186

8,948 5,791 4,945 4,176 5,596 5,541 7,949

11,978 12,365 14,083 12,263 9,143 8,686 2,315

158,496 166,958 165,505 239,481 95,302 78,969 34,748

29,320 27,849 26,347 20,715 3,148 _ _

העניינים כל
האזרחיים העניינים כל

הנוגעת תובענות

במקרקעין

כספיות תובענות

גיל הכרזת
העניינים שאר

המרצות (כולל

פתיחה)

נלוים הליכים

הפליליים העניינים כל
ופשעים עוונות

פרטיות קובלנות

חטאים

דרכים תאונות

אחרות תנועה עבירות

שונות בקשות

משפט לנוערבתי Juvenileהשלום courts

העניינים2 5084,1565,34110,0386,8097,1506,361ALLכל MATTERS2

625971,0911,2901,1361,2721,020Felonyפשעים

3772,9793,9474,3413,4893,5133,152Misdemeanourעוונות

1443413311379108Contraventionחטאים

דרכים 252123879195199178Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 829639490691847689Otherעבירות traffic offences

והגנה 1513180305429366430Careהשגחה and protection

שונות3 בקשות


393,399756874784Various petitions'

1 As of 1983 incl. also criminal matters decided at municipal
courts.
2 Till 1980, incl. private complaints.
3 Incl. retrials. As of 1983, excl. arrests.

שנתבררו פליליים עניינים גם נכללו ב1983 החל 1

מקומיים. לעניינים בבתימשפט
פרטיות. קובלנות כולל 1980 עד 2

מעצרים. כולל לא כ1983 החל חוזרים. משפטים כולל 3
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שנתבררו2 האזרחיים בעניינים הטיפול1 משך חציון כ"א/7. לוח
TABLE XX1/7.MEDIAN DURATION OF PROCEEDINGS1 IN CIVIL MATTERS

DECIDED2
Months חודשים

מחוזיים משפט בתי
District courts

השלום משפט בתי
Magistrates' courts

19701980198519861970198019851986

הכל 4.5סך 3.33.13.42.53.03.33.4TOTAL

המשפט בית Localityיישוב of court
:Thereofמזה:

2.93.03.72.83.93.6Jerusalem.ירושלים
אביביפו 4.32.83.23.93.84.1Telתל AvivYafo

5.83.63.93.710.34.6Haifaחיפה

העניין Typeסוג of matter
אזרחיים 5.4ערעוריס 6.04.04.8Civil appeals

החלטת על 6.6ערעורים 5.05.05.7Appeals against the decision

שומה ofפקיד the Tax Commissioner

הנוגעות 5.0תובענות 25.22.77.62.34.44.35.1Immovable property actions

במקרקעין
כספיות 12.1תובענות 10.112.513.62.53.83.43.3Pecuniary claims

ירושה 3.9ענייני 2.02.12.5Succession matters
האישי המעמד 3.0ענייני 2.42.82.9Matters of personal status

גיל 2.94.85.64.7Declarationהכרזת of age

אחרים 4.9עניינים 2.84.14.84.25.64.75.4Other matters

הפתיחה Modeצורת of commencement
:Thereofמזה:

רגילה תביעה 9.4פרשת 7.89.49.92.54.24.74.0SuiiemeiH ot duim
מקוצר 4.8דיון 4.15.05.72.62.72.42.8Summary procedure

עדויות Hearingשמיעת of testimony
עדויות .נשמעו . 9.06.711.713.615.8Testimony heard

עדויות נשמעו 2.92.53.63.13.2Testimonyלא not heard

הסיום Modeצורת of disposal
:Thereofמזה:

7.4פשרה 8.17.07.53.24.14.76.1Compromise
נתקבלה 3.9התביעה 2.62.22.62.32.82.72.6Claim allowed

הערעור או 7.8התביעה 8.07.47.85.87.96.57.0Claim 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 ו
date of the verdict. 2 Not including motions. נלוים. הליכים כולל לא 2 הדין.
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criminal statistics פלילית סטטיסטיקה

רציניות עבירות על פליליים במשפטים הרשעות כ"א/8. לוח
TABLEXXI/8.CONVICTIONS OF GRIEVOUS OFFENCES IN CRIMINAL CASES

1981198319841985

הכל 27,43030,48835,22037,828TOTALסך

האשמות ל00ו 92.393.193.894.3Convictionsהרשעות per 100 prosecutions

אוכלוסייה Populationקבוצת group

21,57623,52826,64727,915Jewsיהודים

5,8546,9608,5739,913NonJewsלאיהודים

Sexמין

24,40827,14031,32334,035Malesגברים

3,0223,3483,8973,793Femalesנשים

Ageגיל

4,2673,9524,1904,376Juvenilesצעירים

23,16326,53631,03033,452Adultsמבוגרים

עבירה Typeסוג of offence

המדינה בטחון 333390467623Againstכנגד the security of the state

הציבורי הסדר 7,0907,7609,1429,818Againstכלפי public order

אדם חיי 118113109140Againstכלפי the person's life

אדם של גופו 2,9534,7485,3905,238Bodilyכלפי harm

מין 335476519522Sexualעבירות offences

המוסר 1,9742,2112,8173,386Againstכלפי morality

הרכוש 9,91910,73611,98812,613Againstכלפי property

מירמה 2,2212,5732,9303,010Fraudעבירות

עבירות 1,4871,4811,8582,478Otherשאר offences

Penaltyעונש

3,2173,5674,2524,839Imprisonmentמאסר

וקנס 1,0827219781,278Imprisonmentמאסר and fine

17,52120,69923,78824,402Fineקנס

5,6105,5016,2027,309Otherאחר
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רציניות, עבירות על טלילייט במשפטים הרשעות  ב"א/9. לוח
אוכלוסייה קבועת לטי

TABLEXXI/9.CONVICTIONS OF GRIEVOUS OFFENCES IN CRIMINAL CASES, BY
POPULATION GROUP

1985

לאיהודים
NonJews

יהודים
Jews

הכל סך
Total

1984 1981

TOTAL
Thereof: Recidivists

Adults
J uveniles

9,913
6,276

| 8,686
1,227

27,915
18,821

24,766
3,149

37,828
25,097

33,452
4,376

35,220 27,430
23,305 17,404

31,030 23,163
4,190 4,267

הכל סך
מועדים מוה:

מבוגרים
צעירים

Percentagesאחוזים
כולל 100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

מועדים :63.466.266.367.463.3Thereofמזה: Recidivists

84.488.188.488.787.6Adults|מבוגרים
15.511.911.611.312.4Juvenilesצעירים

המדינה ביטחון 1.21.31.60.84.0Againstכנגד the security of the state
הציבורי הסדר 25.826.026.026.025.8Againstכלפי public order

אדם חיי 0.40.30.40.30.5Againstכלפי the person's life

אדם של גופו 14.415.313,813.315.3Bodilyכלפי harm
מין 1.21.51.41.31.5Sexualעבירות offences
המוסר 7.28.09.010.54.6Againstכלפי morality
הרכוש 36.234.033.332.735.3Againstכלפי property

מירמה בירית 8.18.38.08.37.6Fraudע
עבירות 5.55.26.66.76.0Otherשאר offences

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0ADULTSTOTALמבוגרים
מועדים :65.568.969.469.868.1Thereofמזה: Recidivists

המדינה ביטחון 1.31.31.70.84.3Againstכנגד the security of the state
הציבורי הסדר 27.727.327.227.526.4Againstכלפי public order

אדם חיי 0.50.30.40.30.6Againstכלפי the person's life

אדם של גופו 15.316.014.313.915.4Bodilyכלפי harm
מין 1.11.41.31.31.3Sexualעבירות offences
המוסר 7.98.39.511.05.0Againstכלפי morality
הרכוש 29.528.532.4Against[.30.430כלפי property

מירמה 9.49.38.89.27.9Fraudעבירות
עכירות 6.35.97.47.56.8Olherשאר offences

הכל סך 100.0100.0100.0100.0100.0JUVENILESצעירים TOTAL
מועדים :52.245.843.348.829.1Thereofמזה: Recidivists

המדינה ביטחון 16.217.217.415.223.2Againstכלפי the secuirty of the state
הציבורי andוהסדר public order
אדם של גופו 9.710.310.48.714.6Bodilyכלפי harm

הרכוש 67.562.962.765.655.4Againstכלפי property
עכירות 6.69.59.510.56.8Otherשאר offences
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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

Type of offence

הדין לפסק עד העבירה מביצוע 1rs7nn
Months between committing offence and conviction

חציון
Median

25+ 1324 712 46
עד

Up to
3

Total הכל סך

אחוזים
Percen
tages

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

עבירה סוג

1981
1984
1985 TOTAL
Against the security
of the state

Against public order
Against the
person's life

Bodily harm
Sexual offences
Against morality
Against property
Fraud
Other offences

1981
1984
1985 TOTAL
Against the security
of the state

Against public order
Against the
person's life

Bodily harm
Sexual offences
Against morality
Against property
Fraud
Other offences

Districts courts
11.5 20.5
11.3 21.8
11.6 24.3
13.5 25.5

מחוזיים משפט בתי
23.3
22.1
21.3
26.8

24.5
22.0

23.5
23.2

15.2
15.8
16.3
12.3

16.4 100.0
18.4 100.0
14.5 100.0
12.2 100.0

16.8 35.1 25.4 20.1 12.3 7.2 100.0
(12.5) (16.7) (26.2) (27.4) (13.1) (16.7) 100.0

14.1 29.1 22.4
10.5 15.7 21:9
7.7 10.6 15.3
10.5 21.9 19.8
25.0 50.0 26.7
(24.5) (48.1) (40.7)
Magistrates' courts
15.9 20.4 38.9
19.3 34.0 33.5
17.5 29.3 35.9
17.9 26.8 35.3

18.2 29.4 38.5
)30.3) (59.4) (28.1)

25.7

28.2
30.7

22.2
11.0
(3.7)

24.1
16.6

16.3
17.9

12.4 10.5 100.0
22.5 11.9 100.0
23.9 19.5 100.0
17.2 18.9 100.0
7.6 4.6 100.0
(3.7) (3.7) 100.0
השלום משפט בתי
8.3 8.3 100.0
6.6 9.3 100.0
8.0
9.8

15.6 7.6
(6.3) 

10.5
10.3

8.9
(6.2)

100.0
100.0

100.0
100.0

17.3 29.4
16.7 24.0
16.0 21.5
16.4 27.7
23.2 44.8
15.2 23.6

Juvenile courts

36.8
39.0
37.6
32.7
36.5
34.3

18.6 8.3 6.9 100.0
12.4 6.6 17.8 100.0
15.6 7.6 17.6 100.0
16.5 8.9 14.4 100.0
12.2 3.6 3.0 100.0
21.3 11.6 9.1 100.0
לנוער השלום משפט בתי

2,802
3,614
3,521
220

488
84

420
160
677

1,209
236
27

19,188
26.564
28,440

225

8,173
32

4,261
259

2,298
8,528
2,667
1,997

1981
1984

הכל סך 1985
המדינה ביטחון נגד

הציבורי הסדר
אדם חיי

כלפי
כלפי

אדם של גופו כלפי
מין עבירות
המוסר כלפי
הרכוש כלפי

מירמה עבירות
עבירות שאר

1981
1984

הכל סך 1985
המדינה ביטחון נגד

הציבורי הסדר
אדם חיי

כלפי
כלפי

אדם של גופו כלפי
מין עבירות
המוסר כלפי
הרכוש כלפי

מירמה עבירות
עכירות שאר

19814,267100.014.421.936.922.44.49.21981
19844,190100.017.222.841.216.72.27.51984

הכל סך 19854,376100.014.725.742.415.71.58.11985TOTAL
המדינה ביטחון 762100.014.724.343.814.03.18.5Againstנגד the security
הציבורי ofוהסדר the state

and public order
אדם של גופו 453100.011.724.746.814.82.08.4Bodilyכלפי harm

הרכוש 2,745100.014.826.342.115.81.08.0Againstכלפי property
עבירות 416100.017.125.236.519.71.48.3Otherשאר offences

I Does not include all types of courts. המשפט. בתי סוגי כל כולל לא 1
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עבירה, סוג לפי בדין, שחויבו מבוגרים עבריינים  ו. ו כ"א/ לוח
שונות1 ותכונות אוכלוסייה קבוצת

,TABLEXXI/11.ADULT OFFENDERS CONVICTED, BY TYPE OF OFFENCE
POPULATION GROUP AND VARIOUS CHARACTERISTICS'

ל IOCמועדים
באוכלוסייה שיעוריםעבריינים

offendersper 100Recidivists21.000ל
; populationin thRates

הכל perלאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNonJews1,000נ

הכל לאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNonJews

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

196016,75110,9845,76750.944.762.812.41960
196520,03214,2725,76054.449.367.013.21965
197018,18313,4984,68558.056.562.2!0.11970
198120,56916,0814,48861.260.364.18.51981
198426,86820,2456,62364.164.064.310.41984

הכל סך 198528,77021,2277,54364.464.863.311.01985  TOTAL
Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0TOTALסך
עבירה Typeסוג of offence

המדינה ביטחון 1.80.84.562.872.557.70.2Againstנגד the secuirty
of the state

הציבורי הסדר 27.427.626.864.765.761.73.0Againstכלפי public order
אדם חיי 0.0Against(45.0)(41.3)(42.5)0.40.40.5כלפי the person's

אדם של גופו 14.514.215.461.661.761.51.6כלפי
me

Bodily harm
מין 0.1Sexual(47.6)1.31.31.455.157.9עבירות offences
המוסר 9.110.64.877.170.880.71.0Againstכלפי morality
הרכוש 28.927.831.966.267.163.83.2Againstכלפי property

מירמה 8.69.07.663.060.870.20.9Fraudעכירות
עכירות 8.18.47.352.149.760.10.9Otherשאר offences

Sexמין
88.586.394.867.668.565.319.8Malesגברים
11.513.75.239.441.127.02.5Femalesנשים

Ageגיל
19 5.14.46.745.050.734.4210.1Upעד to 19

202425.424.228.758.461.151.821.52024
25  2922.722.822.367.968.566.020.12529
30  3927.328.524.069.067.673.713.03039
40  4912.012.012.169.466.377.89.54049
50+7.68.06.262.460.370.02.650+

הכל סך  .73יהודים S100.064.89.4Jewswtal
ישראל 57.064.413.0Israelילידי: born
8.464.16.3Bornאסיה in: Asia

21.273.614.1Africaאפריקה
13.353.33.9Europeאירופה

Americaאמריקה
הכל 26.2100.063.321.1NonJewsלאיהודיםסך total

81.964.923.6Moslemsמוסלמים
10.357.912.6Christiansנוצרים

ואחרים 7.853.917.2Druzeדוחים and other

1 For change in definition of adults and juveniles, type of
offence, age and recidivists, see introduction. 2 Rates were
computed according to the average population aged 18 and over
in the respective group; for ages up 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 מתוך
(ראה 1819 בני מתוך ,19 עד הקבוצה לגבי המתאימה;

מבוא).
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קבוצת עבירה, סוג לפי בדין, שחויבו צעירים עבריינים כ"א/2ו. לוח
שונות1 ותכונות אוכלוסייה

,TABLEXXI/12.JUVENILE OFFENDERS CONVICTED, BY TYPE OF OFFENCE
POPULATION GROUP AND VARIOUS CHARACTERISTICS'

ל100 מועדים
באוכלוסייהעברי נים

per 100 offenRecidivist
ationders in the popuשיעורים

הכל ל21,000לאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNonJewsRates per*

הכל 1,0002לאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNonJews

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

19602,872 3,9881,11633.335.029.010.01960
19654,453 5,33087746.949.334.710.41965
19704,380 5,28290251.155.828.49.61970
19812,604 3,36876439.443.127.06.91981
19842,568 3,46589734.437.924.45.61984

הכל סך 19852^35 3,6531,11832.136.422.25.81985  TOTAL
Percentages אחוזים

הכל. 100.0סך 100.0100.0TOTAL
עבירה Typeסוג of offence

המדינה ביטחון 14.8נגד 17.523.637.246.0(24.6)1.0Against the security of the
הציבורי stateוהסדר and public order
אדם של גופו 9.3כלפי 11.115.227.837.3(14.7)0.6Bodily harm

הרכוש 65.5כלפי 62.354.831.034.023.23.6Against propetry
עבירות 10.3שאר 9.16.434.237.4(22.5)0.5Other offences

Sexמין
94.4גברים 94.996.232.837.322.810.7Males
5.6נשים 5.1(3.8)(18.3)(21.7)(7.0)0.6Females

Ageגיל
12 13(3.7) 3.1(1.8)(15.0)(16.1)(10.0)0.71213
14 1521.0 22.024.319.825.6(8.5)4.91415
16 1747.9 48.048.232.235.225.211.71617

18+27.4 26.925.743.949.5(30.3)6.818 +

הבל סך  100.0יהודים 69.436.45.2Jewslolal
ישראל 91.136.75.3Israelילידי: born
Born(2.4)(38.5)0.5אסיה in: Asia

Africa(3.3)(38.5)1.0אפריקה
5.2Europe(33.2)7.3אירופה

Americaאמריקה

הכל סך 30.6100.022.27.7NonJewsלאיהודים total
85.923.88.3Moslemsמוסלמים
Christians(4.0)(17.5)5.6נוצרים

ואחרים Druze(6.9)(9.5)8.5דרוזים and other

1 See note 1 to Table XXI/11. 2 As of 1979, rates were
computed according to the average population aged 1219 in the
respective group; for those aged, 18H according to those aged
1819  see introduction.

השיעורים מ1979. 2 כ"א/11. ללוח 1 הערה ראה 1

בקבוצה 1219 בני של הממוצעת האוכלוסייה מתוך חושבו
 1819 בני מתוך  18+ הקבוצה לגבי המתאימה;

מבוא. ראה
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המשטרה, של ההאשמות בפנקס שנרשמו חקירה תיקי כ"א/3ו. לוח
עבירה סוג לפי

TABLEXXI/13. INVESTIGATION FILES RECORDED IN THE CHARGE REGISTER OF
THE POLICE, BY TYPE OF OFFENCE

עבירה' 1975198019851986Typeסוג of offence'

כולל 180,247247,084243,719227,209GRANDסך TOTAL
הכל סך  המדינה ביטחון 8877531.0041.085Againstנגד the security of the state  total

חירום חוקי על עבירות :460227202223Thereofמזה: Offences under emergency laws

הכל סך  הציבורי הסדר 17.10817.31918,56417.801Againstכלסי public order total
ברחוב והפרעה 2,7941,780973971Affrayקטטה and disturbances

דרך וחסימת רעש ,1,4561,9081,286521Nuisanceמטרד, noise and blockingofpublic roads
פלילית גבול 3,5312,9742,4072,196Criminalה0גת trespass

3,9383,8524,4794,566Threatsאיומים
המשפט כלפי 1,7763,0944,1053,922Againstעכירות judicial authority

והכשלתו שוטר 1,1231,6921,9502,083Assaultתקיפת on or foiling of police
תפקידו officerבמילוי in exercising duty

אחרות 2,4902,0193,3643,542Otherעבירות offences

הכל סך אדם חיי 276318311309Againstכלפי the person's life  total
44808673Murderרצח

לרצח 140135118126Attemptedגסיון murder
אחרות 92103107110Otherעכירות offences

אדם של גופו 12,23611,7689.99410.045Bodilyכלפי harm

מין 2,0451.8022,1332.036Sexualעכירות offences

המוסר 2.1133,8434.5325,295Againstכלפי morality
מסוכנים בסמים 1,5332,4642,5673,029Usingשימוש narcotic drugs
מסוכנים בסמים 1181,1901,7892,110Tradingסחר with narcotic drugs

אחרות 462189176156Otherעכירות offences

הרכוש 135.415196.309193.856176.478Againstכלפי properly
298595489495Robberyשוד

למוסד או עסק לבית 19,98025,15117,37716,184Breakingהתפרצויות into business premises or institutions
דירה לבית 23,12436,29634,99430,652Breakingהתפרצות into dwelling

77,230113,931117,574106,965Theftsגניבות
רשות ללא ברכב שימוש :12,27716,11812,98912,518Thereofמזה: Unlawful use of vehicle
גנוב רכוש של החזקה או 2,8053,5623,9683,270Receivingקבלה or possessing stolen property

3267131,3671,372Arsonהצתה
בזדון לרכוש נזק 10,02014,09217,07616,661Wilfulגרימת damage to property

אחרות 1,6321,9691,011879Otherעבירות offences

8.62013.86311.18212.045Fraudמירמה
כיסוי ללא שיק משיכת :4.1516,8393,2724,260Thereofמזה: Drawing of cheque without cover

אחרות 1.5471.1092.1432.115Otherעבירות offences
רישיון ללא נשק החזקת :170238217211Thereofמזה: Unlawful possession of arms

1 According to a classification of offences; updated in 1979:
see explanation in introduction.

ב1979: שעודכן העבירות סיווג לפי הוא בלוח הפירוט 1

במבוא. הסבר ראה
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מאסר ותקופת אוכלוסייה קבוצת לפי שפוטים1, אסירים ב"א/4ו. לוח
TABLEXXI/14.CONVICTED PRISONERS', BY POPULATION GROUP AND LENGTH

OF IMPRISONMENT
End of year שנה 0וף

I 111 19873

הכל19701980 לאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNonJews

הכל 1,6982,9294,1962,7701,426TOTALסך
1,0992,0842,7702,770Jewsיהודים

5998451,4261,426NonJevvsלאיהודים

מאסר Lengthתקוקת of imprisonment
חודשים 3 551461599465Upעד to 3 months

שנה חצי עד חודשים 3 מ 13413122515471Moreיותר than 3 months half a year
שנה עד שנה מחצי 147848412277135Moreיותר than half a year one year
שנים נ עד משנה 7917501,5571,074483Moreיותר than one year 3 years

שנים 5 עד שניס 3 מ 272367879585294Moreיותר than 3 years5 years
שנים 10 עד שנים מ5 114269537341196Moreיותר than 5 years  10 years

שנים מ10 92202277163114Moreיותר than 10 years
עולם 931111337063Lifeמאסר imprisonment

ידלע לא


10517125Not known

1 Residents of Israel. ישראל. מדינת תושבי 1

אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאים שפוטים צעירים כ"א/15. לוח
TABLEXXI/15.CONVICTED JUVENILES COMMITTED TO INSTITUTIONAL CARE

19571960197019751980198419851986

נכנסו
הכל סך

376378931549373436442
Total
514RECEIVED

297347936533435412418426RELEASEDשוחררו
השנה 5067081,110703487504528616ENDכסוף OF YEAR

נכנסו
שוחררו

השנה כסוף

מעונות
302
264
415

ממשלתיים חסות
728 272
821 259
595 485

388
364
333

Government institutions
322 310 338 294
264 292 318 311
409 351 333 299

Received
Released
End of year

נכנסל
שוחררו

השנה בסוף

מוסדות
74
33
91

אומנות ומשפחות אחרים
161 203 106
169 115 88
370 515 223

foster families
79
124
188

institutions and
132 98
126 94
177 171

Othe
192
162
207

Received
Released
End of year
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probation services מבחן שירותי

המבחן שירותי בטיפול ומבוגרים נוער בני כ"א/16. לוח
TABLEXXI/16.YOUTHS AND ADULTS UNDER THE CARE OF PROBATION

SERVICES

פעולות
המבחן שירוחי

לנוער המבחן שירותי בטיפול
Under care of youth probation

services

למבוגרים המבחן שירותי כטיפול
Under care of adult probation

services

Activities
of probation services
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19S3
חקירה
מבחן

276 63
182 128

301
63

38
247

1953
Investigation
Probation

1960
חקירה
מבחן

2,840
739

7.014
476

6.457
359

3.397
856

726 109
477 ■ 598

691
448

144
627

1960
Investigation
Probation

1965
חקירה
מבחן

5,298
1,604

10,646
968

9,888
869

6,056
1,703

2,325 343
853 1,486

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

2,739 573
956 1,905

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

3,500 825
1,289 1,919

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

3,652 784
1,298 1,653

3,419
1,173

1,017
1,778

1980
Investigation
Probation

1985
חקירה
מבחן

9,2198,1567,4279,9485,851 1,930
1,970 2,351

5,605
2,151

'1,436
'2,042

1985
Investigation
Probation

19861986

חקירה
גברים
נשים

9,9487,7357,26710,4165,719 1,436
5,226 1,269
493 167

5,423
4,935
488

1,73:
1,560
172

INVESTIGATION
Males
Females

יהודים
ריס ח א

8,067
1,881

5,733
2,002

4,998
2,269

8,802
1.614

4,568 1,200
1,151 236

4,363
1,060

1,405
327

Jews
Other

מבחן
גברים
נשים

2,184 2,042
1,928 1,808
256 234

2,045
1,851
194

2,181
1,885
296

PROBATION
Males
Females

יהודים
אחרים

1,889 1,760
295 282

1,791
254

1,858
323

Jews
Other

1 Corrected balance after checking the ifles pending at end
of 1985.

בטיפול שהיו תיקים של בדיקה בעקבות מתוקנת יתרה 1
.1985 כסוף
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miscellaneous שונות
העניין סוג לפי לפועל, ההוצאה לשכת פעולות ב"א/7ו. לוח

TABLEXXI/17.ACTIVITIES OF THE EXECUTION OFFICE, BY TYPE OF MATTER

העניין שלבסוג
195019701980198419851986פעולה

Stage of
proceedingType of matter

הכל 10,972125,785139,843155,472141,450157,682REGISTEREDTOTALנרשמוסך
5,34077,77686,60986,40094,067114,933EXECUTEDבוצעו

ושטרות 66,07798,06495,77780,55393,671RegisteredChequesנרשמושקים and bills
20,75951,22554,84852,88060,174Executedבוצעו ■

אחרים דין 10,32356,20637,31455,94956,81459,887RegisteredOtherנרשמופסקי judgements
5,26166,63634,81431,28740,83354,130Executedבוצעו

למזונות דין 5242,8934,2523,4483,4693,732RegisteredAlimonyנרשמופסקי
57254489212257450Executedjudgementsבוצעו

125609213298614392RegisteredMortgagesנרשמומשכנתאות
22127815397179Executedבוצעו

עניין סוג לפי המשכונות, רשמי פעולות כ"א/18. לוח
TABLEXXI/18.REGISTARS OF PLEDGES ACTIONS, BY TYPE OF MATTER

עניין 197219751980198419851986Typeסוג of matter

הכל סך
מישכון הודעות
מישכון ביטול
שונות פעולות

24,193 23,752 23,944 29,661 30,255 27,627
15,462 7,072 7,031 11,662 29,215 26,595
8,487 16,533 16,711 17,685 601 604
244 147 202 314 439 428

TOTAL
Notices of pledges
Cancellation of security interests
Various activities

הציבור תלונות לנציב תלונות  כ"א/9ו. לוח
TABLEXXI/19.COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN

הוגשו
Entered

מוצדקותDecidedנתבררו אחוז
אלו מסך
שנתבררו

Percent justified
out of decided

הכל סך
Total

מזה:
מוצדקות נמצאו

Thereof:
justified

7,6276,1602,89547.01976/77'
'7,8577,9372,71734.21979/80תש"ם

'5,7415,8011,87432.31983/84תשמ"ד
'5,1625,5541,62629.31984/85תשמ"ה

הכל סך  '5,6125,6501,58528.11985/86תשמ"ו  TOTAL
ממשלה משרדי :2,4082,39671229.7Againstכנגד: Government ministries

ממלכתיות 9941,09340036.6Stateרשויות authorities
מקומיות 1,2421,15232228.0LocaJרשויות authorities

אחרים 9681,00915115.0Otherגופים bodies

I Jewish calendar year.
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והשכלה חינוך "ב. כ פרק

הוצאות (נכללו הלאומיים והמוסדות הממשלה א.
העולמית): הציונית וההסתדרות היהודית הסוכנות
מקומיות מועצות (עיריות, המקומיות הרשויות ב.

אזוריות); ומועצות
רווח; כוונת ללא מוסדות ג.

בית. ומשקי עסקיים מפעלים כולל  אחר ד.
הסקטור ובין המבצע הסקטור בין הבחנה יש

המממן.
כל של חלקו נמדד המבצע הסקטור לפי במיון
ולשירותים לסחורות הישירה בהוצאה סקטור
בסקטור התחשבות ללא 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 במשק אחרים גורמים של ולא
השירות היסודי, החינוך ובמוסדות ילדים בגני
והרשויות הממשלה ידי על במשותף מתבצע
כלולה המבצע, הסקטור לפי המקומיות.במיון
וברשויות ולגננות למורים לשכר ההוצאה בממשלה
מוסדות לאחזקת השוטפת ההוצאה  מקומיות

אלה.
נזקפה לא הממשלה של החינוך שירותי בחישוב
מוס עובדי לטובת גמלאות לקרן לתשלום הוצאה
ההוצ נכללו לא כן כמו הממשלה. של החינוך דות

אלה. לעובדים גמלאות לתשלומי כפועל אות
על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור ידי
לסקטו נטו, אחרות, והעברות מענקים תמיכות, וכן
הממ במימון הלוואות). מתן כולל (לא אחרים רים
בהלוואות התמיכה מרכיב נכלל לא שלתי
הצמדה. ללא או נמוכה בריבית שניתנו הממשלתיות
בד"ו הרישום לפי נקבעו הסקטורים בין ההעברות
הסקטו בד"וחות המקביל הרישום הממשלה. חות
בדו"חות מהרישום שונה להיות עלול האחרים רים
שההעברה התקופה מבחינת בעיקר הממשלה,

אליה. מתייחסת
יותר מהימן המימון בתחום ההתפתחות ניתוח
בודדת. לשנה ולא שנים למספר מתייחסים כאשר
המושפעות מקריות תנודות שייתכנו משום זאת,
תקציבית. לשנה דיווח 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 מרע. גדנ"ע, הנוער, אגף תזונה, הבאים: אות

השכלה

מפקדי הם: כ"כ/31 בלוחות הנתונים מקורות
על הסברים אדם. כוח וסקרי והדיור האוכלוסין
 זה בשנתון י"ב לפרק במבוא ראה אלה סקרים

ושכר. עבורה

לחינוך1 לאומית הוצאה
כספיים) (נתונים

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, המוסרות 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
הוצאות ומשכורת, (שכר עבודה הוצאות הן: לות
של שוטפות וקניות שכר) על ומסים נוספות עבודה
מכי בניכוי (כלומר נטו אחרים, ושירותים סחורות
והפרשי ריבית על ההוצאות נכללות לא רות).
לעומת מלוות ידי על מימון מכך וכתוצאה הצמדה,
אומדן 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:

.9 מסי מוסף"  לישראל הסטטיסטי "הירחון ל984/85ו". מוקדמים ואומדנים 1983/84 לחינוך הלאומית "ההוצאה ראה 1

.1985

563 והשכלה חינוך EDUCATION



ענפי לפי ולא אחד בסעיף סווגו עסקיים מגופים
בהם. שיוצרו התעשייה

אינו חינוך שירותי ענף האחיד, לסיווג בהתאם
בבתי כלל בדרך המשולבים לאחיות, ספר כתי כולל

פועלים. הם שבהם החולים
אומדני יום. מעונות גם כולל ילדים" "גני הסעיף

ומעלה. 3 בני לילדים מתייחסים ההוצאה
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
עבור הוצאות גם כולל ההוצאה אומדן אחרים.

החינוך. למוסדות הצמודות פנימיות,
במוסדות ההוצאה כוללת 1969/70 בשנת החל
לחינוך ההוצאה אח גם העליסודיים החינוך

הביניים. בחטיבת
העל;תיכונים החינוך במוסדות לחינוך ההוצאה
מתוך הוצאה כוללת אינה הגבוה החינוך ומוסדות

הוצאות■ כוללת היא למחקר. המיועדת ההכנסה
מוס של ההוראה תקציב כמסגרת הכלולות למחקר

להפרידן. היה ניתן ושלא הגבוה החינוך רות
השנ השינויים קבועים. במחירים 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
ההוצ ,1982/83 בשנת החל דיור). (ללא לצרכן וים
ללא המוסדות של ושירותים סחורות לקניית אות
ניכוי ידי על נאמדו קבועים במחירים רווח כוונת
המביא מחירים במדד שוטפים במחירים האומדנים
מוסדות הוצאות של המיוחד ההרכב את בחשבון
השנ ההוצאה התפלגות על נתונים בהיעדר אלה.
מחירים ניכוי לערוך ניתן לא חודשים, לפי תית

רבעוני. או חודשי
האו מחושבים  "אחר"  העסקי בסקטור
באינדיקטו שימוש ידי על קבועים במחירים מדנים
בגני הילדים במספר כמו רלוונטיים, כמותיים רים
במחי האומדנים ניכוי של בדרך או פרטיים, ילדים
של מתאים בסעיף המחירים בעליית שוטפים רים
וצורכי לימוד ספרי (לגבי לצרכן המחירים מדד

בית). משקי ידי על שנקנו כתיבה

והחינוך הספורט רשות תורנית, תרבות ואמנות,
והמוסיאונים. העתיקות אגף הגופני,

ממשלה במשרדי הבאים הסעיפים על ההוצאה ב.
הדתות), (משרד תורניים ומוסדות ישיבות חרים: א
המדרשה סוציאליים, עובדים להכשרת המכון
והש להכשרה אגף וטיפול, חינוך עובדי להכשרת
והרווחה), העבודה (משרד מקצועית תלמות
לחינוך ומוסדות התחבורה), (משרד ימאים הכשרת
בית כגון ממשלתיות, חברות של ועלתיכון תיכון

לתיירות. הספר ובית "בזק" ספר
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 בין 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 "כתי 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
רש הממשלה,ה של החינוך שירותי על ההוצאה
והשירו רווח כוונת ללא המוסדות המקומיות, ויות
לפעילות בהתאם מוינה עסקי בסיס על הניתנים תים
הענפים השירות. את הנותנים המוסדות של הענפית
הוצאות .1970 הכלכלה ענפי לסיווג בהתאם הוגדרו
כתיבה וצורכי לימוד ספרי קניית על הכית משקי
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עירוניים. יום): מעונות (לדבות ילדים גני
חובה וטרום (5 (גיל חובה  ופרטיים, ציבוריים
כל וכן 43 לגילים הפרטיים הגנים .(42 (גילים
בתשל"ח. החל החינוך במערכת נכללו 2 לגיל הגנים
המוסדות בין אלה גנים נכללו קודמות בשנים

"האחרים".
כדלהלן: החינוך, דרג לפי ספר בתי

(רשמיים יסודיים ספר בתי כולל יסודי חינוך
היסודיים הספר כתי מיוחדים. ספר ובתי ומוכרים)
ו') כיתה (עד שששנתיים ספר בתי כוללים
בתשל"ח החל ח'). כיתה (עד ושמונהשנתיים
הספר בתי בין עובדים לנערים הספר בתי רוב נכללו

המיוחדים.
ובתי ביניים חטיבות כולל עליסודי חינוך
ורב חרנתיביים עליונות) (חטיבות תיכונים ספר
ספר בתי כוללים התיכונים הספר בתי נתיביים.
(ט'י''ב). וארבעשנתיים (י'י''ב) שלוששנתיים
סוגי במספר לימודים מתקיימים תיכונים ספר בבתי
העובדת), (בהתיישבות המשך כיתות עיוני, : לימוד
תוכניות פי על מתנהלים הלימודים וחקלאי. מקצועי
בגרות תעודות ומקנים והתרבות החינוך משרד של

תיכוניות. גמר תעודות או
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 

אחיות להכשרת אחרים עלתיכונים מוסדות 
וכיו"ב. טכנאים הנדסאים, מוסמכות,

להשכלה מהמועצה קיבלו הנ"ל מהמוסדות חלק
גבוהים לימודים לקיים היתר או הכרה גבוהה
לימו זה. לצורך שאושרו מסוימים לימוד במסלולי
"בוגר" בתוארי מזכים כ"ב/43) (לוח אלה דים
במו בוגר B.Mus. באומנות; בוגר B.F.A כגון:

בהוראה. בוגר B.Ed. סיקה;
הטכ העברית; האוניברסיטה אוניברסיטאות:
בראילן; אוניברסיטת אביב; תל אוניברסיטת ; ניון
בנגב; בןגוריון אוניברסיטת חיפה; אוניברסיטת
האוניברסיטה על נתונים למדע. ויצמן מכון

כ"ב/42. בלוח בנפרד נמסרים הפתוחה
גני נכללו: החינוך במערכת ערבי. חינוך
הספר בתי כל  והעליסודי היסודי ובדרג חובה,
שבפיקוח רשמיים הבלתי הספר בתי הרשמיים,
ושל ממשלתיים ספר כתי והתרבות. החינוך משרד
לא ירושלים. במזרח והתעסוקה הסעד סוכנות
והחל ירושלים במזרח פרטיים מוסדות נכללו
שאינם רשמיים בלתי נוצריים מוסדות גם בתשל"ט
העלתיכון בדרג והתרבות. החינוך משרד בפיקוח
ולהנדסאים וגננות, מורים להכשרת מוסרות נכללו

וטכנאים.

בעזרת חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן
מחירי ומדד למגורים בבנייה התשומה מחירי מדר

ושירותים. למסחר וציוד מכונות
ההוצאה של אומדנים מוצגים כ"ב/4 בלוח
במחירים העיקריים ומרכיביה לחינוך הלאומית

.1980/81 שנת של קבועים
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 מוצגים מות,
קודמות. בשיטות שנערכו ,1974/75 לשנת עים

הקודם, לשנתון בהשוואה מתוקנים. אומדנים
קבועים בנכסים ההשקעה באומדני תיקונים הוכנסו
משיפור נבעו התיקונים .1974/75 בשנת החל
השיכון משרד ידי על שנבנו הבניינים מחירי הערכת

רווח. כוונת ללא והמוסדות
השוטפת ההוצאה באומדן הוכנסו קלים תיקונים
כן כמו מעודכנים. נתונים בסיס על 1982/83 לשנת
בסיס על 1983/84 לשנת המוקדם האומדן תוקן

מפורטים. כספיים דו"חות

מקורות
הלאו המוסדות הממשלה, של כספיים דו"חות .1
להצעות הסבר ודברי המקומיות והרשויות מיים

הממשלה. של התקציב
ההוצאות מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .2

הכס הדו"חות סמך על רווח כוונת ללא במוסדות
מיוחדים שאלונים סמך ועל המוסדות של פיים

אליהם. המופנים
ודיוו מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .3
וחברות והשיכון הבינוי משרד של ישירים חים
בנייה. וגמר התחלות שטח על הגדולות הבנייה

הלשכה שעורכת המשפחה, הוצאות סקרי .4
לסטטיסטיקה. המרכזית

חינוך

כלליים והסברים הגדרות

במוסדות הלמידה על נתונים מובאים זה בפרק
כ"ב/7כ"ב/43) (לוחות החינוך שבמערכת
העברי בחינוך כ"ב/10) (לוח "אחרים" ובמוסדות
לכך בנוסף הדרוזי). המגזר (כולל הערבי ובחינוך
חינוך של במסגרות הלמידה על נתונים מובאים

.(45 כ"ב/44, (לוחות מבוגרים

החינוך מערכת

הבאים המוסדות את כוללת החינוך מערכת
וסוג: דרג לפי הממוינים
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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/16. כלוח הספר בית גודל
בין נמנו ירושלים במזרח מכינים ספר בתי

הביניים. חטיבות

 לאיהודיים תלמידים לומדים הערבי בחינוך
לפי בתשל"ח, החל וכוי. 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/19. בלוח ראה הדרוזי
בגולן. הדרוזיים המוסדות גם הדרוזי" ב"מגזר

ו3) ,29  26 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
בלבד אחת פעם בספירה נכלל אחד, לימוד מסוג
לגבי גם תופסת זאת הגדרה כ"ב/8). (לוח
כ"ב/31). (לוח וגננות מורים להכשרת מוסדות
המקצועיים הספר כבתי ההוראה משרות בספירת
המדריכים משרות גם נכללו והחקלאיים

המקצועיים.
היסו הספר בבתי ההוראה משרות על בנתונים
משרד מתקציב הממומנת ההוראה רק נכללה דיים
שמממנים ההוראה נכללה לא והתרבות; החינוך

וכוי. ההורים ועד המקומית, החינוך רשות
משרה המהוה השעות מכסת עבודה: יחידת
שעות 30  יסודי בחינוך כדלהלן: מלאה,
הביניים) חטיבת (כולל העליסודי כחינוך לשבוע;
מורים להכשרת במוסדות לשבוע; שעות 24 
העבודה יחידות מספר לשבוע. שעות 21  וגננות
השעות במכסת השעות כל סך חלוקת ידי על חושב
יחידות בחישוב ספר. בית סוג לכל המתאימה
הובאו והחקלאיים המקצועיים הספר בבתי העבודה
המועס המדריכים של ההדרכה שעות גם בחשבון
ובעבודה בהוראה או בלבד מעשית בעבודה קים

כ"ב/26). (לוח (מוריםמדריכים) מעשית
אחת ממשרה ביותר המלמדים מורים מורה.
באותו בלבד אחת פעם נספרו אחד חינוך בדרג
נספרו שונים חינוך בדרגי המלמדים מורים דרג.
הם שבהם החינוך מדרגי אחד בכל אחת פעם

מלמדים.
כוחות "סקר על המבוססים כ"ב/2928, בלוחות
העיוני בנתיב המלמדים מורים תשמ"ו", הוראה
התיכון כל בסך ואילו נתיב בכל נספרו והמקצועי
גם בלבד. אחת פעם נספרו העליונה) (החטיבה
העל ובחטיבה הביניים בחטיבת המלמדים מורים
החינוך כל בסך ואילו חטיבה בכל פעם נספרו יונה

בלבד. אחת פעם נספרו העליסודי

אחרים מוסדות
מתנהלים החינוך, במערכת למוסדות בנוסף
והכול כ"אחרים" שהוגדרו במוסדות גם לימודים
(תלמודי פטור מוסדות  היסודי בדרג לים.
בתי קטנות, ישיבות  העליסודי בדרג תורה).
חסות מעונות תעשייתיים. ספר בתי לחניכים, ספר
עד נכללו ומטפלות מעשיות לאחיות וקורסים
גדולות" "ישיבות  העלתיכון בדרג תשמ"ג.
קודש. לימודי מתנהלים שבהן ומעלה, 18 לבני

ללוחות הסברים
ולילידי לידה, יבשת  לארץ חוץ לילידי : מוצא

האב. לידת יבשת  ישראל
על חינוך ומוסדות ספר כתי ילדים, גני
לאוניברסיטאות) (פרט וגבוהים תיכונים

כ"ב/32). כ"ב/7 (לוחות
בלו מתפרסמים אין בתשל"ט החל ילדים. גני
על לא ואף הגנים מספרי על נתונים כ"ב/8,7 חות
נתו להלן). "מקורות" (ראה בגנים הוראה משרות
כ"כ/10, בלוחות מתפרסמים בגנים הילדים על נים

.19,11
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.
וסוגי עליונות) (חטיבות תיכונים ספר בתי
מתקיימים שבהם תיכונים ספר בתי בהם. הלימוד
או עיוני (כגון: בלבד אחד לימוד מסוג לימודים
ואילו החדנתיביימ הספר בתי בין נמנו מקצועי)
מסוג ביותר לימודים מתקיימים שבהם ספר בתי
אחת פעם נמנו ( ומקצועי עיוני (כגון: אחד לימוד
בשורת (וכן הרבנתיביים הספר בית בין כלבד
את לציין מנת על התיכונים) הספר בתי של הכל סך

המינהליותארגוניות. היחידות של מספרן
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(25 ב"ב/24 (לוחות י"ב כיתות מסיימי (5230 ;2516 כ"ב/0ו3ו; (לוחות תלמידים

שסיימו התיכונים הספר בתי סוגי בכל תלמידים
הגישו הספר ובתי י"ב בכיתות הלימודים חובות את
המוענקות התעודות אחת לקראת לבחינות אותם
רק נכללו המקצועיים הספר בבתי הלימודים. בסוף
הגדול שחלקם  במסמ''ת י''ב כיתות מסיימי

הבגרות. לבחינות מוגשים
הגיש שאליהן הבחינות סוג לפי מוינו התלמידים
נבחנו התלמידים אם לב שים כלי הספר, בית אותם
בהצלחה. בהן עמדו אם או אלה בבחינות בפועל
של חיצוניות לבחינות הכוונה הבחינות: סוג
בהתאם נקבע הבחינות סוג והתרבות. החינוך משרד
כבתי אלה. בחינות מוליכות שלקראתה לתעודה
הספר ובבתי ההמשך ככיתות תיכוניםעיוניים. ספר
תעודת לקראת בחינות בין מבחינים החקלאיים
תיכונית. גמר תעודת לקראת בחינות ובין בגרות
לקראת בחינות בין: מבחינים מקצועיים ספר בבתי
גמר תעודת לקראת בחינות מלאה, בגרות תעודת
או בגרות בחינות 2 הכוללות מקצועית תיכונית
 מקצועית גמר תעודת לקראת בחינות יותר,
אשר מסיימים (חובה). אחת בגרות בחינת הכוללות
כמי נחשבו אלה בחינות מסוגי אחד לאף הוגשו לא
עמדו אם גם חיצוניות", לבחינות כלל הוגשו ש"לא

המוסד. של פנימיות בבחינות
נ והגרסאות טכנאות בלימודי תלמידים
תיכו ספר בבתי מקצועיים. תיכונים ספר בתי
שנה במשך תלמידים מכשירים מקצועיים נים
ובמשך "טכנאי", תעודת לקראת י"ב) כיתה (לאחר
תעודת לקראת  י"ב) כיתה (לאחר שנתיים
לעל נחשבים אלה שלימודים למרות "הנדסאי".
לימודיהם, מקום לפי התלמידים נכללו תיכונים,
מקצועיים תיכונים ספר כבתי הלומדים בין כלומר,
העל החינוך על אחרים ולוחות כ"ב/10 (לוח
הלמידה היקף את המציג כ"ב/30, בלוח רק יסודי).
(כ אלה תלמידים נכללו העלתיכון, בדרג הכולל
העלתיכון. החינוך תלמידי בין בתשמ"ז) 2,000
בחינוך הלומדים הכל בסך מההבדלים חלק מכאן
(ראה וכ"ב/30 כ"ב/10 הלוחות בין העלתיכון

להלן).
(פרט והגבוה העלתיכון כחינוך תלמידים
בלוח .(32 30 כ"ב/0ו, (לוחות לאוניברסיטאות)
העלתיכון הלימוד של הכללי ההיקף מוצג כ"ב/30
הכיתות תלמידי כולל השונות, מסגרותיו על
ותלמידי מקצועיים תיכונים ספר בבתי י"גי"ד
"אורנים" בסמינר ז'י' לכיתות למורים המסלול
כ''ב/10 בלוח חיפה. באוניברסיטת הרשומים
מורים להכשרת במוסדות הלמידה כנפרד מוצגת
התל למעט אחרים, עלתיכונים ובמוסדות וגננות
שנכללו "אורנים", בסמינר לעיל המוזכרים מידים
בבתי י"גי"ד כיתות ותלמידי חיפה באוניברסיטת

.(19 וו, כ"ב/10, (לוחות ילדים בגני ילדים
עירו בגנים שביקרו 43 בני רק נכללו תשל"ב, עד
43 בני גם נכללו בתשל"ג, החל וציבוריים. ניים
בני גם נכללו בתשל"ו החל פרטיים. בגנים שביקרו

ופרטיים. ציבורים בגנים שביקרו שנתיים
בלוחות התלמידים גיל גיל. לפי תלמידים
הלוח. שנת בסוף המצב לפי חושב 30 כ"ב/411ו,
אוכלו על נתונים שימשו הלמידה שיעורי לחישוב
לסוף הם אף המתייחסים המתאימים, בגילים סייה

הלוח. שנת

עיוניים תיכונים ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי
כ"ב/2220) (לוחות

י"ב בכיתות הלומדים תלמידים העברי כחינוך
בפיקוח והדתיים הכלליים העיוניים הספר בתי של
י"ב כיתות תלמידי נכללו לא דתי. לחינוך האגף
וכבתי לצעירים, בישיבות אקסטרניים, ספר בבתי
תעודת לקראת לומדים שאינם אחרים דתיים ספר

אינטרנית. בגרות
הספר בבתי י"ב כיתות תלמידי הערבי. בחינוך
במזרח רשמיים; ולא רשמיים העיוניים, התיכונים
בלבד. המשלתיים הספר בתי תלמידי  ירושלים
מכין הספר שבית התלמידים רק נכללו בלוחות
לפי מוינו התלמידים בגרות. בחינות לקראת אותם
ממקצועות אחד בכל שלמדו הלימוד יחידות מספר
העליונה החטיבה שנות 3 במשך הבחירה או החובה

יי"ב). (כיתות
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
(25 כ"ב/23, (לוחות המקצועיים

לרמת בהתאם היתר, בין נקבע. הלימוד מסלול
והמע העיוניים הלימודים בין לייחס הלימודים,
אתהתלמי 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 כעור תיות

מקצועיות. בגרות בחינות לקראת רובם
בבתי ההכשרה מגמות הם הלימוד מקצועות

המקצועיים. הספר
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הצמודות גן בכיתות המלמדות גננות של משרות .2
המלמדים מורים של ומשרות יסודיים ספר לבתי
בין נספרו יסודיים ספר לבתי הצמודות ט' בכיתות
היסודיים. הספר בבתי העבודה ויחידות המשרות

מקורות

המתייחסים (32 15 כ"ב/י13, כלוחות הנתונים
מפקדים על מבוססים החינוך, שבמערכת למוסדות
ידי על שנערכו ילדים וגני ספר בתי של וסקרים
משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

כלהלן. והתרבות2 החינוך
כ"ב/10, (לוחות ילדים3 בגני 52 בני ילדים
מבוססים 43 לבני הנתונים העברי בחינוך ;(19,11
בתשל"ג החל שנערך ילדים" בגני ביקור "סקר על
בצמוד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על
בני גם נכללו ואילך מתשל"ז אדם". כוח ל"סקר

אומדן. הוכן 5 לבני שנתיים.
המבוססים ,42 בני ילדים על הנתונים בניתוח
הדגימה. טעויות את בחשבון להביא יש מדגם, על
הרשמיים הגנים על הנתונים הערבי, בחינוך
שנמסרו תלמידים דו"חות על תשמ"ג עד התבססו
אומדנים הוכנו בתשמ"ז והתרבות. החינוך למשרד
המבקרים ושיעור באוכלוסייה 5 בני מספר (לפי

מביניהם). בגנים
על הנתונים מבוססים בתשמ"ז הוראה. כוחות
,26 כ"ב/8, (לוחות עבודה ויחידות הוראה משרות
על שנערך חינוך מוסדות של השנתי המפקד על (31
הבי בחטיבות לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי
קובצי מתוך עיבוד ועל התיכונים הספר ובבתי ניים
ובמוסדות היסודי בחינוך המורים של המשכורת
משלים מידע בתוספת וגננות, מורים להכשרת
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שנאסף
ומחלק המוכרים הספר בתי עצמאי, לחינוך מהמרכז

וגננות. מורים להכשרת מהמוסדות
ובתי הביניים בחטיבות המורים על הנתונים
(29 כ"ב/28, (לוחות בתשמ"ו התיכונים הספר
ירי על שנערך הוראה" כוחות ''סקר על מבוססים
הנתונים כתשמ"ו. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
מבוססים, כ"ב/27) (לוח היסודי בחינוך המורים על
מורים משכורות קובצי על הרשמי, החינוך לגבי
החינוך משרד ידי על שנאסף משלים מידע בתוספת
ובבתי העצמאי בחינוך המורים ולגבי והתרבות,
על אלה ממקורות שנאסף מידע על המוכרים, הספר

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי

העל בדרג זה בלוח שנמנו מקצועיים תיכונים ספר
המוס על נתונים נמסרים כ"ב/3231 בלוח יסודי.
(כולל בכללם וגננות מורים להכשרת דות
"אורנים"). בסמינר לעיל המוזכרים התלמידים
כ"ב/30 ולוחות כ"ב/10 לוח כין ההבדלים מכאן

.32
תיכו על לימודים מתקיימים לכך שבנוסף יצוין,
ואלה ומעלה) 18 (לבני גדולות" ב"ישיבות נים
שלא האחרים המוסדות בין כ"ב/10 בלוח נכללו

החינוך. במערכת
העלתיכון בדרג וטכנאות הנדסאות הלומדים
טכנולוגית להכשרה הממשלתי המכון במסגרת
במכון הלומדים כלל בין כ"ב/45 בלוח גם נכללו

זה.
וגננות מורים להכשרת כמוסדות תלמידים
אשר אלה רק נחשבו  (3230 כ"ב/10, (לוחות
סדירים, גבוהים או עלתיכונים לימודים למדו
במוס 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
הכל בסך (כ8,800 תואר.ס£.3 לקראת או בכיר"

בתשמ"ז).
אקדמי תואר לקראת הלומדים תלמידים
(לוחות אוניברסיטאיים לא כמוסדות ראשון
נתונים רוכזו כ"ב/43 בלוח כ"ב/43). כ"ב/30,
וגננות מורים להכשרת במוסדות התלמידים על
אוניבירסיטאיים, לא אחרים גבוהים ובמוסדות
במסלולים ראשון אקדמי תואר לקראת שלמדו
גבוהה להשכלה המועצה מן הכרה או היתר שקיבלו

כנ"ל. תואר להעניק וזכאים
לימוד, מגמות לפי התלמידים מוינו בלוח

כדלהלן:
טכנולו כולל ודומיהן: טכנאות הנדסאות,
טכסטיל; ועיצוב טכנולוגיה שימושי, ומדע גיה
השיתופי; המשק של כלכלה כולל כלכלה .

פיסול, ציור, מחול, מוסיקה, כולל אומנויות
צורפות. קדרות, עיצוב,

פורמלי. בלתי חינוך כולל אחרות מגמות
הכיתות, המוסדות, ספירת ערבי: חינוך
כ"ב/108, (לוחות ההוראה ומשרות התלמידים

.(1715
יסודיים ספר לבתי צמודות ט' בכיתות תלמידים .1

התל בין נספרו (כ120) עצמן והכיתות (כ3,600)
התיכונים. הספר כבתי והכיתות מידים

.1986 .9 מס' מוסף"  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון  תשמ"ו"  חינוך "מוסדות ראה 2

מסדרת 168 מסי בעלון ,"1985 היהודיתאוקטוברדצמבר באוכלוסייה 24 בני בקרב יום ובמעונות בגנים "הביקור ראה 3

ותרבות. חינוך של לסטטיסטיקה העלונים
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מזכירות ידי על הנמסרים כלליים נתונים ובו שנתי
גם נאספו ובתשמ"ו בתשמ"ג תש"ס. עד המוסד.
ידי על שמולאו אישיים שאלונים באמצעות נתונים
התכו על פרטים נמסרו אלה בשאלונים התלמידים;
משפחתיות רקע תכונות התלמיד, של האישיות נות

המדרש. בבית לימודיו על וכן
והגבוהים העלתיכונים המוסדות על הנתונים
מסגרות של שנתיים מפקדים על מבוססים האחרים
המרכ הלשכה ידי על שנערכים עלתיכוניות לימוד
התל מוינו בלוח כ"ב/30)6. (לוח לסטטיסטיקה זית
קרובות מגמות מספר הלימוד. מגמות לפי מידים
כקבוצות יחד קובצו התמחות תחומי מבחינת

כדלקמן:
עובדי כוללים: רפואיים עזר מקצועות
סייעות שיניים, טכנאי רנטגן, טכנאי מעבדה,
אופטומטריסטים ביוטכנאים, שיניים, ברפואת

ותברואנים.
פלסטיות, אמנויות מוסיקה, כולל: אמנויות

וצילום. והקולנוע הבמה אמנות מחול,
נסיעות, וסוכני דרך מורי אחרות: מגמות
בלתי חינוך ומתרגמים, ספרנים נוער, מדריכי

פורמלי.

אוניברסיטאות

ומקורות הגדרות

ידי על הנתונים סופקו תשכ"ד עד תלמידים.
הנתו עובדו תשל"ה ער מתשכ"ה האוניברסיטאות.
לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה התלמידים על נים
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.
עיבודים על מבוססים הנתונים בתשל"ו החל
לפי המוסדות של הלימוד שכר קבצי מתוך שנערכו
המתאימה הלימודים שנת של בינואראפריל המצב

(אומדנים)7. השלמות בתוספת

לתשמ"ו הנתונים התלמידים. של והמין הגיל
13 בלוחותכ"ב/12, ביניים וחטיבת יסודי חינוך על
תלמידים'' תכונות "סקר על מבוססים אומדנים הינם
לסטטיסטיקה4 המרכזית הלשכה ידי על שנערך

בתשמ"ד.
על מבוססים העליסודי החינוך על הנתונים
משרד של התלמידים קובץ על שנערכו עיבודים

והתרבות. החינוך
עיו תיכונים ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי
על מבוססים הנתונים .(22 כ"ב/20 (לוחות ניים
לסטטיס המרכזית הלשכה ידי על שנערכו סקרים
בסקרים ובתשמ"ז. בתשמ"ה בתשמ"ג, טיקה
תלמיד כל לגבי י"ב. כיתות תלמידי רשימות נתקבלו
יחידות ומספר והבחירה החובה מקצועות צוינו
התכונן, שלקראתן הבחינות סוג וכן שלמד הלימוד
לכ0'879 כתשמ"ז הגיעה ההיענות והמוצא. המין
המת לפי שלמדו העברי בחינוך התלמידים מכלל
ולכ0'839 הבגרות, בבחינות הרפורמה שלאחר כונת

הערבי. בחינוך
העברי בחינוך נכללו: לא הסקרים באוכלוסיית
בישיבות אקסטרניים, ספר בבתי תלמידים 
האגף בפיקוח שאינם הדתיים הספר ובבתי קטנות
ובחינוך והתרבות החינוך במשרד דתי לחינוך

ירושלים. במזרח הספר בתי  הערבי
עיו תיכוניים ספר בבתי י"ב כיתות מסיימי
הנתונים כ"ב/2524). (לוחות ומקצועיים ניים
בתשמ"ו" י"ב כיתות מסיימי "סקר על מבוססים
לסטטיס המרכזית הלשכה ידי על בתשמ"ז שנערך
החינוך מוסדות של השנתי המפקד עם יחד טיקה,
כתשמ"ו נערך בנושא קודם סקר והערבי. העברי

בתשמ"ה'. י"ב כיתות למסיימי והתייחס
בבתי י"ב כיתות מסיימי כל נכללו הנוכחי בסקר
ספר ובבתי המשך בכיתות עיוניים תיכונים ספר
שלמדו המקצועיים הספר כתי מסיימי וכן חקלאיים

מסמ"ת. במסלול
המסיימים. של הבחינות סוג את פירטו המוסדות
התלמידים מספר בין הבדלים שייתכנו יצוין,
המס מספר לבין הלימודים שנת בתחילת במסמ"ת
ממס תלמידים ממעבר כתוצאה זה, במסלול יימים

הלימודים. שנת במשך למסלול לול
ממסיימי לערך ל^?'98 מתייחסים הנתונים

י"ב. כיתות
(פרט וגבוה עלתיכון בחינוך תלמידים
בבתי התלמידים על הנתונים לאוניברסיטאות).
מפקד על מבוססים כ"ב/3230) (לוחות מדרש

סטטיסטי ירחון גם ראה .629 מסי מיוחד פרסום תשל"ז". הספד ובתי הגנים תלמיד של הדמוגרפיותחברחיות "התכונות דאה 4

לתשמייד. נתונים המוסר .1985 .4 מס מוסף". _ לישראל
ותרבות. חינוך של לסטטיסטיקה העלונים מסדרת 154 מסי בעלון בתשמ"ד" י"ב כיתות מסיימי של הבחינות "סוג גם ראה 5 תשמ"ה חינוך מוסדות וכן 782 מיוחד פרסום  חשמ"ה" לאוניברסיטאות) (פרט וגבוהים עלתיכונים חינוך "מוסדות ראה 6

.1985 .6 מסי מוסף".  לישראל הסטטיסטי "הירחון ארעיים. נתונים
.1986 .4 מסי מוסף".  לישראל הסטטיסטי "הירחון "1984/85 תשמ"ה. באוניברסיטאות "סטודנטים ראה 7
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על מבוססים זה בלוח הנתונים החלקיות). רות
האוניבר של השכר קובצי מתוך שהוזמנו עיבודים
של ולתקצוב לתכנון הועדה ידי על סיטאות
ממוצעים הם הנתונים גבוהה. להשכלה המועצה

הנסקרת. השנה של חדשיים
בלוח הנתונים הפתוחה. האוניברסיטה
ונכללים הפתוחה האוניברסיטה ע"י נמסרו כ"ב/42
המספרים בלבד. האקדמי המסלול תלמידי בהם
ראשון). תשלום ששילמו (אלה לנרשמים מתייחסים
שצבר הזכות לנקודות בהתאם נקבעה הלימוד שנת

התלמיד.
ראשון תואר לקראת הלומדים תלמידים
לאוניברסיטאות) (פרט גבוהים במוסדות
תלמי ה מספרי לעיל): כ"ב/43 ללוח הסברים (ראה
בהערות גם צוינו זה מסלול של והבוגרים דים

האוניברסיטאות. על המתאימים ללוחות

מבוגרים חינוך
משרד ידי על נמסרו כ"ב/44 בלוח הנתונים
כ"ב/45 בלוח הנתונים ואילו והתרבות החינוך

והרווחה. העבודה משרד ידי על נמסרו

או עלתיכונית השכלה בעלי סקר
1984 אקדמית,

כ"ב/46כ"ב/49) (לוחות

בעלי סקר מתוך נתונים מובאים אלה בלוחות
שנערך ,1984  אקדמית או עלתיכונית השכלה

.101983 והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות
בסקר החקירה: ושיטת הסקר אוכלוסיית
שסיימו אלה וכל אקדמי תואר בעלי כל נכללו
שנכללו תעודה, בלי או עם עלתיכונים, לימודים
שתי הסקר. במועד בארץ והיו האוכלוסין במפקד
בסקר נכללו לא הסקר במועד בארץ שהיו קבוצות
עולים האוכלוסין: במפקד השתתפו שלא כיוון
ששהו ישראלים ותושבים המפקד לאחר שעלו

המפקד. לאחר ארצה וחזרו בחו"ל
בעלי כ4,700ו של מייצג מדגם הקיף הסקר
שימש המדגם לבחירת כמסגרת גבוהה. השכלה
1983 והדיור האוכלוסין מפקד של המדגמי הקובץ

הבית. ממשקי ב0י209 ומעלה 15 בני שכלל
כל מילא שבו אישי שאלון על התבסס הסקר
הסקר במועד תעסוקתו השכלתו, על פרטים נדגם
דמוגרפיים ופרטים ובפיתוח במחקר עיסוק ובעבר,
שלא ואלה כדואר, חלקם נאספו השאלונים ואחרים.

כ"ב/14 בלוחות ולתשמ''ה לתשמ"ג הנתונים
קובץ בין שנערכה הקבלה על מבוססים וכ"ב/35
.1983 והדיור האוכלוסין מפקד וקובץ הסטודנטים
עכור אישיים נתונים הועתקו זו הקבלה באמצעות

הסטודנטים. מתוך אחוז כ88
ותלמידים ישראליים תלמידים נכללו בלוחות
הלומדים בישראל), ארעיים תושבים (שהינם מחו"ל
תלמידים גם נכללו כ"ב/33 בלוח תואר. לקראת
אקד לימוד בתוכניות הלומדים ומחו"ל ישראליים

תואר). לקבל מנת על (שלא מיוחדות מיות
לפי הלימודים תחום נקבע ו36 כ"ב/34 בלוחות
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"ב/37 ללוח הנתונים מועמדים8.
ראשונה שנה ללימודי המועמדים קובצי מתוך
בלוח המספרים האוניברסיטאות. של ראשון לתואר
(מספר ולהרשמות (נפשות) למועמדים מתייחסים

המועמד). פנה שאליהם האוניברסיטאות

ההרשמה תוצאת
חיובית תשובה קיבל המועמד : ולומר התקבל

ללמוד. והתחיל אחת מאוניברסיטה לפחות
תשובה קיבל המועמד לומד: ואינו התקבל
התחיל לא אך אחת מאוניברסיטה לפחות חיובית

ללמוד.
אפילו חיובית תשובה קיבל לא התקבל: לא

אחד. ממוסד
מספרי ניתנו תשכ"ה עד תארים9. מקבלי
כלוחות ניתנים כתש"ל החל כלבד., תארים מקבלי
אקדמיות תעודות מקבלי מספרי גם כ"ב/3938
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
מבוס כ"ב/40 בלוח ותשמ"ה לתשמ''ג הנתונים
תארים מקבלי קובץ בין שנערכה הקבלה על סים
באמצעות .1983 והדיור האוכלוסין מפקד וקובץ
אחוז כ89 עבור אישיים נתונים הועתקו זו הקבלה

התארים. מקבלי מתוך
מתייחסים הסגל מספרי כ"ב/41 בלוח סגל.
המש של סיכום (כולל שלמות משרות ערך לשווי

.1986 .2 מסי שם, ו1שמ"ה"  באוניברסיטאות ראשון תואר ללימודי "מועמדים ראה 8
.1987 .7 מסי שם. תשמ"ו",  האוניברסיטאות מן תארים "מקבלי ראה 9

להלן). רשימה (ראה 795 .00 מיוחד בסדסום .1984 סקר על מפורטים הסברים 10
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מקבילים, ותארים m.Sc. ,m.a.  שני תואר ליס,
Ph.D.  שלישי תואר ברפואה; דוקטור תארי כולל

מקבילים. ותארים
הלימוד מקצוע לפי נקבע אקדמי לימוד תחום

ביותר. הגבוה התואר לקראת העיקרי החוג או
הלי מקצוע לפי נקבע עלתיכון לימוד תחום
יותר למדו אם שלמדו, האחרון העלתיכון מוד
הנדסאות לימודי עלתיכונית. ברמה אחד ממקצוע
לא אם גם התחום, כקביעת עדיפות קיבלו וטכנאות

אחרונים. היו
שנת הפחתת ע"י שלמות בשנים חושב גיל

מ1984. הלידה
אנשים שנתי: אזרחי עבודה בכוח מועסקים
מילוי שלפני השנה במשך אחד יום לפחות שעבדו
בצה"ל קבע או חובה שירות ממשרתי חוץ השאלון,

השנה. כל במשך
משלח כלכלי, ענף (כגון: עבודה כוח תכונות
עבודתו במקום הנשאל של עבודתו לפי נקבעו יד)
 עבד לא ואם הסקר, שאלון מילוי בעת העיקרי
לכך. שקדמה בשנה האחרונה העיקרית עבודתו לפי
סמך על שנתקבלו אומדנים הם בלוחות הנתונים
259'0 של יחסית דגימה טעות כעלי אומדנים מדגם.

בסוגריים. בלוחות סומנו ומעלה

באמצעות פוקדים ידי על נחקרו בדואר השיבו
איסוף הנחקר. בבית אישי ראיון ידי על או הטלפון
.1985 אפריל עד 1984 מספטמבר נמשך השאלונים

.9095 על עלתה ההיענות
בעלי מסקר נתונים להשוואה הוצגו בלוחות
שנערך ,1974  אקדמית או עלתיכונית השכלה

."1972 והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות

והסברים הגדרות

השכלה ובעלי אקדמאים הסקר: אוכלוסיית
והדיור האוכלוסין במפקד שנכללו עלתיכונית

הסקר. במועד בישראל והיו 1983
ממוסדות אקדמיים תארים בעלי אקדמאים:

בחו"ל. או בישראל אקדמיים
שסיימו אנשים עלתיכונית: השכלה בעלי
סיום תעודת קיבלו אם בין עלתיכונים, לימודים
בלימודים אותה. קיבלו לא אם ובין עלתיכונית
מתקבלים כלל שבדרך לימודים נחשבו עלתיכרנים
בסיומם ואשר מלאה, תיכונית השכלה בעלי אליהם

אקדמית. שאיננה עלתיכונית תעודה מקבלים
שהאיש ביותר הגבוה האקדמי התואר תואר:
מקבי ותארים b.Sc.,b a.  תוארראשון קיבל;

נבחרים פרסומים

1980 באוניברסיטאות הסגל 736
באוני ראשון לתואר הסטודנטים של הלימודים מהלך 772

תשמ"א תשל"ז מעקב סקר  ברסיטאות
לאוני (פרט וגבוהים עלתיכונים חינוך מוסדות 782

תשמ"ה ברסיטאות)
 1984 תיכונית על השכלה ובעלי אקדמאים סקר 795

אי. כרך

961ו והדיור האוכלוסין ממקד
35 ,34 .30 ,29 .21 .18 ,15 מסי

.1983 והדיור האוכלוסין מפקד
בית ומשקי אוכלוסייה  סטטיסטיים ואזורים יישובים 5

המדגמית) מהפקידה כלכליות הכרתיות (תכונות
 דיבור ושפות האוכלוסייה של השכלתיות תכונות 10

המדגמית מהפקידה נתונים
החברתית הרמה לפי וסיווגן. גיאוגרפיות יחידות אפיק 15

האוכלוסייה. של כלכלית

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"ו האקדמיים המוסדות מן תארים מקבלי 603
בישראל האוכלוסייה של ההשכלה רמת 604

תשל"בתשל"ט האקדמיים במוסדות סטודנטים 618
"ל מחו סטודנטים קליטת סקר 624

ובתי הגנים תלמידי של הדמוגרפיתחברתיות התכונות 629
תשל"ו הספר

האוניברסיטאות מסיימי של ותעסוקה לימודים 694 .663
איב' חלקים .1979 בישראל

תעסוקה לימודים.  באוניברסיטאות סטודנטים 712 ,678
א'בי חלקים תשל"ט, הכנסה ומקורות

תשמ"א ילדים וגני ספר בתי 701

.643 מסי מיוחד פרסום "1974 ועלתיכונית. אקדמית השכלה "בעלי ראה וו
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educational level השכלה
לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה1, 4ו בני  כ"ב/ו. לוח

וגיל מין ספר, בבית
TABLEXXII/1.PERSONS AGED 14 AND OVER1, BY POPULATION GROUP, YEARS OF

SCHOOLING, SEX AND AGE
Percentages, unless otherwise staled אחרת צוין כן אם אלא אחתים,

הכל2 לימודTotal2סך שנות
Years of schooling

Dninxאלפים
ThouPercen014589101112131516+Median
sandstages

האוכלוסייה Totalכל population
19611,437.2100.016.18.134.732.09.18.01961

19702,032.8100.012.27.132.13&SST44"4*8.81970
19752,358.0100.09.45.326.918.1'24*\9.86.49.91975

19802,660.3100.08.04.622.817.128.311.57.710.71980

19862,906.5100.06.53.818.615.033.013.39.811.41986

Jewsיהודים

19611,300.9100.012.67.535.434.66.33.68.41961

19701,809.6100.09.36.331.739^8.14.99.31970

19752,708.2100.07.64.325.518.826110.77.010.31975

19802,315.8100.06.43.921.317.230.412.38.511.11980

2,479.8120.375.5407.0363.2870.1358.8271.4םאלפי1986' thousands1986
100.04.93.116.514.735.314.511.011.6םאחוזי percentages

Ageגיל

 1715185.3100.0(0.1)(0.31.944.5) 52.6(0.5(0.1)11.11517
 2418380.7100.00.4(0.33.37.565.520.22.812.21824
 3425542.9100.00.60.49.213.838.320.816.912.42534
 4435432.9100.01.51.115.915.628.718.019.212.13544
 5445297.9100.07.84.824.212.924.213.212.911.04554
 6455282.9100.011.37.431.512.020.48.68.89.05564
65 +357.2100.015.49.231.811.018.07.96.78.265+

סך 1.215.9100.02.82.916.015.236.313.513.311.7Menהכלגברים  total
 171595.0100.0(0.3)2.144.252.6(0.711.11517
 2418197.2100.0(0.3)(0.4)4.29.264.817.73.412.11824
 3425271.0100.0(0.5)(0.5)9.814.237.718.618.712.32534
 4435213.3100.01.00.814.515.529.915.822.512.23544
 5445144.0100.04.13.823.313.426.512.017.011.44554
 6455130.2100.07.17.331.212.021.88.612.09.75564
65+165.1100.09.49.732.711.018.29.49.68.865 +

סך 1.263.9100.06.83.217.014.234.415.68.811.5Womenהגלנשים total
 171590.3100.0(0.1)(0.3)1.844.852.7(0.2(0.1)11.11517
 2418183.5100.0(0.5)(0.2)2.25.766.522.72.212.21824
 3425271.9100.00.7(0.3)8.713.338.823.115.112.42534
 5219.5100.01.91.417.315.727.620.215.912.03544ג44
 5445153.8100.011.35.725.212.322.214.39.010.34554
 6455152.8100.014.97.431.912.119.28.56.08.55564

65+192.1100.020.58.731.110.917.86.64.47.665 +
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לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה, 14 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 (cont.)
אחרת צוין כן אם אלא ,Percentagesאתוזים. unless otherwise staled

הכל2 לימודTotal2סך שנות
Years of schooling

crnrmאלפים
ThouPercen014589101112131516+חציון
sandstages

1™I^u Id 1 J

NonJews'0לאיהוד
1961136.3100.049.513.927.5/.61.5

'"^^*
1.21961

1970223.2100.036.113.735.113.01.7(0.45.01970

1975279.8100.022.912.938.012.69"7~*3.11.46.51975

1980344.5100.018.910.033.916.013.55.52.27.51980

אלפים '1986426.767.234.4132.871.683.424.710.91986' thousands
אחוזים 100.015.88.131.316.819.65.82.68.3percentages

Ageגיל

151754.8100.0(2.4)(2.4)20.843.430.30.5(0.210.11517
18  24110.0100.02.72.628.019.733.711.51.810.71824
25  34104.8100.06.26.540.216.818.47.24.78.72534
354464.0100.019.311.842.58.89.34.43.96.83544
455443.2100.034.117.232.64.76.7(2.6)(2.14.74554
556426.0100.050.319.420.9(2.7)(4.7)(0.8)(1.21.05564
65 +24.0100.068.415.010.4(2.5)(2.9)(0.4)(0.40.765+

הכל סך 214.0100.08.18.632.119.122.16.33.79.1Menגברים  total
151728.0100.0(1.4)(2.5)19.245.531.0(0.410.21517
18  2456.3100.0(1.4)(2.1)23.422.737.111.3(2.011.01824
25  3452.6100.03.44.436.618.121.59.07.09.62534
354432.3100.07.59.949.011.511.25.05.97.73544
455421.6100.012.619.647.7(6.1)7.0(3.7)(3.36.54554
55  6411.7100.025.933.626.7(3.4)(7.8)(0.9)(1.73.95564
65+11.5100.052.624.615.8(2.6)(3.5)(0.91.065+

הכל סך 212.8100.023.77.730.214.717.05.31.47.5Womenנשים total
15  1726.8100.0(3.4)(2.3)22.541.029.7(1.1)10.11517
18  2453.6100.03.93.232.716.630.111.8(1.710.21824
25  3452.2100.09.08.743.615.415.25.6(2.58.02534
354431.8100.031.613.735.96.17.0(3.8)(195.53544
455421.6100.056.015.017.8(2.8)(6.1)(1.4)(0.90.94554
55  6414.3100.070.5(7.7)15.5(2.1)(2.1)(1.4)(0.70.75564
65+12.5100.083.8(6.5)(4.9)(1.6)(2.4)(0.8)


0.665+

I Data for 1986 refer to persons aged 15 and over. 2 Incl. 15 לבני יח0ים
not known.

מתי 1986 לשנת
ידוע. לא כולל

הנתונים 1

2 ומעלה.
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ותקופת לידה יבשת ספר, בבית לימוד שנות לפי ומעלה, 15 בני כ"ב/2. לוח
(יהודים) עלייה

TABLEXXII/2.PERSONS AGED 15 AND OVER, BY YEARS OF SCHOOLING,
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION (JEWS)

1986

כן אס אלא אחרתאחוזים, ,Percentagesצוין unless otherwise stated

לידה יבשת
הכל לימודTotalסך שנות

Years of schoolingContinent of
birth and

עלייה אלפיםותקופת
Thou
sands

אחוזים
Percen
tages

חציון+014589101112131516
Median

period of
immigration

הכלאלפים 2,479.820.375.5407.0363.2870.13S8.8271.4TOTALסך  thousands

אחוזים 100.04.93.116.514.735.314.511.011.6 percentages

הכל סך 1.148.5100.00.40.46.915.747.417.811.412.1Israelישראל  total

ישראל יליד: 199.3100.00.40.54.915.650.617.410.612.1Fatherהאב born in: Israel

551.0100.00.50.610.620.951.812.03.611.7AsiaAfricaאסיהאפריקה

393.2100.00.20.12.88.739.526.022.712.9EuropeAmericaאירופהאמריקה

 604.3100.017.25.827.214.623.87.34.19.0Asiaאסיהאפריקה Africa  total

הכל סך

1960 עד 401.5100.019.66.930.514.519.26.03.38.1Immigratedעלו up to 1960

1961196498.2100.014.33.123.016.430.58.93.810.219611964

1965197470.4100.09.03.618.914.538.09.76.311.219651974

ואילך 197528.5100.015.26.413.89.629.214.111.711.3Since 1975

 724.6100.01.75.022.913.225.615.516.111.6EuropeAmericaאירופהאמריקה 
הכל totalסך

1960 עד 413.3100.01.74.928.413.926.312.712.111.1Immigratedעלו up to 1960

1961196456.3100.0(1.1)10.221.811.325.815.714.111.419611964

19651974148.2100.02.04.015.412.925.919.919.912.219651974

1975197962.7100.02.4(4.2)14.114.422.618.923.412.319751979

ואילך 198040.5100.0(1.0)3.210.47.421.522.534.013.9Since 1980

(מתוקנן לידה גיבשת byיל)לפי ageContinent of birth (standardized

הכל סך  .1,143.5100.01.92.116.814.437.515.811ישראל 511.8Israel  total

ישראל יליד: 199.3100.01.31.512.912.439.217.715.012.1Fatherהאב born in: Israel

551.0100.02.73.625.318.036.49.74.311.0AsiaAfricaאסיהאפריקה

393.2100.00.90.46.710.238.223.819.812.7EuropeAmericaאירופהאמריקה

604.3100.013.94.620.815.432.09.04.310.4AsiaAfricaאסיהאפריקה

724.6100.01.02.614.213.731.419.118.012.2EuropeAmericaאירופהאמריקה

1 Incl. not known. ידוע. לא כולל 1

EDUCATION 574



לידה יבשת גיל, מין, אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה/ 14 כ"ב/3.בני לוח
אחרון ספר בית וסוג

TABLE XXII/3.PERSONS AGED 14 AND OVER', BY POPULATION GROUP, SEX, AGE,
CONTINENT OF BIRTH AND TYPE OF LAST SCHOOL ATTENDED

Percentages
אחוזים

Type of last school attended בו שלמד אחרון ספר כית סוג

מוסד
מוסד על
אקדמי תיכוני
Acade Post
mic second

ary

תיכון
Secondary

עיוני
General

מקצועי
וחקלאי
Voca
tional
and

agricul
tural

ישיבה
Yeshiva

nzrun
ביניים
Inter
mediate

סודי
Primary

למד לא
Did not
attend
school

הכל סך
Total

Jewsיהודים

196100.012.541.43.29.824.02.76.41961

1972100.09.232.42.92.017.222.34.99.11972

1980100.06.325.31.31.722.923.76.712.11980

1985100.04.920.11.61.824.824.68.513.71985

הכל 1986100.04.719.20.91.825.024.78.914.819861'סך total

100.02.718.90.93.829.720.96.716.4Menגברים

100.06.619.40.920.528.510.813.3Womenנשים

גיל
Age

15  17100.0(0.1)1.65.41.243.448.0(0.2)(0.1)1517

18  24100.0(0.3)3.4(0.4)2.239.735.09.49.61824

2534100.00.49.60.42.634.518.313.620.62534

3544100.01.317.20.51.724.020.112.123.13544

4554100.07.628.60.81.115.721.29.016.04554

5564100.011.138.01.01.19.422.84.911.75564

65 +100.015.338.80.82.16.922.53.89.865 +

Continent of birth לידה יבשת

הכל 100.00.27.21.12.234.827.910.616.0Israelישראלסך total

ישראל יליד: 5.4153.125.040.19.315.4Father(0.2)100.0האב born in: Israel

אסיהאפריקה
אמריקה אירופד,

100.0

100.0

0.3

(0.1)
11.1
2.8

1.4

0.5

1.1

3.2

47.5
22.3

24.8
26.1

7.6
15.3

6.2
29.7

AsiaAfrica
EuropeAmerica

100.020.631.80.61.018.917.34.85.0AsiaAfricaאסיהאפריקה

100.01.626.11.02.013.625.29.321.2EuropeAmericaאירופהאמריקה

1961

1972

1980
1985

1986total
Men
Women

5.3

9.7
12.4

10.1

10.7
9.6

42.1
45.2

40.3

לאיהודים
49.2 100.0

33.6 100.0

19.3 100.0
35.5 13.6 100.0

37.0 14.6 100.0
38.2 7.2 100.0

35.7 22.0 100.0

1961

1972

1980

1985

הכל סך 1986

גברים

נשים

1 Excl. 1nsli'utionsand Bedouin in the South. Data for 1986 refer
to persons aged 15 and over. ל986ו הנתונים בדרום. וכדויס מוסדית נולל לא ,

ומעלה. 15 לבני מתייחסים
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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

Thereof:nמזה:
<\

fII5jcהוצאה השקעה0

r ecu
r. =Z
x SO
c 3>_

 ^Oמוסדותשוטפת _JZEPgHבנכסיםc5 0
כולל הכלסך ילדיםסך החינוךגני Paשל gf1CO"!ccg.Sקבועיםa gES
GrandCurrentKinderהיסודיC r O JOFixedc0, ttr

"£ a
totalexpendigartensPrimary"QO 3capitalf^" a

~z 0
lure schoolsforma
totalen gotionJo. 2 8

£ijN COnnS t.132 2בזס " a £ = £
OSSn si,c

s*

ש"ח שוטפיםאלפי currentבמחירים pricesNIS thousand, at
1983/84158,756141,90713,26339,04937,81135,32816,8498.5

Percentagesאחוזים
1962/63100.081.65.331.621.110.518.46.0
1965/66100.078.25.128.220.512.821.87.6
1970/71100.081.14.925.921.719.6IS. 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
י 1974/75100.075.35.922.517.918.924.78.4
1975/76100.079.36.523.519518.920.78.0
1976/77100.083.07.025.021.119.217.08.2
1977/78100.085.37.225.421.720.114.78.5
1978/79100.086.07.925.821.519.914.08.8
1979/80100.086.87.725.622.720.213.28.6
1980/81100.089.78.226.923.321.010.38.2
1981/82100.089.48.325.724.421.010.68.4
1982/83100.090.08.626.022.622.710.08.6
1983/84100.089.48.424.623.822.2' 10.68.5
*1984/85100.091.09.08.5

ש"ח, 1980/81יאלפי 1980/81במחירי pricesNIS thousand, at
1970/716,9125.6634101,8811,4631,4571.221
1971/727,7826.2004682,0331,6051,6131.538
1972/7383626,5915272,0841,7941,6651.719
1973/748,9427,1285852,1861,9831,8211.764
1974/759,3777,4706432,2372,0301,8731,854
21974/7510,0547,7146432,2371,8881,9772,261
1975/7610,1028,0567022,4401,9352,0811,990
1976/779,9318,2287192,4722,0722,0471.666
1977/7810,2108.6187692,5522,1942,0981.563
1978/7910,6609,0868362,6322,3462,1831,548
1979/8010,8009.3678532,7122,4532,2341.415
1980/8110,6149,5238702,8562,4682,2341.091
1981/8210,8679,6998682,8982,5092,2921.168
1982/8311,1079,9488752,9152,6152,3451.159
1983/8411,35010,0808772,9342,7122,3361.270

'1984/8511,30010,2001,100

1 Estimates forthe years 1970/71 to 1979/80 at 1980/81 prices
were computed for each group of expenditure, for the total
current expenditure, for the total fixed capital formation andfor
the grand total expenditure by chaining the appropriate annual
changes at 1970/71 or 1975/76 prices. Asa resultof the chaining,
the current expenditure and the ifxed capital formationdo not
add up to the total. 2 New series; see introduction.

במחירי 1979/80 עד 1970/71 לשנים האומדנים 1

השוטפת. ההוצאה לסך הוצאה, קבוצת לכל חושבו 1980/81
השינויים שירשוד ההוצאהלסי של כולל ולסך ההשקעה לסך
או 1970/71 שנת במחירי שחושבו המקבילים. השנתיים
וההשקעה השוטפת ההוצאה אין השירשור בגלל .1975/76
מבוא. ראה חדשה; סידרה 2 הכל. לסך מסתכמות
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הוצאה סוג מבצע, סקטור לפי לחינוך, לאומית הוצאה  כ"ב/5. לוח
ושירות

TABLEXXII/5.NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION, BY OPERATING SECTOR,
TYPE OF EXPENDITURE AND OF SERVICE

Percentages, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים אחוזים,

983/84

CO
\
oo
On

m

Si
QO
TCv

0
י 5
.r 5
£<

o I
§1
ט

|1
El
O 3

ן?
\\
11
c a
r e

n
'= o
E z

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

הכל סך  שוטפת .89.490.089.493.3SOהוצאה I89.7100.0Current expenditure  total

הציבורי בסקטור 3.03.02.86.63.2מינהל


General government administration

ילדים 8.38.68.46.818.83.411.9Kindergartensגני

היסודי החינוך של 25.726.024.652.525.45.6מוסדות
Primary schools

עיוניים תיכונים ספר 11.710.911.913.019.08.90.7Secondaryבתי schools

ימיים מקצועיים, ספר ,12.711.711.95.110.919.41.2Vocationalבתי nautical and
agriculturalוחקלאיים schools

עלתיכונים חינוך 4.64.75.06.52.16.1Postsecondaryמוסדות schools

הגבוה החינוך 16.418.017.20.0מוסדות


42.7


Institutions of higher education
תורניים ספר ובחי 1.51.51.50.23.6Jewishישיבות religious schools and

rabbinic theological seminars

מבוגרים וחינוך עברית 0.40.40.50.90.7Teachingלימוד Hebrew and adult

education

והשתלמות הכשרה אחרים, ספר 3.23.23.31.7בתי


46.2Other schools and training

שנקנו כתיבה וצורכי לימוד 1.92.02.3ספרי


40.0Textbooks and stationery bought

בית משקי byעי" households

הכל סך קבועים בנכסיט 10.610.010.615.719.910.32השקעה .Fixedcapital formation total

ילדים 1.31.41.42.12.10.72Kindergartensגני

היסודי החינוך של 3.63.23.82.612.10.82Pirmaryמוסדות schools

עליסודיים חינוך 2.22.42.51.95.31.81Postprimaryמוסדות schools

ומוסדות עלתיכוניס חינוך Postsecondaryי.3.53.02.90.10.47.0מוסדות schools and

הגבוה higherהחינוך education institutions

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 ,D'Tirm

O
P
<
u
a

מממן סקטור לפי
By financing sector

Thereof:

רשויות
מקומיות
Local

authorities

ממשלה
Government

הכל סך
Total

By operating sector מבצע סקטור לפי

אחר
Other

ללא מוסדות
כוונתרשויות
רווחמקומיות
LocalNon

authoirtiesproift
institutions

ממשלה
Government

הבל סך
Total

GRAND TOTAL
Current expenditure total
General government administration
Kindergartens
Primary schools
Postprimary schools
Postsecondary schools and higher
education institutions

Textbooks and stationery bought
by households

Investments and capital transfers

GRAND TOTAL
Current expenditure total
General government administration
Kindergartens
Primary schools
Postprimary schools
Postsecondary schools and higher
education institutions

Textbooks and stationery bought
by households

Investments and capital transfers

1982/83
כולל 100.032.421.540.75.4100.075.07.7סך

הכל סך  שוטפת 100.034.019.640.46.0100.078.86.0הוצאה
הציבורי בסקטור 100.077.023.0100.081.118.9מינהל

ילדים 100.025.848.916.98.4100.047.420.2גני
היסודי החינוך של 100.070.321.58.2100.093.13.9מוסרות
יסודיים על חינוך 100.021.624.244.69.6100.077.95.9מוסדות

ומוסדות עלתיכונים חינוך 100.08.11.990.0100.082.22.0מוסדות
הגבוה החינוך

שנקנו כתיבה וצורכי לימוד 100.0100.0100.0ספרי
בית משקי ע"י
הון והעבדות .100.018.139.042.91השקעות .100.040.623.0

8.9
7.3

20.1
27.4
4.9
6.9
1.9

23.0

69.3
72.2
79.9
38.5
90.8
72.9
70.1

44.3

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0

100.0

1983/84

5.8 40.3
6.5 40.5

8.3 16.6
 9.2
9.7 44.3
 88.4

100.0

39.0

21.8

19:5
24.9
49.0
22.4
22.9
2.1

40.8

32.1

33.5
75.1
26.1
68.4
23.1
9.5

20.2

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0

100.0

כולל סך
הכל סך  שוטפת הוצאה
הציבורי בסקטור מינהל

ילרים גני
היסודי החינוך של מוסדות
יסודיים על חינוך מוסדות

ומוסדות עלתיכונים חינוך מוסדות
הגבוה החינוך

שנקנו כתיבה וצורכי לימוד ספרי
בית משקי ע"י
הון והעברות השקעות

1 Included in "nonproift 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

"ט "ךתש "םתש"לתש תשמ"ז*תשמ"ו§תש
1948/491959/601969/701979/80§1985/86*1986/87

(2+6) כולל סך .16112,000(2,320)(2,367)(2,510)(2,515)1. GRAND TOTAL (2+6)

עברי Hebrewחינוך education
>5 עד 3) הכל סך .25651,854(2,064)(1,996)(2,103)(2,096)2. TOTAL (3 through 5)

הכל סך יסודי חינוך .34671.5011.5191.4751.5171,5083. Primary education total
יסודיים ספר 4671,1491,2351,2611,3121,310Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 352284214205198Schoolsבתי for handicapped

children
(4+5) עליסודי Postprimaryחינוך education (4+5)

ביניים חטיבת .4


322482842914. Intermediate schools
תיכונים ספר כתי .5983535444785185165. Secondary schools total

הכל סך 
חדנתיביי0 454326348343Secondaryתיכונים onetrack
רבנתיביים 90152170173Secondaryתיכונים multitrack

לימוד Typeסוג of secondary
educationתיכון
39113219232301305General.עיוני

המשך 3395109595554Continuationכיתות classes
2660258310306308Vocationalמקצועי
3030272626Agriculturalחקלאי

ערבי educationArabחינוך
>9 עד 7< הכל סך .646146(256)(371)(407)(419)6. TOTAL (7 through 9)

הכל סך יסודי חינוך .7451392193123313247. Primary education 10101
יסודיים ספר 45138207294315308Primaryבתי schools
מיוחדים ספר בתי

112181616Schools for handicapped
children

(8+9) עליסודי Postprimaryחינוך education (8+9)
ביניים חטיבת .844355558. Intermediate schools

 תיכונים ספר כתי .97356988839. Secondary schools total
הכל סך

חדנתיביים 576459Secondaryתיכונים onetrack
רבנתיביים תיכונים


122424Secondary multitrack

לימוד Typeסוג of secondary
educationתיכון
1518517568Generalעיוני

16313537Vocationalמקצועי
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"ז*
*1986/87

תש"0
1979/80

"ל תש
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"ט
1948/49

PRIMARY EDUCATION

 TOTAL

Thereof: Women

Primary schools
Schools for handicapped
children

Postprimary education
INTERMEDIATE
SCHOOLS  TOTAL

Thereof: Women

SECONDARY

SCHOOLS  TOTAL
Thereof: Women

Secondary onetrack
Secondary multitrack

Hebrew education עברי חינוך
37,799 35,885 24,726 16,886 4,153

32,469 30,123 17,969 10,315

34,744 33,233 22,673 15,328

3,055 2,652 2,053 1,558

12,952 9,561

9,507 6,507

903

572

2,328

4,153

22,864 18,776 12,371 4,748 (941)

13,718 10,615 5,691 1,446 (288)

12,490 10,944 9,396
10,374 7,832 2,975

הכל סך יסודי חינוך

נשים מזה:

יסודיים ספר בתי
מיוחדים ספר בתי

עליסודי חינוך
ביניים חטיבת

הכל סך 

 תיכונים ספר בתי

הכל סך
נשים מוה:

חדנתיביים תיכונים

רבנתיביים תיכונים

ערבי Arabחינוך education
הכל סך יסודי1 1,195חינוך 1702,5246,2796,610PRIMARY EDUCATION1

 TOTAL
נשים :3777832,8942,922Thereofמזה: Women
יסודיים ספר 1,191בתי 1702,4836,1686,434Primary schools
מיוחדים ספר 4בתי 41111176Schools for handicapped

children

עליסודי Postprimaryחינוך education
 ביניים חטיבות 589971,578INTERMEDIATE

הכל SCHOOLSסך  TOTAL
נשים מזה: 7292489Thereof: Women

תיכונים ספר 61בתי 2861,3422,208SECONDARY SCHOOLS

הכל סך  TOTAL
נשים 2מזה: 33212453Thereof: Women

1 inci. teaching posts in kindergarten classes and in grades ix ספר שבבתי טי ובכיתות גן. בכיתות הוראה משרות כולל 1

of primary schools. יסודיים.
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החינוך במערכת כיתות  כ"ב/9. לוח
TABLEXXII/9. CLASSES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

הש"ט
1948/49

תש"ך
1959/60

תש"ל
1969/70

"ם תש
1979/80

תשמ"ו
1985/86

תשמ'ז*
7

>2+6) כולל סך .14,54614,82422,49130,40934,85691. GRAND TOTAL (2+6)

Hebreweducationעבריחינון

(5 עד 3) הכל סך .23,87113,73619,55225,29128,69629,1332. TOTAL (3 through 5)

 יסודי חינוך .3

הכל סך

3.36412.03014.76816,96418.47818.5283. Primary education 
total

יסודיים ספר 3,36410,98013,45915,78017,16717,193Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 1,0501,3091,1841,3111,335Schoolsבתי for handi

capped children

יסודי על חינוך
(4+5)

Postprimary educa

lion (4+5)

ביניים חטיבות .4


2522.6333,6573,7144. Intermediate schools

תיכונים ספר בתי .5

הכל סך 
5071.7064.5325.6946.5616,8915. Secondary schools

 total

תיכון לימוד Typeסוג of secondary

education

4088481,9542,0432,5922.718Generalעיוני

המשך 311392278352Continualionכיתות classes

993761.9203,1703,4343,618Vocationalמקצועי

171266203202203Agriculturalחקלאי

educationArabערביחינוך

(9 עד 7) הכל סך .66751,0882,9395,1186,1606,4666. TOTAL (7 through 9)

יסודי חינוך .76671,0572.6634,0454,4524,6307. Primary education

עליסודי חינוך
(8+9)

Postprimary educa
tion (8+9)

ביניים חטיבת .8


934516817168. Intermediate schools

תיכונים ספר בתי .98311836221,0271.1209. Secondary schools
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חינוך במוסדות תלמידים כ"ב/10. לוח
TABLEXXII/10.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

"ט תשמ"ז*תשמ"ו§תש"ם§תש"לותש"ך§תש
1948/49§1959/60§1969/70§1979/80§1985/86*1986/87

(2+11) כולל סך .140,817578,003824,3361,203,6561,385,2891,401,3961ו. GRANDTOTAL (2+11)

(3+11) החינוך 140,817567,051798,0361,160,1261,347,3891,360,896Educationalמערכת system)3+ 11 )

(10) אחרים 10,95226,30044,00037,90040,500Otherמוסדות institutions (10)

עבריחינו Hebrew education
(3+10) כולל סך .2129,688531,923713,7991,026,4301,169,7071,180,7392. GRAND TOTAL)3+ 10 )

 החינוך מערכת .3129,688520,971687,499982,9001,131,8071,140,2393. EDUCATIONAL

הכל SYSTEMסך TOTAL

(9 עד 4)(4 through 9)

ילדים' גני .425,40675,699$107,66246,600256,700260,5004. KINDERGARTENS'

יסודי חינוך .591,133375,054394,354436,387482,533480,6165. PRIMARY EDUCATION

הכל סך  TOTAL

יסודיים ספר 91,133357,644375,534424,173470,647468,545Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 17,41018,82012,21411,88612,071Schoolsבתי for handi

capped children

(6+7) עליסודי POSTחינוך PRIMARY

EDUCATION (6+7)

פיניים חטיבות .67,90812.792108.277109,3656. Intermediate schools

 תיכונים ספר בתי .7(10,218)55.142129,436143,810186.489191,5197. Secondary schools 
הכל totalסך

חדנתיביים 98,59191,138107,964108,492Secondaryתיכונים onetrack

רבנתיביים 30,84552,67278,52583,027Secondaryתיכונים multitrack

תיכון לימוד Typeסוג of education
7,16832,89463,73161,58383,93386,813Generalעיוני

המשך 1,0487,0658,5086,4388,1578,303Continuationכיתות classes

2,00210,16749,55670,68189,38591,720Vocationalמקצועי

5,0167,6415,1085,0144,683Agriculturalחקלאי

עלתיכונים מוסדות .81,2965,80111,89425,34131,64831,0798. POSTSECONDARY

 ANDוגבוהים HIGHER

הכל INSTITUTIONSסך 
TOTAL

למורים מדרש 7133,0774,99411,28511,12711,006Teacherבתי training colleges2

ולגננות2

עלתיכונים 5832,7246,90014,05620,52120,073Otherמוסדות postsecondary

אחרים2 andוגבוהים higher institutions2

אוניברסיטאות .91,6359,27536,23957,50066,16067,1609. UNIVERSITIES

אחרים מוסדות .10
10,95226,30044,00037,900. 40,50010. OTHER INSTITUTIONS
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(המשך) חינוך במוסדות תלמידים כ"ב/0ו. לוח
TABLEXXII/10.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS (cont.)

תשמ"ז*תשמ"ו§D"\z7nתש"לתש"ךותש"ט
1948/49§1959/601969/701979/80§1985/86*1985/87

educationArabערביחינוך
 החינוך מערכת .1111,12946,080110,537177,226215,582220,6571. EDUCATIONAL
(16 עד 12) הכל SYSTEMסך TOTAL

(12 through 16)

ילדיםי גני .121,1247,27414,21117,34420,50020,10012. KINDERGARTENS3

יסודי חינוך .139,99136,72985,449121,985139,158140,77713. PRIMARY EDUCATION

הכל סך  TOTAL
יסודילם ספר 9,99136,65285,094121,101138,172139,515Primaryבתי schools
מיוחדים ספר בתי

773558849861,262Schools for handi
capped children

(14+15) עליסודי POSTPRIMARYחינוך

EDUCATION (14+15)
ביניים חטיבות .14


2.45714,80322,35523,39314. Intermediate schools

תיכונים ספר בתי .15141,9568,05022,47332,95735,80515. Secondary schools
הכל סך  total

חדנתיביים 141,95617,37320,04323,447Secondaryתיכונים onetrack
רבנתיביים תיכונים


5,10012,91412,358Secondary multitrack

תיכון לימוד Typeסוג of secondary
education

עיוני 141,9336,19819,03426,88629,469Generalתיכון
מקצועי


1,4622,6455,4445,696Vocational

חקלאי


2339079462764CAgircultural

עלתיכונים מוסדות .1612137062161258316. POSTSECONDARY

הכל סך INSTITUTIONS
 TOTAL

ולגננות למורים מדרש בתי


12137048542045Teacher training colleges
אחרים עלתיכוניס מוסדות


13619213Other post secondary

institutions

1 Incl. an estimateof children aged 6 (about 3,400 in 1985/86
and3,500 in 1986/87)whoattend kindergartens. 2 lncl.also
students in these institutions who study toward a first academic
degree. As for differences between this table andTablesXXI1/30
and XXII/3I see explanations in the introduction. 3 Com
pulsory only.

וכ3.500 בתשמ"ו (כ3.400 6 בני של אומדן כולל 1

תלמידים גם כולל 2 בגנים. הלומדים בתשמ"ז)
בדבר ראשון. אקדמי תואר לקראת אלה במוסדות הלומדים
הסברים ראה וכ"ב/ו3. כ"ב/30 לוחות לעומת הבדלים

בלבד. חובה 3 במבוא.
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חינוך במוסדות למידה RATESשיעורי OF ENROLMENT IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

עברי) (חינוך ומוצאם הילדים גיל לפי ילדים1, בגני ילדים ב"ב/וו. לוח
TABLEXXII/11.CHILDREN IN KINDERGARTENS', BY CHILDREN'S AGE AND

ORIGIN
)Hebrew education)

1985/86 תשמ"ו'

מוצא מזה:
אסיהאפריקה
Thereof: origin
AsiaAfrica

הכל סך
Total

1976/77 תשל"ז

מוצא מזה:
אסיהאפייקה
Thereof: origin
AsiaAfrica

הכל סך
Total

1972/73 תשל"ג

מוצא מזה:
אסיהאפריקה
Thereof: origin
AsiaAfirca

הכל ;ך
Total

AGE 2  TOTAL
Thereof: In day nurserie:
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 pirvate kindergartens

AGE5J

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

Absolute numbers
12,200 50,000 12,200
5,900 17,600 4,700
9,000 27,000 5,300

3,200 23,000 6,900

17,400 66,600 24,700
3,200 10,700 4,300
15,100 52,400 15,400
2,300 14,200 9,300

20,800 69,200 29,900
20,700 67,500 27,100

100 1,700 2,800

מוחלטים
54,400
9,500
12,900
21,500

מספרים

57,100
7,900

29,100 16,500
28,000 6,600

23,100 47,400

26,400
20,900

62,400 27,800 §51,200
54,300 21,400 38,300
8,100 6,400 12,900

21,500 67,500 31,300 63,800 28,300 50,200

היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים
Rates per 1,000 in respective group of Jewish population

הכל סך  2 גיל
יום במעונות מזה:

ציבוריים בגנים
פרטיים בגנים

הכל סך 3 גיל
יום במעונות מזה:

ציבוריים בגנים
פרטיים בגנים

הכל סך 4 גיל
ציבוריים בגנים
פרטיים בגנים

35 גיל

הכל סך 2 490389667620גיל

יום במעונות 135150235301מזה:

ציבוריים 183170360455בגנים

פרטייס 307219307165בגנים

הכל 3סך 811732856798915843גיל

יום במעונות 118138147157מזה:

ציבוריים 452522436497720731בגנים

פרטיים 359210420301195112בגנים

הכל סך 4 912900960945987995גיל

ציבוריים 683693835855963988בגנים

פרטיים 22920712590246בגנים

1 Incl. day nurseries (see introduction). 2 Among Non
Jewish population attended kindergartens in 1985/86: About
20'/o of aged 3, about 40</0of aged4 and about 95%'ofaged 5 _
altogether about 35,300 children. 3 Most of them attend
public municipal kindergartens.

באוכלוסייה 2 מבוא). (ראה מעונותיום בולל 1

%40z ,3 מבני כ0/"20 בתשמ"ו': בגנים ביקרו לאיהודית
כ35.300 הכל בסך  5 מבני וכ0'959 4 מבני
עירונייםציבוריים. בגנים מבקרים רובם 3 ילדים.
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עברי) (חינוך ומין גיל ספר, בית סוג לטי ספר, בבתי תלמידינו  ב"ב/2ו. לידו
TABLEXXII/12.PUPILS IN SCHOOLS, BY TYPE OF SCHOOL, AGE AND SEX

)HEBREW EDUCATION)

Rates per 1,000 in ,herespectivegroupofthe Jewish population היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל000.ן שיעוריס

)Agגיל

1417
הכל613 בנותבניםסך

14151617

TotalBoysGirls

הכל TOTALסך
9846686317079107426034381969/70תש"ל
9697486818179408296815531976/77תשל"ו
"ם 9677957298659468567436251979/80חש

9658698079379478948547701984/85תשמ"ה
9758808119509399058797861985/86חשמ"ו

rimary'יסודיחינוך education
9627586652195622101969/70תש"ל
"ז 87833382792231171976/77חשל
8702630227216861979/80תש"ם
8362427226416951984/85חשמ"ה
8402323216213851985/86חשמ"ו

education*ostprimaryיעליסווחינוך
ביניים Intermediateחטיבות schools

19332911969/70תש"ל
"ז 9097911043534531976/77חשל
961191131254114931979/80תש"ם

127141135148472493.1984/85חשמ"ה
133142135149482513חשמ"ו

1985/86

תיכונים ספר Secondaryכתי schools
25905436406816855814281969/70חש"ל
16185526864957616675461976/77תשל"ז
16505867184637917326191979/80חש"ם

27046457674118298427651984/85חשמ"ה

הכל סר 27156537803958418687811985/86תשמ"ו TOTAL
3653363774795700Boysכניס
בנוח

1
780427912942866Girls

לימוד Typeסוג of education
הכל סך _ '1361197408434419Generalעיוני!  total

3277145309336327Boysבנים
1449250514535515Girlsבנות

 וחקלאי מקצועי
354198433434362. Vocational and agricu

הכל Ituralסך  total
בנים

376218465459373Boys
בנות

331177398407351Girls

וכיתות עיוני תיכון כולל classes.1המשך.ו Incl. secondary general and continuation
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ערבי)1 (חינוך ודת מין לפי ספר, בבתי 17 עד 6 בני תלמידים כי'ב/13. לוח
TABLEXXII/13.PUPILS IN SCHOOLS AGED 617, BY SEX AND RELIGION

)Arab education)1
Rates per 1,000 in respective gorup of nonJewish population הלאיהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים

Religionדת

הכל דרוזיםבנותבניםסך
TotalBoysGirlsואחריםנוצריםמוסלמים

MoslemsChristiansDruze
and others

Aged 613 בני
871932846תש"ל 8069738821969/70
"ז 925953915תשל 8969799431976/77
"ם 944970934תש 9169859791979/80
947960938תשמ"ה 9359849781984/85
949962940תשמ"ו 9369849781985/86

Aged 1417 בני
294380234תש"ל 2005502091969/70
"ז 449526415תשל 3657033241976/77
"ס 513580472תש 4407535201979/80

"ה 621656590תשמ 5818076201984/85
621658592תשמ"ו 5838156211985/86

:Thereofמזה:
על 577607548בחינוך 546768587in postprimary

education2יסודי2

1 Excluding private schools, and educational institutions in
East Jerusalem. 2 lncl. intermediate schools.

במזרח חינוך ומוסדות פרטיים ספר בתי כולל לא 1

ביניים. חטיבות כולל 2 ירושלים.

ויבשת גיל מין, לפי ,22029 בגילים באוניברסיטאות1 למידה  כ"ב/4ו. לוח
(יהודים3) לידה

TABLEXXII/14.ENROLLMENT IN UNIVERSITIES' AMONG THE 2029 AGE GROUP2
BY SEX AGE AND CONTINENT OF BIRTH (Jews3)

Percents of ages 2029 in the Jewish population היהודית באוכלוסייה 2029 מבני אחוזים
תשמ"התשל"התש"לתשכ"ה
1964/651969/701974/751984/85

הכל 3.86.37.27.6TOTALסך
5.47.08.07.5Menגברים
2.85.66.37.6Womenנשים

Ageגיל
20245.68.19.08.92024
25292.53.55.16.22529

לידה Continentיבשת of birth
הכל 8.19.99.58.2Israelישראלסך Total

יליד; 5.27.510.013.4Fatherהאב born in:

Israelישראל
1.62.53.03.7AsiaAfricaאסיהאפריקה

10.712.614.014.9EuropeAmericaאירופהאמריקה
0.81.62.12.8AsiaAfricaאסיהאפריקה

5.39.88.48.3EuropeAmericaאירופהאמריקה

1 See introduction and note 1 to Table XXII/34. 2 Most
Student's are in this age group (about 7O95> in
1984/85). 3 Percentages for NonJews in 1984/85: Age 20
29 2.19cf; age 2024  3.0; age 2529  1.0.

רוב 2 כ"ב/34. ללוח 1 והערה מבוא ראה 1

(כ0'709 זו גיל לקבוצת שייכים הסטודנטים
בני לאיהודים: לגבי כתשמ"ה האחוזים 3 בתשמ"ה).
.\.090  2529 בני ;3.09'0  2024 כני ;$2.1<  2029
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classes and pupils in schools ספר בבתי ותלמידים כיתות
of the educational system החינוך שבמערכת

בכיתה תלמידים מסטר לפי כיתות,  כ"ב/15. לוח
TABLEXXII/15.CLASSES, BY NUMBER OF PUPILS IN CLASS

בכיתה התלמידיס Numberמספד of pupils in class
הכל סך
Total1910141519202425293034353940+

30,4092,973תש"ס 1,8083,914 2,6714,6436,6266,0941,6801979/80
34,5062,514תשמ"ה 1,9454,203 2,6145,8957,8017,4942,0401984/85

 תשמ"ו .134,8562,547 1,9144,290 2,4855,6427,8257,7312,4221. 1985/86  GRAND
(2+8) כולל TOTALסך (2+8)

educationHebrewעבריחינוך
''ס 25,2912,771תש 1,7523,440 2,4953,8765,1224,6951,1401979/80

28,4452,353חשמ"ה 1,8683,622 2,4124,9156,1765,7051,3941984/85
 תשמ"ו .228,6962,342 1,8343,686 2,3234,7426,1316,0171,6212. 1985/86 

(7 עד 4) הכל TOTALסך (4 through 7)

יסודי חינוך .318,4781,657 1,5772,283 1,3833,2054,2913,3677153. PRIMARY

(4+5) הכל EDUCATIONסך 
TOTAL (4+5)

יסודיים ספר בתי .417.1671.293 6932.273 1.3373.2014,2883.3677154. Primary schools
מיוחדים ספר בתי .51.311364 88410 46435. Schools for handi

capped children

עליסודי POSTPRIMARYחינוך
(6 + 7)EDUCATION (6+7)

ביניים חטיבות .63.657300 143332 2124076891,2802946. Intermediate schools
תיכונים ספר כתי .76.561385 1141,071 7281,1301,1511.3706127. Secondary schools

הכל סך  total

לימוד Typeסוג of
secondaryתיכון

education
2,59281עיוני 51217 147312513857414General

המשך 33310כיתות 89 6111049122Continuation classes
3,434284מקצועי 60710 490654557487192Vocational
20210חקלאי 355 305432144Agricultural

Arabערביחינוך education
"ם 5,118202תש 56474 1767671,5041,3995401979/80

6,061161תשמ"ה 77581 2029801,6251,7896461984/85
 תשמ"ו .86,160205 80604 1629001,6941,7148018. 1985/86 

(11 עד 9) הכל TOTALסך (9 through 11)

יסודי חינוך .94,452157 74449 1086591,2901,1775389. PRIMARY

EDUCATION

עליסודי POSTPRIMARYחינוך
(10+11)EDUCATION (10+11)

ביניים חטיבות .1068115 /55 121021632419210. Intermediate schools
תיכונים ספר בחי .111.02733 5100 4213924129617111. Secondary schools

81016עיוני 460 16108198264144General
וחקלאי 21717מקצועי 140 2631433227Vocational and

agricultural
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הספר בית תלמידי בין הבנים ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע כ"ב/16. לוח
TABLEXXII/16.AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER SCHOOL AND PER CLASS AND PERCENT BOYS OF PUPILS IN

SCHOOL

תלמידים ממוצע
Average number of pupilsבין הבנים nrm

הספר בית תלמידי
ספר לבית
Per school

לכיתה
Per class

Percent boys of
pupils in school

"ו§תש"םתשמ"ו*1wn"1§תש"0 תשמ"ו*תשמ"ו§תש"םתשמ"ו*תשמ
1979/80§1985/86*1986/871979/80§1985/86*1986/871979/80§1985/86*1986/87

כולל 343.2387.2390.826.727.927.750.3סך 50.2 50.4GRAND TOTAL

עברי 327.1369.6372.825.827.126.849.9חינוך 49.7 49.6HEBREW EDUCATION

יסודי 295.9318.1318.925.726.125.950.5חינוך 50.4 50.6PRIMARY EDUCATION
יסודיים ספר 336.4358.7357.926.927.427.250.2בתי 50.1 50.3Primary schools
מיוחדים ספר 57.158.061.010.39.19.062.8בתי 61.7 63.4Schools for handicapped children

f

עליסודי POSTPRIMARYחינוך EDUCATION
ביניים 293.5381.3375.827.629.629.450.7חטיבות 50.3 49.7Intermediate schools

תיגונים ספר 300.9360.0371.225.328.427.847.8כתי 47.7 46.3Secondary schools
חדנתיביים 279.6310.2316.326.429.429.152.4תיכונים 52.8 50.1Secondary onetrack
רבנתיביים 346.5461.9479.923.427.226.241.8תיכונים 40.6 39.9Secondary multitrack

תיכון לימוד Typeסוג of secondary education
265.4278.8284.630.132.431.940.3עיוני 39.4 36.7General

המשך 109.1148.3153.823.224.523.646.9כיתות' 45.9 45.2Continuation classes
228.0292.1297.822.326.023.454.8מקצועי 55.5 54.6Vocational
189.2192.8180.125.224.823.150.7חקלאי 51.4 49.9Agricultural

ערבי 429.3477.8480.931.031.631.652.0חינוך 51.9 53.6ARAB EDUCATION
יסודיים ספר 420.7438.6453.031.131.730.952.0בתי 51.6 52.9Primary schools
ביניים 344.3406.5425.332.832.832.752.2חטיבות 52.1 55.0Intermediate schools

תיכוניים ספר 288.7422.5449.631.432.135.951.4בתי 52.5 55.9Secondary schools

0

u

a
ID



ביתה דרגת לפי והעליסודי, היסודי בחינוך תלמידים כ"ב/7ו. לוח
TABLEXXII/17.PUPILS IN PRIMARY AND POSTPRIMARY EDUCATION, BY GRADE

כיתה תש"טדרגת
1948/49

תש"ו
1959/60

תש"ל
1969/70

D"E7n
1979/80

תשמ"ו§
81985/861986/87Grade

כולל 108,131461,491603,716812,250971,757982,988GRANDסך TOTAL

Hebrewעבריחינוך education
הכל 101,351429.586531.698625,989777.287781.500Totalסך

15,12548,42748,80366,16669,09070,0551א

12,12450,72448,21764,79769,57366,38211בי

12,66551,06747,62465,57669,83368,903IIIג'
11,88247,38950,42262,73674,27569,594IVדי
11,79344,89751,24859,39671,50074,023Vהי
10,44745,38850,54157,22168,30671,189VIוי

הכל סך 9,76245,35051,75054,39566,30167,607VII.זי total
ביניים בחטיבות :5,62925,07837,24938,191Thereofמזה: lntermedi

ate schools
הכל סך 7,33538,43149,57054,12665,03265,351VIIIח' total
ביניים בחטיבות :2,27925,04736,8373.7,075Thereofמזה: lntermedi

ate schools
בלי יסודיות 3,3814,0872,0132,7092,778Primaryכיתות classes of

ברורה unspecifiedדרגה grade
הכל סך 4,46121,84143.92651,58463,64563,121IXטי total
ביניים בחטיבות :22,66734,14134,099Thereofמזה: lntermedi

ate schools
2,93615,26335,40242,85758,23160,188Xי'

1,89610,70728,90237,21150,90953,832XIי"א
הכל סך  9256,58120,50331,31644,96646,375Xllי"ב total
עיוני בתיכון :4,25613,36314,55722,53022,566Thereofמזה: In secondary

general
"ג י

4351,1552,2301,639XIII
"ד י


268354687463XIV

educationArabערביחינוך
הכל 031.90572.018159.261194,470199,975Total*15,7סך

2,0126,21911,32818,93119,75519,457Iא

1,3465,40310,92718,44820,62620,142IIב'
1,1795,0819,63917,87920,07920,643IIIגי
9593,9218,97217,63420,83220,570IVדי
6082,8608,31416,65119,79921,107Vהי
3752,8027,03615,06519,37420.083VIוי

הכל סך 2312,6795,98114,28018,38117,866VIIזי total
ביניים בחטיבות :4665,3838,6918,305Thereofמזה: lntermedi

ate schools
הכל 561,8884,67913,58216,50417,278VIIIחיסך total
ביניים בחטיבות מזה:

3215,1517,6288,237Thereof: Inlermedi
ate schools

בלי יסודיות כיתות


235049127173Primary classes of
ברורה unspecifiedדרגה grade

הכל סך 144952,4918,74814,33715,535IXטי total
ביניים בחטיבות :4,2696,0366,851Thereofמזה. lntermedi

ate schools
2091,2247,06710,84011יי ,587X

"א 1868424,6337,5038,513XIי
הכל סך 1395353,7436,2836,997XIIי"ב total

עיוני בתיכון :1394693,1715,0595,578Thereofמזה: In secondary
general

"ג י


3024XUI
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עברי) (חינוך פיקוח לפי הספר, בתי תלמידי  ב"ב/8ו. לוח
TABLEXXII/18.PUPILS IN SCHOOLS, BY SUPERVISION (HEBREW EDUCATION)

Percentagesאחוזים

Supervisionפיקוח
הכל ממלכתי70 ו

TotalStateדתי עצמאי'ממלכתי
St3te

religiousIndependent1

יסודיים ספר 3rimaryבתי schools
100.066.926.56.61959/60תש"ך
100.065.627.86.61969/70תש"ל
100.074.220.15.71979/80תש"ם

§100.073.220.66.21985/86תשמ"ו§
*100.072.820.76.51986/87תשמ"ז*

אי כיתה :Thereofמזה: Grade 1

100.064.228.27.61959/60תש"ך
100.067.925.96.21969/70תש"ל
100.076.119.04.91979/80תש"ס

§100.072.421.95.71985/86תשמ"ו§
*100.071.622.36.11986/87תשמ"ז*

עליסודי Postprimaryחינוך education
הביניים Intermediateחטיבות schools
100.062.537.51969/70תש"ל
"ם 100.075.623.01.41979/80תש

§100.083.016.40.61985/86תשמ"ו§
*100.082.716.70.61986/87תשמ"ז*
תיכונים2 ספר Secondaryבתל schools2

100.074.421.93.71969/70תש"ל
100.073.822.24.01979/80תש"ם

§100.074.619.65.81985/86תשמ"ו§
*100.075.419.45.21986/87תשמ"ז*

1 Of Agudat Israel, mainly. 2 General schools, religious
schools supervised by the Department of Religious Education
and other religious schools.

דתיים כלליים. 0פר בתי 2 בעיקר. ישראל אגודת 1

אחרים. ודתיים דתי, לחינוך האגף בפיקוח

ערבי) (חינוך ופיקוח מוסד סוג לפי חינוך, במוסדות תלמידים ב"ב/9ו. לוח
TABLEXXII/19.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY TYPE OF

INSTITUTION AND SUPERVISION (ARAB EDUCATION)
1986/87 תשמ"ז*;

בלתי מוסדות
שמייםורשמייםמוסדוח

Official institutionsNonofficial
institutions

בפיקוח .■ma
הכל מגזרסך :n1sהחינוך משרד

המוסד x\oTotalהכלדרוזי Typeוהתרבותסך of institution
הכל :Thereof:TotalThereofסך
TotalDruzeSupervised

sectorby the Ministry
of Education
and Culture

הכל 220,657203,03525,18617,62214,823TOTALסך
ילדים' '20,10018,4002,6501,7001,700Kindergartensגני
יסודי 140,777129,95815,41010,8198,8763rimaryחינוך education

 עליסודי 59,19854,0957,1265,1034,247Postprimaryחינוך
הכל educationסך  total

ביניים 23,39322,5374,376856Intelmediateחטיבות schools
תיכונים ספר 35,80531,5582,7504,2474,247secondaryבתי schools

עלתיכון ostsecondary?582582חינוך education

/1 See note 3 to Table XXII10. כ"ב/10. ללוח 3 הערה ראה 1
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survey of twelfth grade pupils י''כ כיתות תלמידי סקר
לתעודת שלמדו עיוניים תיכונים ספר בבתי י"ב1 כיתות תלמידי כ"ב/20. לוח

ופיקוח לימוד יחידות נבחרים, לימוד מקצועות לפי בגרות,
TABLEXXII/20.TWELFTH GRADE PUPILS1 IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS
WHO LEARNED FOR MATRICULATION EXAMS, BY SELECTED SUBJECTS, STUDY

UNITS AND SUPERVISION
1986/87; T" )3ft;nPercentages אחוזים

unitsStudy■לימיויחידות
ופיקוח לימוד הכל2מקצועות Subjectsסך and supervision

Total2012345

עברי Hebrewחינוך education
חובה Compulsoryמקצועות subjects

100.00.142.935.812.48.8Bibleתנ"ך
כלליים ספר 100.00.154.139.05.11.7Generalבתי schools
דתיים ספר 100.01.724.439.933.9Religiousבתי schools

שבעלפה 100.019.457.11.51.32.718.0Oralתורה law
כלליים ספר 100.024.372.61.91.00.10.1Generalבתי schools
דתיים ספר 100.00.22.412.984.5Religiousבתי schools

100.00.40.527.955.811.44.0Historyהסטוריה
כלליים ספר 100.00.10.223.159.612.05.0Generalבתי schools
דתיים ספר 100.01.91.546.841.38.50.1Religiousבתי schools

'100.00.75.845.029.84.314.4Literatureספרות3
כלליים ספר 17.1General■100.00.145.532.54.8בתי schools
דתיים ספר 100.02.728.141.720.32.64.6Religiousבתי schools

החברה 100.035.147.73.03.84.06.5Socialמדעי sciences
כלליים ספר 100.021.657.33.74.85.17.6Generalבתי schools
דתיים ספר 100.085.611.50.72.2Religiousבתי schools

100.00.40.20.43.922.872.4Englishאנגלית language
כלליים ספר 100.00.40.20.32.318.877.9Generalבתי schools
דתיים ספר 100.00.30.49.937.152.2Religiousבתי schools

100.08.276.74.04.11.65.4Geographyגיאוגרפיה
כלליים ספר 100.06.276.34.84.72.15.9Generalבתי schools
דתיים ספר 100.015.878.11.0153.6Religiousבתי schools

100.00.40.557.521.320.3Mathematicsמתמטיקה
כלליים ספר 100.00.20.357.421.920.3Generalבתי schools
דתיים ספר 100.01.21.457.519.620.3Religiousבתי schools

100.07.670.24.03.91.213.1Physicsפיסיקה
כלליים ספר 100.05.470.43.64.7LI14.9Generalבתי schools
דתיים ספר 100.015.669.35.90.81.47.0Religiousבתי schools

100.07.862.35.611.77.35.4Chemistryכימיה
כלליים ספר 100.05.160.75.114.09.06.1Generalבתי schools
דתיים ספר 100.017.567.87.63.31.22.6Religiousבתי schools

100.05.061.04.36.11.222.5Biologyריולוגיה
כלליים ספר 100.03.064.73.75.21.122.3Generalבתי schools
דתיים ספר 100.012.147.45.89.51.423.7Religiousבתי schools
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לתעודת שלמדו עיוניים תיכונים סטר בבתי י"ב1 כיתות תלמידי  כ"ב/20. לוח
(המשך) ופיקוח לימוד יחידות נבחרים, לימוד מקצועות לפי בגרות,

TABLEXXII/20.TWELFTH GRADE PUPILS1 IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS
WHO LEARNED FOR MATRICULATION EXAMS, BY SELECTED SUBJECTS, STUDY

UNITS AND SUPERVISION (cont.)

Percemages 1986/87; תשמ"ז
unitsStudyלימודיחידות

ופיקוח לימוד הכל2מקצועות סך
Total'012345

Subjects and supervision

נבחרים בחירה Selectedמקצועות optional subjects
מחשב 100.068.126.04.10.51.3Computerלימודי studies

כלליים ספר 100.073.122.43.50.30.7Generalבתי schools
דתיים ספר 100.050.839.25.30.83.90.1Religiousבתי schools

100.093.15.40.60.30.10.5Vlusicמוסיקה
כלליים ספר 100.091.46.90.80.40.10.6Generalבתי schools
דתיים ספר 100.099.70.10.2Religiousבתי schools

100.089.75.62.11.40.11.1Plasticאמנות arts
כלליים ספר !100.088.65.72.51.70.11.3Generaבתי schools
דתיים ספר 100.093.65.10.40.20.7Religiousבתי schools
ישראל ארץ 100.092.06.21.00.50.30.1Landלימודי of Israel studies

כלליים ספר 100.093.75.30.70.4Generalבתי schools
דתיים ספר 100.086.68.42.31.01.60.2Religiousבתי schools

100.080.89.17.80.80.11.4Philosophy4פילוסופיה4
כלליים ספר General_100.095.43.51.1בתי schools
דתיים ספר 100.027.029.433.74.00.25.6Religiousבתי schools

100.077.911.91.82.41.54.5Frenchצרפתית language
כלליים ספר 100.073.514.31.92.91.75.7Generalבתי schools
דתיים ספר 100.094.93.00.80.50.60.2Religiousבתי schools

3Arabic;100.062.326.63.23.21.43ערבית language
כלליים ספר 100.056.830.72.93.91.64.1Generalבתי schools
דתיים ספר 100.082.311.84.40.60.50.5Religiousבתי schools

ערב educationArabחינוך
חובה Compulsoryמקצועות subjects
וספרות) (לשון 100.030.070.0Arabicערבית (language and literature)
ספרות (לשון. 100.07.51.036.654.9Hebrewעברית (language, literature,
ואזרחות) bibleתנ"ך and civics)

100.01.410.228.822.211.126.4History5הסטוריהי
האיסלט 100.024.754.520.8Islamicתרבות culture
החברה 100.014.146.334.24.00.21.3Socialמדעי sciences

100.01.094.74.3Englishאנגלית language
100.07.972.69.17.31.22.0Geographyגאוגרפיה
53.630.016.0Mathematics_100.00.5מתמטיקה
100.04.573.96.15.31.38.9Physicsפיסיקה
100.02.849.920.515.35.16.3Chemistryכימיה

100.03.748.33.411.90.632.2Biologyביולוגיה
נבחרים בחירה Selectedמקצועות optional subjects

מחשב 100.072.818.28.10.30.6Computerלימודי studies

1 Description of the survey and explanations  see in the
introduction. 2 Pupils in the Hebreweducation  12,445 in
general schools, 3,273 in religious schools; pupils in the Arab
education  3,933. 3 Excl. language. 4 In religious
hebrew schools, incl. Jewish thought. 5 Incl. general
history, history of Israel and Arabic, Islamic and Druze history.

תלמידים 2 במבוא. והסברים הסקר תיאור ראה 1

ונ3.27בבתי כלליים ספר בבתי 12,445  עברי כחינוך
לא 3 .3.933  ערבי בחינוך תלמידים דתיים. ספר
מחשכת  דתיים ספר בבתי 4 לשון. כולל
וערבית, ישראלית כללית. הסטוריה כולל 5 ישראל.

הדרוזים. ושל האיסלם עמי של
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שלמדו עיוניים תיכונים ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי אחוז  כ"ב/ו2. לוח
בגרות לתעודת ומעלה לימוד יחידות 4 של ברמה חובה מקצועות

TABLEXXII/21.PERCENT TWELFTH GRADE PUPILS IN GENERAL SECONDARY
SCHOOLS WHO LEARNED COMPULSORY SUBJECTS AT THE LEVEL OF 4 UNITS

AND OVER TOWARD MATRICULATION EXAMS

עברי ערביnחינוך 1ינוד

Hebrew educationArab education1
ComDuisorvחובהמקצועות sub"*r'^

הכל הכלבנותבניםסך בנותבניםסך
TotalBoysGirlsTotalBoysGirls

21.017.722.982.080.483.51982/83Bible1תשמ"גתנ"ךי
25.622.027.889.490.288.71984/85תשמ"ה
21.215.824.591.590.592.51986/87תשמ"ז

פה שבעל 18.118.318.11982/83Oralתשמ"גתורה law
23.423.423.31984/85תשמ"ה
20.720.820.6תשמ"ז

1986/87

*46.943.550.91982/83Historyתשמ"גהסטוריה2
17.615.518.849.047.151.01984/85תשמ"ה
15.417.814.037.536.538.71986/87תשמ"ז

21.913.426.895.894.797.11982/83Literature3תשמ"גספרות3
19.711.025.099.098.699.31984/85תשמ"ה
18.79.823.9100.0100.0100.01986/87תשמ"ז

החברה 10.79.111.61982/83Socialתשמ"גמדעי sciences
10.19.310.70.80.51.21984/85תשמ"ה
10.59.011.41.51.41.31986/87תשמ"ז

1982/83Englishתשמ"גאנגלית language
95.096.31984/85תשמ"ה
95.294.395.699.099.099.11986/87תשמ"ז

1982/83Geographyתשמ"גגיאוגרפיה
7.64.61984/85תשמ"ה
.7.07.27.0תשמ"ז 3.24.21.81986/87

36.547.130.246.950.942.31982/83Mathematicsתשמ"גמתמטיקה
39.148.133.848.150.446.61984/85תשמ"ה
41.652.535.046.048.343.21986/87תשמ"ז

11.020.85.27.611.62.91982/83Physicsחשמ"גפיסיקה
11.921.77.09.712.76.71984/85תשמ"ה
14.325.57.710.214.15.51986/87תשמ"ז

8.210.26.98.310.36.11982/83Chemistryתשמ"גכימיה
7.89.66.88.410.26.51984/85תשמ"ה
12.715.111.311.412.510.11986/87תשמ"ז

20.221.719.327.826.929.01982/83Biologyתשמ"גביולוגיה
19.821.019.131.029.532.61984/85תשמ"ה
23.722.024.832.830.535.51986/87תשמ"ז

1 In Arab education incl. also bible, Hebrew language,
literature and civics. 2 See note 5 to Table
XXII/20. 3 In Arab education incl. Arabic language and
literature and general literature.

עברית ספרות לשון. תנ"ך. כולל הערבי. בחינוך 1

בחינוך 3 כ"ב/20. ללוח 5 הערה ראה 2 ואזרחות.
כללית. וספרות ערבית וספרות לשון כולל הערבי,
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שלמדו עיוניים תיכונים ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי אחוז  כ"ב/22. לוח
מקצוע, לפי בגרות, לתעודת ומעלה לימוד יחידות 4 של ברמה חובה מקצועות

עברי) (חינוך ופיקוח מוצא
TABLEXXII/22.PERCENT TWELFTH GRADE PUPILS IN GENERAL SECONDARY
SCHOOLS WHO LEARNED COMPULSORY SUBJECTS AT THE LEVEL OF 4 UNITS

AND OVER TOWARD MATRICULATION EXAMS, BY SUBJECT, ORIGIN, AND
SUPERVISION (HEBREW EDUCATION)

חובה מקצועות
הכל' סך

פיקוחOrigin23מוצא2
Supervision3

1

Total1
ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

כללי
General

דתי
Religious

Compulsory subjects

תשמ"ג 21.09.775.0Bibleתנ"ך 1982/83
25.621.130.923.59.774.41984/85תשמ"ה
21.215.526.617.36.873.71986/87תשמ"ז

תשמ"ג פה שבעל 18.10.196.9Oralתורה law 1982/83
23.414.331.117.30.497.01984/85תשמ"ה
20.714.528.418.10.297.41986/87תשמ"ז

תשמ"ה 17.617.817.419.019.810.7History4הסטוריה4 1984/85
15.413.012.116.517.08.61986/87תשמ"ז

תשמ"ג 21.923.514.7Literature5ספרות5 1982/83
19.719.723.217.323.39.71984/85תשמ"ה
"ז 18.718.120.116.421.97.31986/87תשמ

תשמ"ג החברה 10.710.71.7Socialמדעי sciences 1982/83
'יה 10.111.6Iתשמ 0.010.812.92.21984/85
10.510.810.210.512.72.21986/87תשמ"ז

תשמ"ה 95.097.895.7Englishאנגלית language 1984/85
"ז 95.297.393.397.396.899.21986/87תשמ

תשמ"ה 7.69.61.4Geographyגיאוגרפיה 1984/85
7.07.06.66.48.03.61986/87תשמ"ז

תשמ"ג 36.537.731.3Mathematicsמתמטיקה 1982/83
39.141.033.645.238.043.31984/85תשמ"ה
41.646.431.547.442.240.01986/87תשמ"ז

תשמ"ג 11.013.04.8Physicsפיסיקה 1982/83
11.914.27.714.314.05.91984/85תשמ"ה
14.316.49.417.816.08.41986/87תשמ"ז

תשמ"ג 8.29.23.8Chemistryכימיה 1982/83
7.89.75.110.49.62.51984/85תשמ"ה
12.713.78.515.315.13.71986/87תשמ"ז

תשמ"ג 17.220.916.9Biologyביולוגיה 1982/83
19.821.518.222.021.614.21984/85תשמ"ה
23.723.023.125.723.525.11986/87תשמ"ז

1 See note 2 to Table XX11/20. 2 Including unknown
origin (830 pupils in 1986/87 and 1,850 in 1986/87). 3 See
note 2 to Table XX11/20. 4 Because of the change in the
formulation of the question, data are not comparable with
1982/83. 5 See note 3 to Table XXI1/20.

לא מוצא כולל 2 כ"כ/20. ללוח 2 הערה ראה 1

1.850 בתשמ"ז תלמידים. ,830 (בתשמ"ה ידוע
בגלל 4 כ"ב/20. ללוח 2 הערה ראה 3 תלמידים).
עם להשוות ניתן לא השאלה בניסוח השינויים

כ"ב/20. ללוח 3 הערה ראה 5 תשמ"ג.
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הלימודים ומסלול מקצוע לפי מקצועיות/ י"ב כיתות תלמידי  כ"ב/23. לוח
TABLEXXII/23.VOCATIONAL TWELFTH GRADE PUPILS1, BY SUBJECT AND TRACK

OF STUDY
Percentages, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אחוזים.

Track of study לימודים מסלול

תיכון
(מסמ"ת)
Secondary
)S.T.T)

רגיל
(מסמ"ר)
Normal
)N.T.T)

מעשי
(מסמ"מ)
Practical
)P.T.T)

Total הכל סך

אחוזים
Percentages

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

1984/85
1985/86  TOTAL
 absolute numbers
 percentages

Boys
Girls

Subject

Metal work
Mechanics
Electricity, instrumental
mechanics £ refrigeration

Electronics
Wood work
Drawing and planning
Building and architecture
Laboratory assistants
Sewing and fashion
Applied art
Clerical work
Hotel keeping, home
economics and tourism

Nursing
Other subjects2

Hebrew education

55.8 29.5

11,300
59.8

64.1

54.9

42.6
37.6
62.1

98.5
26.9
79.8
88.4
78.7
44.9
66.0
47.3
60.6

66.5
61.4

4,847
25.7

24.3
27.2

35.2
42.5
29.6

1.5

8.7
20.2
11.6
21.3
27.6
19.1
35.8
11.9

19.8

11.6

14.7

2,742
14.5

11.6
17.9

22.2
19.9
8.3

64.4

27.5
14.9
16.9

27.5

13.7
27.0

100.0

עברי חינוך
17.020

100.0 100.0

100.0 53.2
100.0 46.8

100.0 10.2
100.0 8.5
100.0 12.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0

15.9
1.4

2.9
2.2
2.1

7.7
1.9

25.9
3.1

4.0
1.7

18,889

10,044

8,845

1,923
1,601

2,364

3,008
264
544
422
399

1,450

356
4,903
579

758

318

תשמ"ה

הכל סך  תשמ"ו
מוחלטים מספרים 

אחוזים 

בנים

בנות

מקצוע
מתכת

מכונאות
מכשירנות חשמל,

וקירור
אלקטרוניקה
עץ עיבוד

ותכנון שרטוט
ואדריכלות בניין

מעבדה עובדי

ואופנה תפירה
שימושית אומנות

פקידות
בית משק מלונאות,

ותיירות

סיעוד
המקצועות2 יתר

Arabערביחינוך education

1,038100.014.742.942.41984/85התשמ"
הכלתשמ סך  1985/86"ו  TOTAL
מוחלטים 1,08398482503מספרים absolute numbers

100.0100.09.044.546.5אחוזים percentages

65160.1100.07.547.045.5Boysכנים
43239.9100.011.340.847.9Girlsכנות

.1 In vocational schools and in vocational track in multitrack
schools. 2 Incl. printing and maritime subjects, cosmetics
and hair dressing.

רב ספר בבתי מקצועיים ובנתיבים מקצועיים ספר בבתי 1

ימיים. ומקצועות דפוס מקצועות כולל 2 נתיביים.
וספרות. קוסמטיקה
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לקראת לבחינות הספר בית ידי על שהוגשו י"ב כיתות מסיימי  כ"ב/24. לוח
ופיקוח מין ספר, בית סוג לפי בגרות, תעודת

TABLEXXII/24.GRADUATES OF GRADE XII WHO WERE SUBMITTED BY SCHOOL
TO MATRICULATION EXAMS, BY TYPE OF SCHOOL, SEX AND SUPERVISION

ספר ספרכיתותבתי ספרבתי בתי
מקצועיים'חקלאייםהמשךעיוניים
GeneralContinutaionAgriculturalVocational
schoolsclassesschoolsschools'

1984/85

1985/86  TOTAL

Boys

Girls

Supervision

General schools

Religious schools

1984/85

1985/86  TOTAL

Boys

Girls

Supervision

General schools

Religious schools

1984/85

1985/86  TOTAL

Boys

Girls

1984/85

1985/86  TOTAL

Boys

Girls

עברי educationHebrewחינוך

מוחלטים Absoluteמספרים nubmers

19,3121,6918436,826

19,0391,7609778,304

7,3577134215,185

11,6821,0475563,119

14,1051,5527917,156

3,9722081861,089

Percentages2אחוזים2

90.576.467.667.5

93.477.578.373.2

93.469.072.880.5

93.384.782.764.2

97.975.676.177.7

92.296.388.659.1

ערבי Arabחינוך education

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

3.55092251

312

220

90

109

51

58

Percentages^

47.9 (59.4)

58.8 69.0

60.6 (72.9)

)53.6) (65.9)

תשמ"ה

הכלתשמ"ו סך
בנים

בנות

פיקוח
ספר יםכללבתי

ספר םדתייבתי

תשמ"ה

הכלתשמ"ו סך
בנים

בנות

פיקוח
ספר ייסכללבחי

ספר םדתיבתי

3,744

1,989

1,755

אחוזים2

76.8

85.2

84.8

81.4

הכל סך 

הכל סך 

תשמ"ה

תשמ"ו
בנים

בנות

תשמ"ה

תשמ"ו
בנים

בנות

1 Secondary track only. 2 Percent submitted
matriculation exams of Grade Xll graduates in each cell.

to לבחינות המוגשים אחוז 2 בלבד. מסמ"ת מסלול 1

תא. בכל י"ב כיתות ממסיימי הבגרות תעודת לקראת
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לטי מקצועיים/ ספר בבתי מסמ"ת במסלול י"ב כיתות מסיימי  כ"ב/25. לוח
הבחינות סוג

TABLEXXII/25.GRADUATES OF GRADE XII IN SECONDARY TRACK OF
VOCATIONAL SCHOOLS1, BY TYPE OF EXAMINATIONS AND SUBJECT

Percentages, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אחוזים,

הספרהכלסד בית ידי על הוגשו
TotalSubmitted by school

B
a

לתעודת לבחינות
4J

"5n

Eעם גמר
מין בגרותופיקוח. ,Supervisionבחינות sex
cSecondaryומקצוע diplomao

n
cand subject

0COnק Fexams with
a>

3§
CO

3F "
matriculation examsc:

c
0

>□

o
H

יותר או 2
2 or
more

אחת
One

XI3

o

ifr

1984/85
1985/86  TOTAL

Supervision
Thereof: General schools

Religious schools
Boys
Girls

Subject
Metal work
Mechanics
Electricity. instrumental
mechanics and
refrigeration

Electronics
Automatic data processing
Drawing and planning
Building and architecture
Laboratory assistants

Sewing and fashion
Applied art
Clerical work
Hotel keeping. home
economics and tourism

Nursing
Other subjects2

Hebrew
1.1
1.3

1.1
1.7
1.2
1.4

1.5
6.1
0.7

0.3

3.3

1.4

1.3

1.6

0.4

3.2

education
7.5 23.8
5.5 20.0

עברי חינוך
67.5
73.2

100.0
100.0

3.9
9.7
4.0
7.4

9.9
16.6
1.5

0.3

2.5

0.7
10.7

4.0

9.5

11.4

28.4

17,3
29.5
14.3
27.0

26.1
25.6
16.8

3.8

25.2

11.9

22.0

45.2
23.0

26.9

32.9

38.1

22.4

77.7 100.0
59.1 100.0
80.5 100.0
64.2 100.0

62.5 100.0
51.7 100.0
81.0 100.0

95.6
100.0

72.3
84.8
77.3
42.8
71.7

62.0
66.8

47.3
49.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

10,109
11,300

9,210
1,842
6,441
4,859

821
602

1,469

2,191

771

434

373

314

651

235

2,318

351

504

266

תשמ"ה
הכל סך  תשמ"ו

פיקוח
כלליים ספר בתי מזה:
רחיים ספר בתי

בניס
בנות

מקצוע
מתכת

מכונאות
מכשירנות חשמל,

וקירור

אלקטרוניקה 

אוטומטי נתונים עיבוד
ותכנון שרטוט
ואדריכלות בנין
מעבדה עובדי

ואופנה תפירה
שימושית אומנות

פקידות
בית משק מלונאות.

ותיירות

סיעוד

המקצועות2 יתר

educationArabערביחינוך
524100.047.927.310.114.71984/85תשמ"ה
הכלתשמ"ו סך 531100.058.414:316.011.31985/86  TOTAL
363100.060.614.621.23.6Boysבנים

168100.053.613.74.827.9Girlsבנות

1See note 1toTable XXI1/23. 2 lncl. maritime subjects,
printing subjects, wood work and cosmetics.

מקצועות כולל 2 כ"ב/נ2. ללוח 1 הערה ראה 1

וקוסמטיקה. עץ עיבוד דפוס. מקצועות ימיים.
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TEACHING STAFF IN SCHOOLS OF
THE EDUCATIONAL SYSTEM

ספר בבתי הוראה כוחות
החינוך במערכת

חינוך דדג לטי עבודה, יחידות כ"ב/26. לוח
TABLEXXII/26.WORKUNITS, BY LEVEL OF EDUCATION

עבודה יחידות ממוצע
לכיתה

Average work units
per class

תשמ"ז
1986/87

תשמ"א
1980/81

תש"ל
1969/70

עבודה יחידות
Work units

תשמ"ז
1986/87

תשמ"א
1980/81

תש"ל
1959/70

GRAND TOTAL

PRIMARY EDUCATION

TOTAL

Primary schools

Schools for handicapped

children

POSTPRIMARY EDUCATION

Intermediate schools

Secondary schools

Secondary onetrack

Secondary multitrack

Hebrew education עברי חינוך

1.6 1.7 1.4 47,924 44,925 27,518

1.3

1.2

1.4

1.4 1.3

1.4 1.3

1.5 1.1

23,343 24,599 18,683

21,474 22,801 17,191

1,869 1,798 1,492

5486,5918J732.22.42.2

8,28713.73S16,4081.82.42.4

6,2047,9548,7681.82.42.4

2,0835,7817,6401.8 ■2.52.4

כולל סך

יסודי חינוך
הכל סך 

יסודיים ספר בתי

מיוחדים ספר בתי

עליסודי חינוך

ביניים חטיגות

תיכונים ספר בתי

חדנתיביים תיכונים

רבנתיביים תיכונים

Arab education ערבי חינוך

הכל 7,3488,4981.41.3TOTALסך

יסודי 5,1831.3I.IPrimary"5,149חינוך education

ביניים .922חטיבות 1,3401.91.9Intermediate schools

תיכונים ספר 1,2771,9751.61.8Secondaryבתי schools
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שונות תכונות לפי היסודי/ בחינוך מורים  כ"ב/27. לוח
TABLEXXI1/27.TEACHERS IN PRIMARY EDUCATION', BY VARIOUS

CHARACTERISTICS

עברי חינוך
Hebrew Education

ערבי חינוך
Arab Education

"ל תש
1969/70

תשמ"א
1980/81

תשמ"ו
1985/86

תש"ל
1969/70

תשמ"א
1980/81

תשמ"ו
1985/86

מוחלטים מספרים הכל 21,64532,128סך 32,132'2,9675,4426,331TOTAL Absolute numbers

אחוזים 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0 Percentages

נשים 75.188.7מזה: 85.431.247.442.7Thereof: women

Ageגיל

24 25.48.0עד 10.033.518.818.2Up to 24

25  2922.618.9 27.723.034.723.22529
303927.145.2 37.029.928.941.43039
40  4913.820.4 16.99.713.113.44049
50  599.36.6 "ן6.8

( 0.4
A £3.45059

+601.90.9 1.5
כ.4

0.460+

חציוני 30.835.1גיל 33.228.529.532.1Median age

מוכרות ותק Recognizedשנות Years of

seniorityבהוראה in teaching
01

24
23.4

3.6 6.3 1

13.0 18.9 )
34.5

3.5 נ

18.1 !

4.3

12.5

01
24

5932.525.2 י25.0 26.530.823.059

10 1418.420.8 18.016.722.526.01014
15 1913.015.7 14.111.710.118.31519
20+12.721.7 17.710.615.115.820+

מוכרות ותק שנות יחציון 9.112.0 10.08.09.612.0Median years of seniority
בהוראה

בשבוע עבודה Workשעות hours per week

14 16.3עד 14.44.310.5Up to 14

15 1910.1 8.93.04.01519
20  2449.2 36.513.919.32024

25  29
30+

15.1 )
< 40.1

9.2 )
78.7

45.2

21.1

2529
+30

עבודה שעות 22.4חציון 23.627.826.8Median work hours

בשבוע

שכר Salaryדרגת grade
ומ.א. דוקטור

ב.א.י
6.5

3.6 3.2 J

13.0 10.6 1
4.6

0.5 |

8.1 י

0.6

9.1

Doctor and M.A.

B.A.'

בכיר 46.1מורה 21.66.126.2Senior teacher

מוסמך 78.030.0מורד, 48.544.857.850.5Qualified teacher

מוסמך בלתי 15.57.3מורה 16.150.727.513.6Unqualitfed.teache r

1 . Primary schools and schools for handicapped
children. 2 loci. 317 teachers in postprimary
education. 3 Including intermediate academic grade.

317 כולל 2 מיוחדים. ספר ובתי יסודיים ספר בתי 1

ביניים שכר דרגת גם כולל נ העליסודי. בחינוך מורים
אקדמית.
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שונות ותכונות נתיב לפי העליסודי, בחינוך מורים כ"ב/28. לוח
עברי) (חינוך

1974/75 1980/81תשמ"אתשל"ה

חטיבות
ביניים

lnterme
diate
schools

תינו;
(חטיבה
עליונה)

Secondary
schools

סך
הכלי
Total'

חטיבות
ביניים
lnterme
diate
schools

תיכון
(חטיבה
עליונה)

Secondary
schools

מוחלטים מספרים  הכל 6,11613,56722,6309,47916,795סך

אדוווים 100.0100.0100.0100.0100.0
הנשים 64.354.463.369.159.5אחוז

גיל
24 13.48.24.34.44.0עד
25  2937.129.220.423.019.3
30  3928.432.644.145.444.0
40  4912.416.518.616.919.3
50+8.713.412.510.313.4

(שנים) חציוני 29.933.935.735.036.1גיל

בהוראה מוכרות ותק שנות

8110.58.35.45.25.2

2428.1 .22.316.619.315.6
59 *29.027.226.127.025.9
10  1415.117.420.020.320.2
15  198.611.814.012.814.5
20 +8.613.017.915.418.6

בהוראה ותק שנות 6.98.610.59.711.2חציון

בשבוע עבודה שעות
14 37.332.126.541.939.3עד
15  1913.312.714.015.014.1

20  2431.222.232.930.822.9
25 +18.232.926.712.323.7
בשבוע עבודה שעות 19.821.221.517.718.8חציון

שכר דרגת

ומ.א. 7.416.114.610.017.2דוקטור

36.442.943.240.545.6ב.א.'
בכיר 14.03.911.819.77.6מורה

מוסמך4 40.929.227.026.326.4מורה

מוסמךי בלתי 1.46.03.43.43.2מורה

ואילו בנפרד חטיבה בגל נכללו בתשמ"ו) וכ4,400 בתשמ"א (כ3,600 העליונה ובחטיבה הביניים בחטיבות המלמדים המורים 1

הכל בסך ואילו נתיב ככל נכללו (כ3.000) והמקצועי העיוני בנתיבים המלמדיס מורים 2 בלבד. אחת פעם נכללו הכל בסך
"מדריך של שכר דרגת גם כולל 4 אקדמית. ביניים שכר דרגת גם כולל 3 בלבד. אחת פעם נכללו העליונה החטיבה

מוסמך". בלתי "מדריך של שכר דרגת גם כולל 5 מוסמך".
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TABLEXXII/28.TEACHERS IN POSTPRIMARY EDUCATION, BY TRACK AND

VARIOUS CHARACTERISTICS (HEBREW EDUCATION(

1985/86חשמ"ו

סר
הכל1
Total'

/OV7
ביניים
lnter
mediate

(חטיבה Secondaryעליונה)תיכון schools

הכל2 סך
Trackנתיב

schoolsTotal2עיוני
General

מקצועי
Vocational

27,70812,23619,86411,73511,014TOTAL  Absolute numbers

100.0100.0100.0100.0100.0 Percentages
67.474.162.466.160.1Percent women

Age
5.95.55.53.25.0Up to 24

16.217.515.415.516.12529
44.146.943.344.344.43039
22.421.423.024.421.94049
11.48.812.812.512.650+
36.435.836.737.136.5Median age (years(

Recognized years of seniorily
in teaching

4.34.34.13.54.501
12.113.011.411.411.324
21.423.520.821.520.559
21.422.021.522.021.21014
16.616.416.916.617.41519
24.220.825.425.025.1 '20+
12.912.213.213.113.3Median years of seniority

Work hours per week
27.743.941.459.247.3Up to 14

18.419.414.415.514.11519
32.429.723.315.018.02024
21.57.020.810.320.625 +
20.616.618.013.116.0Median work hours

Salary grade
14.611.117.219.414.4Doctor and M.A.
45.445.046.955.141.0B.A.J

16.224.810.710.111.6Senior teacher
19.414.322.913.730.7Qualified teacher*
4.44.92.21.72.4Unqualified teacher5

1 The teachers who taught in intermediate schools and also in secondary schools (about 3,600 in 1980/81 andabout4,400 in
1985/86) were counted once in each level, but in the total each teacher was counted onlyonce. 2 The teacherswho taught
in general secondary schools and also in vocational schools (about 3,000) were counted in each track, but in the total each
teacher was counted only once. 3 Including intermediate academic degree. 4 Including "qualified
instructor". 5 Including "unqualified instructor".
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שונות ותכונות נתיב לפי העליסודי, בחינוך מורים כ"ב/29. לוח
ערבי1) (חינוך

1980/81תשמ"א1974/75תשל"ה

חטיבות
ביניים

Interme
diate
schools

תיכון
(חטיבה
עליונה)

Secondary
schools

סך
הכל2
Total2

חטיבות
ביניים
Interme
diate
schools

תיכון
(חטיבה
עליונה)

Secondary
schools

מוחלטים מספרים  הכל 7051,0701,9878151,318סך

אחוזים ו 00.0100.0100.0100.0100.0

הנשים 26.215.621.422.8195אחוז

גיל
24 17.915.411.39.412.3עד

252932.229.330.630.231.3

30  3935.635.936.737.935.3

40  4910.712.216.118.015.6

50+3.67.25.34.65.6

(שניסן חציוני 30.031.532.232.831.8גיל

בהוראה מוכרות ותק שנות

0 110.29.96.94.08.6

2423.722.023.219.425.7

5  932.029.226.127.424.8
10 1413.514.119.722.618.2

15 1911.012.59.511.18.2

20+9.612.314.615.514.5

בהוראה ותק שנות 7.58.18.89.98.2חציון

בשבוע עבודה שעות
14 עד
1519

31.4 >49.3
13.2
6.7

16.3
9.7

21.5
8.2

20  2454.614.935.464.016.3

25 +14.035.844.79.954.3

בשבוע עבודה שעות 21.720.224.321.925.1חציון

שכר דרגת

ומ.א. דוקטור
ב.א.4

19.2 \42.1
5.3

47.4
1.6

29.)
7.2
58.9

בביר 9.614.67.0מורה

מוסמך5 72.546.633.351.622.1מורה

מוסמך6 כלתי 8.311.34.33.04.8מורה

וכ בתשמ"א (כ150 העליונה ובחטיבה הביניים בחטיבת המלמדים מורים 2 ירושלים. במזרח ממשלתיים ספר בתי כולל 1

(כ והמקצועי העיוני בנתיב המלמדים מורים 3 בלבד. אחת פעם נבללו הכל בסך ואילו בנפרד, חטיבה בכל נכללו בתשמ"ו) 170
שכר דרגת גם כולל 5 אקדמית. ביניים שכר דרגת גם כולל 4 בלבד. אחת פעם נכללו הכל בסך ואילו נתיב בכל נכללו (130

מוסמך". בלתי "מדריך של שכר דרגת גם כולל 6 מוסמך''. "מדריך של
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TABLEXXII/29.TEACHERS IN POSTPRIMARY EDUCATION, BY TRACK AND
VARIOUS CHARACTERISTICS (Arab education1(

1985/86חשמ"ו

Secondaryחטיבות schools עליונה) (חטיבה //v7
בינייםסו
InterTrackהכל נתיב
Total'mediateהכלי סך

schoolsTotal'מקצועיעיוני
GeneralVocational

3,2131,4941,885492 1,520TOTAL  Absolute numbers

100.0100.0100.0100.0 100.0 Percentages
24.328.819.824.6 18.2Percent women

Age
12.49.714.115.9 13.5Up to 24
28.124.331.030.1 31.42529
39.944.236.837.7 36.93039
15.318.013.511.5 13.54049
4.33.84.64.7 4.650+
32.433.631.431.1 31.4Median age (years(

Recognized years of seniority
in teaching

8.66.010.59.2 10.901
17.412.720.721.3 20.724
24.521.327.431.3 26.959
19.923.816.816.2 17.01014
15.019.011.8110 11.71519
14.617.212.811.0 12.820+
9.912.28.48.1 8.4Median years of seniority

Work hours per week
14.615.920.828.4 22.4Up to 14

8.814.716.120.7 15.91519
45.864.922.812.8 24.12024
30.74.640.338.1 37.625 +
24.421.522.920.4 22.4Median work hours

Salary grade
5.42.67.75.7 7.9Doctor and M.A.
47.532.560.838.9 67.9.B.A4
17.028.67.27.9 7.1Senior teacher
27.632.123.046.6 5.6Qualified teacher5

2.54.11.30.9 1.5Unqualified teacher6

1 In East Jerusalem were included governmental schools. 2 The teachers who taught in intermediate schools and also in
secondary schools (about 150 in 1980/81 and about 170 in 1985/86) were counted once in each level, but in the total each
teacher was counted onlyonce. 3 The teachers who taught in general secondary schools and in vocational schools (about
130) were counted once in each track, but in the total each teacher was counted only once. 4 Including intermediate
academic degree. 5 Including "qualified instruclor". 6 Including "unqualiifed instructor."
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postsecondary education עלתיכון חינוך
שנת לימוד, מגמת לפי עלתיבון1, בחינוך תלמידים ב"ב/30. לוח

וגיל מין לימוד,
TABLEXXII/30.PUPILS IN POSTSECONDARY EDUCATION1, BY COURSE, YEAR

OF STUDY, SEX AND AGE

לימוד 1ofמגמת stud<Course

r 1

^ l|
n

jr oi .Oc CJ

n c
£n5§

לימוד, שנת
וגיל מין

הכל סך
Total

£ D.O ur nM cs

" |i
(

11
י* 
PS

?§■
Pi O

.x.

|>
.=§

n
Year of study,
sex and age

15,5175,4421,177תשל"א 4,7936001,3648761,2651970/71
11,0571,219§26,227§תשל"ה 7,3556072,3531,8351,8011974/75
"ם 27,35111תש ,7701,961 7,8574752,1761,3751,7371979/80
34,61712,9051,567תשמ"ה 13,8927482,6032,0288741984/85
11,8981,415§35,558§תשמ"ו §15,6147052,8061,9881,1321985/86

 34,13311,8981,217תשמ"ז 14,5607152,7632,0359451986/87 
כולל GRANDסך TOTAL

 עברי 11,4471,217'33,551חינוך 14,4297152.7632,035945Hebrew education 
הכל totalסך

לומדים 3,886"5,937מזה: 691216972172Thereof: First
ראשון degreeלתואר students
לימוד Yearשנת of study

15,5533,958388א' 7,9883521,530828509I

10,7973,384411ב' 5,135256774509328II

5,5623,172385ג' 1,0169839046041III
1,63993333די 29096923867IV

16,6431,82978גברים 11,6152461,879648348Men
16,9089,6181,139נשים 2,8144698841,387597Women

Ageגיל
24 21,0388,814913עד 8,4874947081,438184Up to 24

25  298,3382,633158 3,6111591,0384712682529
ומעלה 304,175

146 2,331621,01712649330 and over

ערבי 582451חינוך 131Arab education

1 For differences between this table and Table XXII/10 see
introduction. 2 See details in introduction. 3 See note 1

to Table XXII/31. 4 As of 1985/86, i'ncl. all first year
through fourthyear students in courses in whichthe studieswere
recognized as studies in an institution of higher education.

ראה כ"ב/10 לוח לעומת הבדלים לגבי 1

1 הערה ראה 3 במבוא. פירוט ראה 2 מבוא.
התלמידים כל כולל בתשמ"ו, החל 4 כ"ב/31. ללוח
אושרו בהם שהלימודים במסלולים ד' עד אי בשנים

גבוהה. להשכלה במוסד בלימודים
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ולגננות למורים מדרש בתי כ"ב/31. לוח
TABLEXXII/31.TEACHER TRAINING COLLEGES

תשמ"ז*תשמ"ו§תשמ"התש''םתש"ל
1969/701979/801984/851985/86§1986/87

educationHebrewעכריחינוך
4053373331Institutionsמוסדות

הוראה 1,0342,9533,7543,5523,419Teachingמשרות posts
עבודה 4991,4861,6801,6491,637Workיחידות units

הכל1 סך Jl447STUDENTSTOTAL1,4,99411,28512,48211,479תלמידים
Supervisionפיקוח

2,9927,4648.3797,5807,447Stateממלכתי
1,2242,6482,7792,5122,648Staleממלכתידתי religious

אחר 7781,1731,3241,3871.352Otherדתי religious
לימור Yearשנת of study

2,3134,1784,3583,7143,9581א

2,1513,7893,7003,7643,38411כ

5302,9503,5473,1713,172IIIג
ד


368877830933IV

לימוד2 C0urseJמסלול
731730528414416Kindergartenגננות teachers

הרך לגיל 1971,5231,7401,7251,612Gradesמורים 111 teachers
ו ג לכיתות 1.8622,5032,4732,0872,154Gradesמורים 111V1 teachers
מיוחד לחינוך 7181,0651,1151,157Specialמורים educalion teachers

הביניים לחטיבת 3.073Intermediateנ7502,3163,4862,985מורים and secondary
schoolולתיכון teachers

מקצועיים 1,4543,4953,1903,0442,960Vocationalמורים teachers

הגברים 13.910.315.715.916.0Percentאחת men
בגרות4 תעודת בעלי 27.858.370.883.189.6Percentאחת holders of matriculation4

Arabערביחינוך education
12222Institutionsמוסדות

הוראה 348490102108Teachingמשרות posts
עבודה 3052474752Workיחידות units

הכלי סך 3704854234195451STUDENTSתלמידים TOTAL1

לימוד Yearשנת of study
199181145137187Iא
17118413414112711כ

120144141137111ג

הגברים 46.945.249.941.337.3Percentאחוז men

1 Excl. students in studies not classified as postsecondary and
teachers in proficiency courses, for B.E.D. degrees (in 1986/87:
8,846 in Hebrew education and6 7 in Arab
education). 2 Excl. studentsin their first year of studywhose
course of study was not yet determined (75 in
1986/87). 3 Incl.in 1986/87 1,671 studentsinthe course for
VllX grade teachers (thereof 441 registered also in the Haifa
University) and 752 students in the course for secondary school
teachers in Jewish studies. 4 In 1984/851986/87 incl. also
students who look all matriculation exams but didn't recieve
grades by the time of the survey. 5 In addition 211 Arab
students study in classes in Hebrew education.

כעלתיכונים הוגדרו שלא בלימודים תלמידים כולל לא 1

תואר בכיר", "מורה לתעודת המשתלמים בפועל ומורים
בחינוך 8,846 (בתשמ"ז: אחרות ובהשתלמויות B.E.D.
תלמידים בולל לא 2 הערבי). בחינוך ו67 העברי
לא עדיין לימודיהם מסלול אשר ללימודיהם הראשונה בשנה
למורים במסלול תלמידים כולל 3 בחשמ"ז). 75) נקבע
לומדים מהם 441) 1.671 כתשמ"ז לייי: לגיחות
ו752 חי5ה) באוניברסיטת כסטודנטים ורשומים ב"אורנים"
כחטיבה היהדות במקצועות למורים במסלול תלמידיס
 תשמ"ה בשנים 4 במבוא. הסבר ראה העליונה.
אך הבגרות בחינות ככל שנבחנו תלמידיס גם כולל תשמ"ז
לאלה בנוסף 5 המפקד. מועד עד תוצאות קיבלו לא

העברי. החינוך במסגרת ערביים תלמידים 211 לומדים
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שונות תכונות לפי וגננות, מורימ להכשרת מוסדות תלמידי כ"ב/32. לוח
TABLEXXH/32.STUDENTS IN TEACHER TRAINING COLLEGES, BY VARIOUS

CHARACTERISTICS

תשמ"ו
1985/86

"ג חשנו
1982/83

ש"ם ת
1979/80

תש"ל
1969/70

Hebrewעבריחינוך education

מוחלטים מספרים  הכל 4,99411,28512,07411,479TOTALסך  absolute numbers
אחתים 100.0100.0100.0100.0 percentages

J15.9Men.13.911.914גכריס

86.188.185.984.1Womenנשים

Ageגיל

18 10.19.9Up§35.513.0עד to 18

1929.216.1§12.110.919

20  2119.226.2§23.423.02021
22  2410.424.1§31.032.92224
25+5.720.6§23.423.425 +

חציוני 22.422.6Median§19.521.6גיל age

Originמוצא
7.314.819.224.6Israelישראל

32.237.136.537.6AsiaAfricaאסיהאפריקה
60.548.144.337.9EuropeAmericaאירופהאמריקה

האב Father'sהשכלת education
ספר בבית כלל למד 3.93.83.82.9Didלא not attend school

כותאב ,15.511.27.85.9Hederחדר. Kutab

22.825.524.121.8Elementaryיסודי
18.612.311.712.2Yeshivaישיבה

עיוני ,18.116.619.119.1Secondaryתיכו; general
חקלאי או מקצועי ,10.912.114.216.3Secondaryתיכון vocational/agircultural
אקדמי) (לא 1.82.53.44.9Postsecondaryעלתיכון (nonacademic)

7.713.714.816.6Academicאקדמי
0.72.31.10.4Otetrאחר

ערבי Arabמינור education

 הכל מוחלטיםסך 370485364419absoluteמספרים numbersTOTAL 
100.0100.0100.0100.0percentagesאחוזים

49.754.848.641.3Menגברים
50.345.251.458.7Womenנשים

Ageגיל
18 18.718.916.6Upעד to 18

1932.824.625.319

20  2135.145.544.82021
22  246.911.011.22224

25 +6.42.225 +

חציוני 20.020.320.4Medianגיל age

EDUCATION 606



UNIVERSITIESאוניברסיטאות

ומוסד תואר לפי באוניברסיטאות1, תלמידים כ"ב/33. m^
TABLEXXII/33.STUDENTS IN UNIVERSITIES', BY DEGREE AND INSTITUTION

תשמ"זתשמ"ותשמ"התש"םתשל"התש"לתש"ךתש"ט
1948/491959/601969/701974/751979/801984/851985/861986/87

הכל 1Tolaסך
הכל 21,6359,27536,23952,08857,50065,05066,16067,160TOTALסך

ראשון 8,34828.05336,05140,25044,35544.94545,480First'1.549נתואר degree
ראשונה שנה :1902,9259,85410,24613,51013,31013,42013,990Thereofמזה: First year

שני jj5,1569,86710.05012,76513,16513,660Secondתואר degree

שלישי 869271,3462,7192,9303,2153,3753,410Thirdתואר degree
8191,2121.250820875950Diplomaתעודד,

בתוכניות 8652,2393,0203,8953,8003,660Studentsתלמידים in special

מיוחדות coursesלימוד

העברית4 האוניברסיטה
Hebrew University11

הכל 95726,75212,96014,66514,77015,78516,16016,870TOTALנסך

ראשון 6,2779,2138,5598,7009,0709,5509,850Firstנ871נתואר degree
ראשונה שנה :2154423,2962,4053,3303,2303,3703,580Thereofמזה: First year

שני 32,1193,0863,1303,8403,8504,000Secondנתואר degree
שלישי 864757421,3561,3401,3001,3101,320Thirdתואר degree

514515400175150200Diplomaתעודה
בתוכניות 3721,1491,2001,4001,3001,500Studentsתלמידים in special

מיוחדות ^^^^/^^^^^£לימוד

לישראל טכנולוגי מכון הטכניון
Technion Israel Institute of Technology

הכל 267822.4116,1008,4717,9408,4608,9209,090TOTALסך
ראשון 6761,9714,0665,7775,4006,0006,2506,430Firstתואר degree

ראשונה שנה :1904501,2411,4071,4001,7001,7001,750Thereofמזה: First year

שני 23601,6452,2501,7401,6401,8201,820Secondתואר degree

שלישי 80334420350360410400Thirdתואר degree

90606060Diplomaתעודה

בתוכניות 5518360400380380Studentsתלמידים in special

מיוחדות coursesלימוד

אביב תל אוניברסיטת
Tel Aviv University

הכל 2616סך 8,25013,00415,13019,02019,39019,400TOTAL
ו

ראשון 616נתואר 6,8368,94310,35012,97513,00013,000First degree
ראשונה שנה 288מזה: 2,2192,7793,8103,5003,5003,650Thereof: First year

39513,1203,1004,1204,4004,700Secondשני degree

שלישי 416630750800800Thirdתואר degree

171334300175190300Diplomaתעודה

בתוכניות 2921917501,0001,000600Studentsתלמידים in special

מיוחדות coursesלימוד

607 והשכלה חינוך



(המשך) ומוסד תואר לפי באוניברסיטאות/ תלמידים כ"ב/33. לוח
TABLEXXII/33.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY DEGREE AND INSTITUTION (com.)

תשמ"ז
1986/87

תשמ"ו
1985/86

תשמ"ד,
1984/85

חש"ס
1979/80

תשל"ה
1974/75

תש"ל
1969/70

תש''ך
1959/60

"ט תש
1948/49

בראילןאוניברסיטת
UniversityBarIlan

4,356 24237,2468,6709,7809,6409,480TOTAL
3,925 M235,7706,7506,8006,6506,500First degree
1,235 1761,2601,9001,7301,7001,680Thereof: First year
272 <.5431,0101,5501,5501,500Second degree
20 131210300310330Third degree
56 83100130130150Diploma
83 7196001,0001,0001,000Students in special

courses

חיפה אוניברסיטת
Haifa University

2,839 4,8026,1906,3756,4206,550TOTAL
2,729 4,1195,3505,4105,3755,440First degree
1,183 1,3251,6701,7701,8001,890Thereof: First year

394480715745790Second degree
10254550Third degree

65 200300180185120Diploma
45 89504570150Students in special

courses

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

כתוכניות תלמידים
מיוחדות לימוד

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

בתוכניות תלמידים
מיוחדות לימוד

בנגב גוויון בן אוניברסיטת
Ben Gurion University of the Negev

1,3153,3084,3005,1305,1005,200TOTAL
1,2842,8833,7004,1004,1204,260First degree
6801,0701,4001,3801,3501,440Thereof: First year

290420720610630Second degree
70160160160Third degree

137460100160120Diploma
186150505030Students in special

courses

למרע ויצמן מכרן
Weizmann Institute of Science
CAA Ciftf Cn') At

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

בתוכניות תלמידים
מיוחדות לימוד

הכל 419סך  592500500530570TOTAL
שני 169תואר  184170180190220Second degree

שלישי 250תואר  396320320340350Third degree
בתוכניות תלמידים 1210Students in special
מיוחדות coursesלימוד

1 Incl. students from abroad. As of 1976/77 data are based on
institutions' ifles and complementary data (estimates) (see
introduction). Not included were students of the Open University
)see Table XXII/42) and students in academic courses in
institutions which were approved by the Council for Higher
Education (about 5,940 in 1986/87, see Table
XXII/30). 2 Students in special courses are includedamong
other students. 3 Students for second degree are included
among first degree students. 4 Incl. Tel Aviv branch from
1959/60 till 1969/70.

על מבוססים הנתונים "ז נחשל החל מווו''ל. תלמידים כולל 1

לא מבוא). (ראה (אומדנים) השלמות בתוספת המוסדות קובצי
ואף כ"ב/42), לוח (ראה הפתוחה באוניברסיטה תלמידים כולל
שהוכרו מוסמכות במכללות אקדמיים במסלולים תלמידים לא
לוח דאה בתשמ"ז. (כ5.940 גבוהה להשכלה המועצה ע"י
כלולים מיוחדות לימוד בתכניות תלמידים 2 כ"ב/30).
כין כלולים שני לתואר התלמידים 3 התלמידים. יתר בין
בתל השלוחה כולל 4 ראשון. תואר לקראת התלמידים

תש"ל. עד מתש"ך אביב
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לימוד תחוס תואר, לפי באוניברסיטאות1, תלמידים כ"ב/34. לוח
ומוסד

TABLEXXII/34.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY DEGREE, FIELD OF STUDY AND

INSTITUTION

שנתי2אחו שינוי
Annual percent

change2
"ותשמ"התש"םתשל"התש"ל תשמ

תשמ"ותשמ"התשל"ה1969/701974/751979/801984/851985/86

"ל תשמ"התשל"התש
1974/751984/851985/86
1969/701974/751984/85

מספרים הכל 33,38349,84954,48061,15562,360TOTALסך absolute
מוחלטים  numbers

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.08.42.12.0 percentages
נשים :43.342.946.247.949.58.13.25.4Thereofמזה: women

Degreeתואר
ראשון 79.672.473.972.572.16.32.11.3Firstתואר degree

ראשונה שנה :29.520.524.821.821.50.82.60.8Thereofמזה: First year
שני 14.319.718.420.921.115.62.63.1Secondתואר degree

שלישי 3.85.45.45.35.416.51.75.0Thirdתואר degree
2.32.52.31.31.49.53.86.7Diplomaתעודה

ראשונה 100.0100.0100.0100.0100.0FIRSTשנה YEAR FOR

ראשון FIRSTלתואר DEGREE
הכל סך  TOTAL
נשים :47.544.450.149.050.60.63.74.1Thereofמזה: Women

לימודים Fieldתחום of study
הרוח 32.931.831.729.229.50.11.81.7Humanitiesמדעי

החברה }מדעי 32.3
28.124.622.922.81 10.6 )

12.0 ל
0.3Social sciences

הניהול ומדעי 1.33.93.13.1עסקים
 1.1

1.0Business and admini
stration sciences

4.83.35.04.23.56.55.220.5Lawמשפטים
עזר ומקצועות 2.94.04.46.06.27.56.94.5Medicineרפואה and parame

dicalרפואיים courses
סטטיסטיקה 6.78.310.2/9.77.1(מתמטיקה. ,4.2Mathematicsץ statistics

המחשב )ומדעי 12.4)(and computer sciences
פיסיקליים (3.63.63.7מדעים 4.53.42.923.1Physical sciences
ביולוגיים )3.83.74.5;מדעים 4.04.4/ 11.3Biologial sciences

1.52.52.92.22.311.61.43.7Agricultureחקלאות
13.314.812.314.014.42.92.13.9Engineeringהנדסה

nstitutionמוסד
העברית 33.423.521.824.325.16.13.04.3Hebrewהאוניברסיטה University

12.613.711.012.812.72.61.90.0Technionהטכניון
אביב תל 22.527.129.626.326.14.62.30.0Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 12.512.313.612.912.70.73.2אוניברסיטת 1.7Bar Han University
חיפה 12.012.912.613.313.42.32.91.6Haifaאוניברסיטת University

גוריון בן 6.910.411.310.410.09.22.62.2Benאוניברסיטת Gurion University

I Excl. students from abroad (up to 1974/75), and studentisn
special courses. 2 Geometric average.

לימוד ובתוכניות תשל"ה) (עד מחו"ל תלמידים כולל לא 1

גיאומטרי. ממוצע 2 מיוחדות.
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גיל, מין, לימוד, תחום תואר, לטי באוניברסיטאות, תלמידים  ב"ב/35. לוח
ומוצא אוכלוסייה קבוצת

אדווזים

תשמ"ה

מדעיyamתשל"ה
הכל1974/751982/83 הרוהסך החברהמדעי

TotalHumanitiesSocial
sciences

הכל סך  ראשון 100.0100.0100.0100.0100.0תואר
נשיס 44.847.848.372.644.3מוה:

גיל
19 6.94.76.44.53.4עד

20  2123.514.016.617.314.3
22  2441.336.737.232.939.4
25  2918.227.324.720.425.1
30  344.08.27.29.58.7

35 +6.09.17.915.49.1

אוכלוסייה קבוצת
96.593.792.190.494.0יהודים

3.56.37.99.66.0לאיהודים

הכל סך  (יהודים) 100.0100.0100.0100.0100.0מוצא
7.915.619.216.818.4ישראל

18.326.127.130.528.9אסיהאפריקה
73.858.353.752.752.7אירופהאמריקה

הכל סך  שני 100.0100.0100.0100.0100.0תואר
נשים 35.244.646.869.647.0מזה:

גיל
24 22.89.012.47.28.4עד

25  2952.243.542.024.245.7
30  3411.224.121.820.224.2
35  4413.8 ?

15.716.729.017.4
45 +7.77.119.44.3

אוכלוסייה קבוצת
98.797.196.896.498.7יהודים

1.32.93.23.61.3לאיהודים

הכל סך  (יהודים) 100.0100.0100.0100.0100.0מוצא
6.410.213.110.414.0ישראל

11.215.616.517.217.1אסיהאפריקה
82.474.270.472.468.9אירופהאמריקה

הכל סך  שלישי 100.0100.0100.0100.0100.0תואר
נשים 25.937.039.748.441.8מזה:

גיל
29 48.219.921.66.89.6עד

30  3425.432.532.618.228.0
35  4426.4 \31.531.839.545.0
45+16.114.035.517.4

אוכלוסייה קבוצת
99.797.997.396.897.5יהודים

0.32.12.73.22.5לאיהודים

הכל סך  (יהודים) 100.0100.0100.0100.0100.0מוצא
4.67.99.18.712.7ישראל

9.511.812.511.18.7אסיהאפריקה
85.980.378.480.278.6אירופהאמריקה

רפואיים. עזר מקצועות כולל 1
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TABLEXXII/35.STUDENTS IN UNIVERSITIES, BY DEGREE, FIELD OF STUDY, SEX,
AGE, POPULATION GROUP AND ORIGIN

Percenls

1984/85

הטבע הנדסהמדעי
משפטים
Law

רפואה'
Medicine1

ומתמטיקה
Sciences
and

חקלאות
Agirculture

ואדריכלות
Engineering

and
mathematicsarchitecture

100.0100.0100.0100.0100.0FIRST DEGREE  TOTAL
40.658.542.036.413.2Thereof: women

Age
3.110.210.92.811.8Up to 19
14.722.623.110.812.22021
40.238.642.845.334.22224
33.419.518.927.736.32529
5.74.63.310.44.43034
2.94.51.03.01.135 +

Population group
96.189.890.594.493.1Jews
3.910.29.55.66.9NonJews

100.0100.0100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL
23.119.622.828.419.3Israel
25.617.624.319.125.1AsiaAfrica
51.362.852.952.555.6EuropeAmerica

100.0100.0100.0100.0100.0SECOND DEGREE  TOTAL
31.239.043.836.914.7Thereof: women

Age
14.220.231.07.27.6Up to 24
56.055.650.159.341.32529
16.416.712.422.032.93034
13.45.05.58.116.23544

2.51.03.42.045+
Population group

95.594.795.295.893.9Jews
4.55.34.84.26.1NonJews

100.0100.0100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL
18.812.617.623.117.1Israel
19.512.316.118.223.0AsiaAfrica
61.775.166.358.759.9EuropeAmeirca

100.0100.0100.0THIRD DEGREE  TOTAL
43.326.710.8Thereof: women

Age
33.226.116.7Up to 29
39.335.441.53034
23.330.836.53544
4.27.75.345+

Population group
97.399.298.1Jews
2.70.81.9NonJews

100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL
8.912.46.2Israel
13.814.015.5AsiaAfrica
77.373.678.3EuropeAmeirca

1 Incl. paramedical courses.
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ותואר לימוד תחום לפי באוניברסיטאות/ תלמידים כ"ב/36. לוח
TABLEXXII/36.STUDENTS IN UNIVERSITIES', BY FIELD OF STUDY AND DEGREE

1985/86 תשמ"ו;

ראשוןתואר
First degree

תוארתואר
הכל תעודהשלישישנימזה:סך
TotalשנהSecondThirdDiploma

הנל degreedegreeראשונהסך
TotalThereof:

first year

כולל 62,36044,94513,42013,1653,375875GRANDסך TOTAL

הכל סך  הרוח 18,49813,6253,9543,306847720Humanitiesמדעי total

הכלליים הרוח 7,3305,7721,7831,1833741Generalמדעי humanities

ולימודי ספרויות ,4,9763,9301,16873227440Languagesשפות, literature and

regionalרגיונליים studies

להוראה והכשרה 4,0072,1985031,102147560Educationחינוך and teacher
training

1,8831,59843223451Artsאמנות

מיוחדות לימודים 30212768551119Specialתכניות courses and

miscellaneousושונות

הכל סך  החברה 16.44811,6933,4784,292341122Socialמדעי sciences total

החברה 12,5749,9033,0612,33529145Socialמדעי sciences

הניהול ומדעי 3,8741,7904171,9575077Businessעסקים and administration
sciences

2.5112,33047613645משפטים


Law

הכל סך  4,5892,8978351,63260רפואה
Medicine total

2,8061,4474041,3509רפואה
Medicine

רפואיים עזר 1,7831,45043128251Paramedicalמקצועות courses

 הטבע ומדעי 9.8606,4342,4371.8491.54433Mathematicsמתמטיקה and natural

הכל sciencesסך total

סטטיסטיקה ,4,4323,6641,30055219521Mathematicsמתמטיקה, statistics

המחשב andומדעי computer sciences

פיסיקליים 2,3781,40860645850012Physicalמדעים sciences

ביולוגיים 3,0501,362531839849מדעים
Biological sciences

1,198754304279165חקלאות


Agriculture

ואדריכלות 9.2567,2121,9361,671373הנדסה
Engineering and architecture

academic degree; see introduction.
שאינן מיוחדות לימוד בתכניות תלמידים כולל לא 1

מבוא. ראה אקדמי; לתואר מובילות
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ראשון לתואר ראשונה שנה ללימודי מועמדים1 כ"ב/57. לוח
עדיפות ותחום הרשמה תוצאות מין, לפי באוניברסיטאות.

TABLEXXII/37.CANDIDATES1 FOR FIRST YEAR STUDIES OF FIRST DEGREE IN
UNIVERSITIES, BY SEX, RESULTS OF CANDIDACY AND PREFERRED FIELD OF

STUDY

שינוי שנתי2אחוז
tAnnual percen

change2
תשמ"תש"םתשל"ותשל"א
תשמ"דתש"םתשל"ו1970/711975/761979/80984/85

תש"םתשל"ותשל"א
1975/761979/80984/85
1970/711975/76979/80

Thousandsאלפים
21.532.835.640.68.72.02.6Enrollmentsהרשמות

ונפשות) מועמדים
הכל סך 16.224.224.626.28.30.41.2CANDIDATES (persons)

 TOTAL
מהם:

מוסדות ל2 4.16.27.29.28.53.85.2פנו
Thereof:
Applied to 2 institutions

יותר orאו more
9.014.112.613.49.42.91.2Menגברים 7.210.112.012.86.74.41.3Womenנשים ההרשמה תוצאות

ולומדים 9.012.411.91156.8התקבלו 1.10.7
Results of registration
Accepted and studying לומדים ואינם 1.74.04.35.27.45.23.8Acceptedהתקבלו and not studying

5.07.77.79.08.90.03.4Wereנדחו rejected
עדיפות Fieldתחום of preference
הרוח 4.57.96.96.912.33.40.1Humanitiesמדעי החנרה ן3.97.07.67.112.52.0מדעי 4Social sciences 0.81.21.71.910.19.12.3Lawמשפטים 0.81.92.32.419.34.70.9Medicineרפואה

ומתמטיקה הטבע 2.12.42.83.92.13.96.9Sciencesמדעי and mathematics Agriculture(9.6)(13.6)(10.8)0.20.30.50.4חקלאות ואדריכלות הנדסה
ידוע לא

2.4
1.5

3.1
0.4

2.5
0.2

3.2
0.3

5.15.25.1Engineering and architecture
Not known

Percentagesאחוזים
(נפשות) מועמדים
הכל סך 100.0100.0100.0100.0CANDIDATES (persons)

 TOTAL מהם:
ויותר מוסדות ל2 25.725.929.135.2גינו

Thereof:
Applied lo 2 institutions
and more

55.558.451.051.3Menגברים 44.541.649.048.7Womenנשים
ולומדים 55.551.348.243.8Haveהתקבלו been accepted and

לומדים ואינם 10.316.717.419.7התקבלו
are studying

Have been accepted and
are not studying

31.232.031.134.5Wereנדחו rejected עדיפות Fieldsתחום of preference
הרוח 30.433.328.126.8Humanitiesמדעי

החברה 26.729.631.127.4Socialמדעי sciences
5.25.17.17.4Lawמשפטים עזר ומקצועות 5.37.89.69.3Medicineרפואה and parame dicalרפואיים courses ומתמטיקה 14.69.911.515.0Sciencesמדעי.הטבע and mathematics חקלאות

ואדריכלות הנדסה
1/
16.4

1.4
12.9

2.2
10.4

1.7
12.4

Agriculture
Engineering and architectur

1 Up to 1977/78, senior students who intended to change field
of studies were included. As of 1978/79, only freshmen were
included (those who changed fieldof study in were not included
 4,473 enrollrnenis and 4,056 candidates in 1984/85).
2 Geometric average.

מועמדות שהגישו ותיקים תלמידים נכללו תשל"ח עד 1

נכללו מהשל"ט החל לימודיהם. מקצוע להחליף מנת על
בתשמ''ה חוגים; מחליפי נכללו (לא בלבד חדשים מועמדים
ממוצע 2 מועמדים). ו4.056 הרשמות 4.473 

גיאומטרי.
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ומוסד תואר לפי האוניברסיטאות1, מן תארים מקבלי  כ"ב/38. לוח
TABLEXXII/38.RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES1, BY DEGREE

AND INSTITUTION

"ט Degreeתשמ"ותשמ"התש"םחשל"התש"לתש"ךתש 1948/491959/601969/701974/751979/801984/851985/86תואר

כולל 1931,2375,5668,7999,37111,21812,050GRANDסך TOTAL
ראשון 1357794,0646,6386,7408,1138,919Firstתואר degree
שני 483378071,2331,6522,1402,200Secondתואר degree

שלישי 1081238273378356371Thirdתואר degree
457655601609560Diplomaתעודה

TOTAL
Second degree
Third degree

Hebrew University העברית^ האוניברסיטה
587072,6223,1242,3963,1362,951TOTAL

3151,8491,9991,4302,0491,968First degree
48323411681594761663Second degree
J069135145130118145Third degree

227299242208175Diploma

 טכנולוגהטכניון לישראלמכון י

of Technologysrael InstituteTechnion 
1354641,0321,3721,3471,4041,478TOTAL
1354047911,1401,0459841.111First degree

48177165226332302Second degree
125424536555Third degree


1043232310Diploma

תקאוניכרס אביבטת 'Tel Aviv University
181,2031,9952,4523,2723,369TOTAL
129351,6321,7342,4782,461First degree
6141220527603701Second degree

424837695Third degree



123119108115112Diploma

בראילןאוניברס tyBarIlanטת Universi
484238131,2651,3081,700TOTAL
483096491,0451,0091,347First degree

47100121161205Second degree
9342027Third degree


675565118121Diploma

ח UniversityHaifaפהאוניברסיטת
1878421,0151,1731,295TOTAL
1577238639591,065First degree

1468109134Second degree
,22Third degree


301058410394Diploma

כן בנגבאוניברסיטת Benגוריון Gurion Universityof the Negev 3

235377758121,163TOTAL
.23495623634967First degree

859116141Second degree
14207Third degree

3434794248Diploma

Weizmann Institute of Science'
94 113 121 116 76
54 58 57 45 31
40 55 64 71 45

למדעי ויצמן מנון

הכלסך
ראשוןתואר
שניתואר
שלישיתואר
תעודו

הכלסך
ראשוןתואר
שניתואר
שלישיתואר

תעודה

הכלסך
ראשוןתואר
שניתואר
שלישיתואר

תעודה

הכלסך
ראשוןתואר
שניתואר
שלישיתואר

תעודה

הכלסר
ראשוןתואר
שניתואר
שלישיתואר
תעודה

הכלסך
ראשוןתואר
שניתואר
שלישיתואר
תעודה

הכל סך
שני תואר

שלישי תואר

 Excl. first degree recipientsof the OpenUniversity (227 in באוניברסיטה ראשון תואר מקבלי כולל לא 1

1985/86) and in academic coursesof institutions authorized by של האקדמיים ובמסלולים בתשמ"ו) 227) nmnsn
the higher education council (538 in 1985/86). 2 Including
recipients of degrees from the Tel Aviv branch since
1962/63 3 Recipientsof degree up to 1963/64were included
in the Hebrew University.

להשכלה המועצה ע"י שהוכרו המוסמכות המכללות
תארים מקבלי כולל 2 בתשמ"ו). 538) גבוהה
מקבלי 3 ואילך. מתשכ"ג אביב בתל מהשלוחה

העברית. באוניברסיטה נכללו תשכ"ד עד תארים
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תואר, לפי האוניברסיטאות, מן תארים מקבלי כ"ב/39. לוח
ומוסד לימוד תחום

TABLEXXII/39.RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES, BY DEGREE,
FIELD OF STUDY AND INSTITUTION

שנתי'אחו שינוי
Annual percent

change'
ותחום Degreeתשמ"ו'תשמ"התש"םתשל"התש"לתואר and
fieldתשמ"ותשמ"התשל"ה1969/701974/751979/801984/851985/86לימוד of study

תשמ"התשל"התש"ל
1974/751984/851985/86
1969/701974/751984/85

הכל 8,799סך 5,5669,37111,21812,050TOTALabsolute
מוחלטים מספרים numbers

אחוזים 100.0 100.0100.0100.0100.09.52.57.4 percentages

נשים 43.0מזה: 38.145.148.548.812.23.78.1Thereof: women

Degreeתואר
ראשון 75.5תואר 73.072.072.374.010.32.09.9First degree
שני 14.0תואר 14.517.619.118.38.95.72.8Second degree

שלישי 4.0תואר 4.34.03.23.12.72.74.2Third degree
7.4תעודה 8.26.45.44.67.50.78.0Diploma

 ראשון 100.0תואר 100.0100.0100.0100.0FIRST DEGREE 
הכל TOTALסך

לימוד Fieldתחום of study
הרוח 31.4מדעי 31.727.628.126.210.10.92.6Humanities

החברה ך25מדעי 2..3
30.725.528.6

15.42.5
22.9 1Social sciences

הניהול ומדעי 2.32.523.9§3.1'0.9עסקים 'Business and adminis
tration sciences

5.9משפטים 8.74.26.04.22.52.122.7Law
עזר ומקצועות 0.9רפואה 0.71.84.75.5(18.1)(19.9)30.3Medicine and parame

dicalרפואיים courses
סטטיסטיקה ...3מתמטיקה.

17.7
4.68.1

י"ו 2.4
ר
0.9 י

Mathematics, statistics
המחשב 0.65.0andומדעי computer sciences
פיסיקליים 2.42.7Physical'2.8מדעים sciences
ביולוגיים 4.24.94.24.18.8Biologicalמדעים sciences

2.9חקלאות 2.52.23.92.813.45.023.7Agriculture
20.9הנדסה 17.418.514.515.114.5 1.714.4Engineering and

architectואדריכלות
Institutionמוסד

העברית 30.1האוניברסיטה 45.421.225.322.11.50.24.0Hebrew University
17.2הטכניון 19.415.512.112.57.61.512.9Technion

אביב תל 24.6אוניברסיטת 23.025.730.627.611.84.37.0Tel Aviv University
בראילן 9.8אוניברסיטת 7.615.512.415.116.04.533.1BarHan University

חיפה 10.9אוניברסיטת 3.912.811.811.92.911.1Haifa University
בןגוריון 7.4אוניברסיטת 0.69.27.810.82.552.5BenGurion University

ofבנגב the Negev

I Geometric average. גיאומטרי. ממוצע 1
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גיל, מין, לימוד, תחוס לפי האוניברסיטאות, מן תארים מקבלי  כ"ב/40, לוח
ומוצא אוכלוסייה קבוצת

תשמ"ה

"גתשל"ה מדעיתשמ
הכל1974/751982/83 הרוחסך החכרהמדעי

TotalHumanitiesSocial
sciences

הכל סך  ראשון 100.0100.0100.0100.0תואר 100.0

נשים 43.846.449.047.5מזה: 72.5

גיל
21 3.53.53.21.8עד 1.5

22  2437.926.724.825.4 21.4
25  2942.847.249.547.8 41.1

30  346.311.611.113.5 13.1

3544"\7.38.08.6 15.3

45+3.73.42.9 7.6

אוכלוסייה קבוצת
97.095.695.396.3יהודים 94.3

3.04.44.73.7לאיהודים 5.7

הכל סך  (יהודים) 100.0100.0100.0100.0מוצא 100.0

7.712.916.517.0ישראל 14.0
16.922.324.324.7אסיהאפריקה 27.4

75.464.859.258.3אירופהאמריקה 58.6

הכל סך  שני 100.0100.0100.0106.0תואר 100.0

נשים 35.240.440.839.7מוה: 65.3

גיל
24 8.62.02.30.8עד 0.6

252960.442.139.432.2 15.6

303414.532.732.537.0 21.4
35  44

16.4 \
17.016.723.5 29.6

45 +6.29.16.5 32.8

אוכלוסייה קבוצת
98.097.697.199.0יהודים 95.7

2.02.42.91.0לאיהודים 4.3

הכל סך  (יהודים) 100.0100.0100.0100.0מוצא 100.0

6.610.111.610.4ישראל 10.3

10.615.314.012.7אסיהאפריקה 16.7

82.874.674.476.9אירופהאמריקה 73.0

הכל סך  שלישי 100.0100.0100.0100.0תואר

נשים (34.1)9.430.132.6!מלה:
35+ (84.1)36.759.455.3בני

דפואייפ. עזר מקצועות כולל ו
החברה ומדעי הרוח מדעי עם כלול 2
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TABLEXXII/40.RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES, BY FIELD OF
STUDY, SEX, AGE, POPULATION GROUP AND ORIGIN

Percents

1984/85

הטבע הנדסהמדעי

משפטים
Law

רפואה'
Medicine'

ומתמטיקה
Sciences
and

חקלאות
Agirculture

ואדריכלות
Engineering

and
mathematicsarchitecture

100.0100.0100.0100.0100.0FIRSTDEGREE TOTAL
38.965.346.038.811.2Thereof: women

Age

0.77.39.41.72.4Up to 21

15.532.937.124.418.82224

62.139.746.660.566.12529
13.99.65.010.09.13034

6.96.81.42.42.83544

0.93.70.51.00.845+

Population group
97.089.894.897.395.9Jews

3.010.25.22.74.1NonJews

100.0100.0100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL

21.012.620.323.314.0Israel

21.920.221.417.724.5AsiaAfrica

57.167.258.359.0615EuropeAmerica

100.0100.0100.0SECOND DEGREE  TOTAL

30.048.715.3Thereof: women

Age

3.55.12.4Up to 24

45.370.430.52529

43.816.843.53034

6.15.719.13544

1.32.04.545+

Population group
94.798.398.8Jews

5.31.71.2NonJews

100.0100.0100.0ORIGIN (OF JEWS)  TOTAL

13.413.39.5Israel

12.814.214.0AsiaAfrica

73.872.576.5EuropeAmerica

2100.0
יי mm

THIRD DEGREE  TOTAL
232.0Thereof: women

246.6Aged35+

1 Incl. paramedical courses.
2 Incl. with humanities and social sciences
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ודירוג דרגה סוג, לפי באוניברסיטאות1, הסגל כ"ב/41. לוח
TABLEXXII/41.UNIVERSITYSTAFF1 , BY TYPE, DEGREE AND GRADE

Fulltime equivalents  monihly average חודשי ממוצע  שלמות משרות ערך שווי

תשל"ט
1978/79

תשמ"ב
1981/82

תשמ"ג
1982/83

7"ae>/]
1983/84

7\"ttvr\
1984/85

כולל 17,590.618,025.18,322.118,164.317,606.1GRANDסך TOTAL

הבל סך  ומחקר הוראה t8.208.08.248.,7,871.4Teaching.7.924.38,068סגל and research staff  total

Degreeדרגה

המנץ מן f902.2917.4933.9Professor.692.8867פרופסור

חבר 805.89O8.i969.9966.:971.4Associateפרופסור professor

בכיר 1,289.11מרצה ,434.C1,450.11,390.1,336.1Senior lecturer

1,054.7Lecturer).1,249.61,143:.1,286.11,253מרצה

דוקטור 164.2Instructor..219.3176..223.1221מדריך (senior)

637.1Instructor;.641.7588;.736.0659מדריך

אי >אסיסטנט 443.742O.>384.7323.f264.7Assistant A

בי >אסיסטנט 514.5424.S435.0371.;325.4Assistant B

ומחקר הוראה l510.>1,397.6Teaching,1,575.71,540.1,554.7עוורי and research assistant

(אחר 357.5338.'390.8860.786.3Other

הגל סך  טכני /סגל 3.137.83.342..3,377.43,311..3.231.7Technical staff total

Gradeדירוג

522.5562.580.8568.556.7Engineersמהנדסים

ומיקרוביולוגים 980.9לבורנטים 950.6/ 980.4971.959.8Laboratory assistants and

microbiologists

1טכנאים 1,614.71,761.'1,772.91,725.1,665.9Technicians

מיוחד בחוזה 34.9מועסקים 50.0! 41.543.42.2Special contract employees

3.0אחר 1.82.7.1Other

הכל סך  מינהלי 6,614.8סגל 6,528.56.604.6 6,736.76.503.GAdministrative staff  total

Gradeדירוג

4,845.4אחיד 4,923.62 4,863.54,735.4,599.9Standard

והרוח החברה 1,449.3מדעי 1,247.1) 1.520.61,512.1,558.1Social sciences and humanities

מיוחד בחוזה 170.2140.172.7מועסקים 157.2170.7Special contract employees

116.8חניכים 130.2117.5100.95.4Apprentices

63.2אחר 57.477.84.78.9Other

1 Exci. Research and Development Authoirty in the Ben כךגוריון באוניברסיטת ופיתוח למחקר הרשות כולל לא ו

Gurion University in the Negev (186.3 full time equivalents in 40.8 מהן: בחשמ"ה, שלמות משרות ערך שווי 186.3) בנגב
1984/85, of which 40.8 of teaching and research stafO. ומחקר). הוראה סגל של
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the open university and other academic courses אחרים אקדמיים ומסלולים הפתוחה האוניברסיטה

לימוד ושנת תחום מין, לטי הפתוחה, האוניברסיטה של האקדמי למסלול נרשמים  כ"ב/42. לוח
TABLEXXII/42.STUDENTS ENROLLING IN ACADEMIC COURSES OF THE OPEN UNIVERSITY, BY SEX, FIELD AND YEAR

OF STUDY

הכל סך
Total

נרשמים
חדשים
New

students

חוזרים Studentsנרשמים reenrolling

ראשונה שנה
First year

שנייה שנה
Second year

שלישית שנה
Third year

מוחלטים Absoluteמספריס numbers

13,5958,7723,7568062611981/82תשמ"ב

13,8368,6533,8959343541982/83תשמ"ג

13,6187,7644,5471,0672401983/84תשמ"ד

12,0346,6483,8621,2352891984/85תשמ"ה

11,9146,5993,2301,6254601985/86תשמ"ו

הכל סך 13,5067,5963,7341,6295451986/87תשמ"ז TOTAL

נשים :6,7463,7511,911817267Thereofמזה: Women

והחכרה הרוח 7,9693,8502,3871,320412Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה הטבע 5,5353,7461,347309133Sciencesמדעי and mathematics

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

והחברה הרוח 59.050.755.081.075.6Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה הטכע 41.049.345.019.024.4Sciencesמדעי and mathematics

הנשים Percentאחוז women

הכל 50.049.450.050.249.0TOTALסך

והחברה הרוח 57.658.358.953.751.5Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה הטבע 38.940.239.135.041.4Sciencesמדעי and mathematics

£
/r



לא גבוהים חינוך במוסדות ראשון תואר תלמידי כ"ב/43. לוח
ומין1 לימוד שנת לימוד, מקצוע לפי אוניברסיטאיים,

TABLEXXII/43. FIRST DEGREE STUDENTS IN HIGHER NONUNIVERSITARY

INSTITUTIONS, BY SUBJECT, YEAR OF STUDY AND SEX1

לימוד הכלמקצוע סך
Total

לימוז Yearשנח of study

Subject אי שנה
First

בי שנה
Second

גי שנה
Third

די שנה
Fourth

2,0276855464533431981/82תשמ"ב

2,2208206065042901982/83תשמ"ג

2,4827586715145391983/84תשמ"ד

2,8818356846567061984/85תשמ"ה

5,8761,7411,7431,5688241985/86תשמ"ו

הכל סך TOTAL'5,9371,7801,5561,6449571986/87תשמ"ז2

3,8861,1541,0251,134573Teaching2הוראה2

ודומיהן טכנאות 691193191172135Practicalהנדסאות. engineering, technical
work, etc.

216657477כלכלה


Economics

972318243229182Artsאמנויות

17250233267Otherאהד

:omenTehreof'*שיםמזה:

הכל2 5.51,1551:242729Total1?.,;04.461ך

3,4941,0329281,026508Teacherהוראה2 training2

ודומיהן טכנאות 23264615651Practicalהנדסאות, engineering, technical
work, etc.

20758כלכלה


Economics

622208149136129Artsאמנויות

9324121641Otherאחר

I See introduction.
2 See note 4 to Table XXJ1/30.

מבוא. ראה 1

כ"ב/30. ללוח 4 הערה ואד, 2
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adult education מבוגרים חינוך
החינוך משרד מטעם למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים כ"ב/44. לוח

והתרבות
TABLEXXII/44.PUBLIC HEBREW COURSES FOR ADULTS, SPONSORED BY THE

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
January each year שנה כל ינואר

הכל :Thereofמזה:Totalסך

כיתות
Classes

לומדים
Students

עבודהUlpanimאולפנים אולפני
Work Ulpanim

כיתות
Classes

לומדים
Students

כיתות
Classes

לומדים
Students

1951
1960
1970
1980
1985
1986
1987

808
806
800
975
768
944
927

14,437
13,135
14,484
17,423
11,520
13,950
14,549

32
66
179
326
282
275
293

907
1,138
3,519
6,462
4,320
4,120
4,826

8
32
127
117
100
69
62

190
496

2,068
2,040
1,500
1,030
1,023

מקצועית והשתלמות להכשרה1 בקורסים לומדים  ב"ב/45. לוח
והרווחה העבודה משרד מטעם למבוגרים

TABLEXXH/45.STUDENTS IN VOCATIONAL TRAINING COURSES' AND
SUPPLEMENTARY TRAINING FOR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY OF

LABOUR AND SOCIAL WELFARE
31986

הכל197519801985§195019601970 סך
Total

הכשרה3 מזה:
:Thereof
training3

הכל 7,91711,40314,86428,33256,068סך 31,30258,62450,409TOTAL
הקורס Typeסוג of course

7,2735,26310,02418,75747,334הכשרה 24,67950,40950,409Vocalional
trainingמקצועית
6446,1404,8409,5758,744השתלמות 6,6238,215Supplementary
trainingמקצועית

Vocationמקצוע
5,429833650620162בניין 427149149Building
9655,2364,1853,1734,161מתכת 2,6833,4073,331Metal work

T*87362169186392 343504483Wood work
1655,5499,15418,102הנדסאות. 10,00018,02918,029Practical engineering,
'techniciansטכנאות, training,
instruction2הדרכה2
1,4611,458מכונאות 1,3761,7861,168Mechanics
2,0273,713חשמל 2,6884,4633,889Electricity and

ואלקטרוניקה

A
electronics

1,0222,9291,2395,131הארחה 1,3224,8391,862Hotel keeping
2,3062,414תפירה 2,1893,3653,341Sewing
I5,5258,874נהיגה 5,7458,3115,490Driving

חשבונות J/2,403הנהלת )
1,058 5 4,529
8,200'

3,3213,294Bookkeeping
'3,785(1,436תיכנות 1,3822,6411974974Programing
19,4768,399Miscellaneous)שונות

1 Excl. on the job training. 2 Studies in the Government
Institutionfor Technological training: Practical engineeringand
technicians' training ( 11 ,639 students in 1986), students
preparing "project work" (3,100) and students in preparatory
classes for practical engineeirng and technicians' training
)2,583). 3 Incl. courses for retraining of academicians not
previously included (1,820 students in 1986).

בסכון לימודים 2 בעכודה. אימון כולל לא 1

11,639) וטכנאות הנדסאות טכנולוגית: להכשרה הממשלתי
קדםהנדסאות וכן (3.100) פרויקטנטים ב1986). תלמידיס
קורסים כולל 3 מבוא. ראה  (2.583) וקדםטכנאות
1,820) קודמוח בשנים ננללו שלא אקדמאים להסבח

ב986ו<. חלמידיס
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1984 אקדמית, או עלתיכונית השכלה בעלי סקר
נבחרות ותכונות תואר לכי אקדמאים,  כ"ב/46. לוח

1984

Degreeתואר
הכל סך
Totalשלישישניראשון

FirstSecondThird

אלפים  הכל 205.764.5סך 130.410.8
120.639.4גברים 72.38.9

85.025.1נשים 58.01.9

אחוזים  הכל 100.0100.0סך 100.0100.0

נשים 41.338.9מזה: 44.517.9

גיל
29 16.75.4עד 23.8

30  3419.415.1 22.8(4.2)
354430.331.3 29.434.3
45  5415.421.6 10.832.8
55649.415.2 6.015.7

65 +8.811.4 7.212.5
חציוני 39.644.5גיל 36.148.4

אוכלוסייה קבוצת
95.797.0יהודים 95.098.2

4.33.0לאיהודים 5.01.8

עלייה' ותקופת מוצא יבשת
6.43.5ישראל 8.2(2.8)

הכל סך  14.67.8אסיהאפריקה 18.77.2
ישראל 5.42.0ילידי 7.6
ווו''ל 9.25.8ילידי 11.16.7

הכל סך  79.088.7אירופהאמריקה 73.190.0
ישראל 32.220.6ילידי 38.330.1
חו"ל 46.868.1ילידי 34.859.9

1954 עד 15.116.1עלו 13.725.2
21955 197113.817.9 11.812.5

1972+17.934.1 9.322.2

התואר קבלת מקום
63.136.6ישראל 77.1545.4

הכל סך  36.963.4חו"ל 22.454.6
3.22.5אסיהאפריקה 3.7

23.749.6אירופה 11.023.8
10.011.3אמריקה 7.729.4

התואר קבלת שנת
1954 12.919.8עד 9.9(7.6)

1955 196411.216.8 7.915.9
1965197428.129.3 26.738.4
1975 +47.834.1 55.538.1

לימוד תחום
הרוח 24.616.4מדעי 28.921.5

וניהול עסקים החברה. 24.718.4מדעי 28.714.8

5.63.4משפטים 6.9(3.8)
רפואיים ומקצועותעזר 11.427.3רפואה 3.95.8

הטבע ומדעי .13.313.511מתימטיקה I38.6
2.01.9חקלאות 2.1(1.6)

ואדריכלות 18.419.1הנדסה 18.413.9

המועסקים3 84.986.0אחוז 83.890.5

אקדמאים גם כולל ב1974 2 ידוע. לא בגלל ל0'1009 מסתכמים אינם 1974 נתוני יהודים. הכל סך מתוך חושבו האחוזים 1

השנתי. האזרחי העבודה לכוח שייכים 3 האוכלוסין. מפקד למועד עד 1972 בשנת שעלו

EDUCATION 622



SURVEY OF POSTSECONDARY AND UNIVERSITY GRADUATES 1984

TABLEXXII/46.UNIVERSITY GRADUATES, BY DEGREE AND SELECTED
CHARACTERISTICS

1974

Degreeתואר
הכל 0ך
Totalשלישישניראשון

FirstSecondThird

96.731.5 60.74.4. TOTAL  Thousands
61.220.6 36.83.8Men
35.510.9 23.90.6Women
100.0100.0 100.0100.0TOTAL  percentages
36.734.7 39.414.0Thereof: Women

25.211.5 34.0(2.6)
Age

Up to 29
14.612.2 16.29.93034
22.224.0 19.842.03544
16.221.8 12.329.44554
10.714.1 8.811.15564
11.116.4 8.9(5.0)65 +
39.646.0 34.943.9Median age

Population group
98.198.6 97.899.1Jews
1.91.4 2.2(0.9)NonJews

Continent of origin and period of immigration1
3.52.3 4.2(2.2)Israel
8.45.0 10.26.9AisaAfirca  total
1.1(0.6) 1.3(1.2)Born in Israel
7.34.4 8.95.7Born abroad
85.992.2 82.190.7EuropeAmerica  total
29.117.8 35.129.2Born in Israel
56.874.4 47.061.5Born abroad
30.533.4 28.340.6Immigrated up to 1954
26.241.0 18.620.91955 19712

1972+

Place of graduation
56.733.3 69.743.6Israel
43.366.7 30.356.4Abroad  total
2.92.2 3.4(12)AsiaAfrica
30.753.5 19.720.1Europe
9.711.0 7.235.1America

Yearof graduation
30.043.8 24.014.6Up to 1954
18.721.9 16.031.919551964
51.434.3 60.053.519651974

1975 +

Field of study
21.815.7 25.317.0Humanities
20.211.3 25.412.4Social sciences, business and administration
9.17.0 10.5(4.0)Law
13.033.3 3.1(3.0)Medicine and paramedical studies
15.317.5 11.748.1Mathematics and natural sciences
1.91.9 1.8(4.7)Agriculture

18.613.2 22.110.8Engineeirng and architecture

85.586.2 84.495.0Percent employed'

1 Percentages were calculated of total Jews. Percentages for 1974 do not add to 100% because of unknown cases. 2 In
1974, includes also graduates who immigrated up to the census date in 1972. 3 In the annual civilian labour force.
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עבודה כוח ותכונות תואר לפי מועסקים, אקדמאים  כ"ב/47. לוח
שנתי אזרחי

סמל
Code

1984

הכל סך
Total

Degreeתואר

ראשון
First

שני
Second

שלישי
Third

אלפים  הכל 174.555.4סך 109.39.8

אחוזים 100.0100.0 100.0100.0

בעבודה מעמד
83.687.0שכירים 81.490.8

מלאה משרה .65.8מזה: 71.9 61.580.4

12.011.4עצמאיים 12.8(7.0)

4.31.5אחרים 5.8(2.2)

כלכלי ענף
וחרושת)1,2 (כרייה 15.014.7תעשייה 15.611.2

הכל7 סן  עסקיים ושירותים 17.711.4פיננסים 21.7(8.7)

דלאניידי7072 ונכסי ביטוח פיננסיים. 4.93.7מוסדות 5.9

ומשפטיים73 עסקיים 12.87.7שירותיס 15.8(7.5)

הכל8 סך  וקהילתיים ציבוריים 53.463.6שירותים 46.374.0

ציבוריים8082 מינהל 10.910.9שירותי 11.4(5.8)

ותיכון830833 ביניים חטיבות יסודי, חינוך ומוסדות ילדים 13.88.5גני 17.6(11)
ומדע34835,84^ מחקר אוניברסיטאות, עלתיכון, חינוך 11.611.8מוסדות 7.457.0

בריאות.85 12.929.3שירותי 5.16.9

אחרים וקהילתיים ציבוריים 4.23.1שירותים 5.2(3.2)

W3.13.9אחר0,36,9 16.46.1

יד משלח
הכל0 סך  ואקדמיים מדעיים מקצועות 50.766.8בעלי 39.781.5

והחיים0001 הטבע במדעי אקדמיים 3.34.2עובדים 1.321.2

ואדריכלים02 13.815.3מהנדסים 13.67.8

ווטרינרים0304 רוקחים שיניים. רופאי 9.525.9■רופאים. 1.64.5

אחרים05 ומשפטנים עורכידין 4.42.0שופטים, 5.9

והחברה0607 הרוח במדעי אקדמיים 6.27.8עובדים 5.2(8.4)

גבוהה08 להשכלה במוסדות 4.34.7מודים 1.433.2

ועלתיבוני09 תיכוני לחינוך במוסדות הוראה 9.16.9עובדי 10.7(4.2)

הכל1 סך  ודומיהם טכ;יימ חו9שייס, מקצועות 23.715.5בעלי 29.7(4.7)

יסודיים,10 ספר כבתי ביניים, בחטיבות הוראה עובדי 7.74.7מזה: 10.0

ובקורסים ילדים בגני
10.57.8מנהלים2 11.811.8

ודומיהם3 פקידות 8.46.2עובדי 10.1

אחרים49 6.73.7עובדים 8.7
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TABLEXXII/47.EMPLOYED UNIVERSITY GRADUATES, BY DEGREE AND ANNUAL
CIVILIAN LABOUR FORCE CHARACTERISTICS

1974

הכל סך
Total

Degreeתואר

ראשון
First

שני
Second

שלישי
Third

82.727.1 51.24.2TOTAL  thousands

100.0100.0 100.0100.0 percentages

Status at work

85.786.7 84.595.8Employees

70.570.2 68.992.0Thereof: Fulltime

11.611.8 12.1(3.9)Selfemployed

2.71.5 3.5(0.3)Others

Economic branch

12.410. I ' 14.25.3Industry (mining and manufacturing(

15.78.9 20.3(33)Financing and business services  total

3.92.4 4.8(0.4)Financial institution, insurance and real estate

11.86.5 15.5(2.9)Business and legal services

59.871.9 51.088.1Public and community services  total

12.810.6 14.6(6.0)Public administrative services .

13.78.2 17.6(11)Kindergartens, primary, intermediate and secondary schools

15.716.3 10.674.2Post secondary schools, universities, science and research institutes

14.133.8 4.35.5Health services

3.52.9 4.0(IDOther public and community services

12.29.1 14.4(3.3)Other

Occupation

61.674.7 52.386.3Scientific and academic workers  total

4.96.8 2.621.2Academic workers in natural sciences

13.410.6 15.5(4.7)Engineers and architects

12.031..3 2.3(4.3)Physicians, dentists, pharmacists and veterinarians

6.54.8 7.7(1.7)Judges, lawyers and other jurists

6.05.1 6.55.5Academic workers in humanities and social sciences

7.88.6 4.147.0Teachers in institutions forhigher education

11.07.5 13.6(1.8)Teaching staff in institutions for secondary and postsecondary education

14.78.6 19.3(1.0)Other professional. technical and related workers  total

5.43.1 7.1(0.3)Thereof: teaching staff in intermediate and primary schools,

kindergartens and other teachers

12.795 14.411.9Administrators and managers

7.74.7 9.9(0.6)Clerical workers

3.42.4 4.0(0.2)Other workers
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כלכלי ענף לתואר, הלימוד תחום לפי מועסקים, אקדמאים  ב"ב/48. לוח
יד ומשלח

1984

הכל1 נבחריםסך לימוד תחומי
.Toi11'

החברה. מדעי
וניהול עסקים

Socialמדעיאחוזיםאלפיםסמל
CodeThouPercenהרוחsciences.

sandstagesHumabusiness
nitiesand

admini
stration

אלפים  הכל 174.540.744.6סך
אחוזים 100.0100.0100.0

כלכלי ענף
ונחושת)2;1 (כרייה 15.05.114.8תעשייה
עסקיים7 ושירותים 17.77.126.5פיננסים
הכל8 סך  וקהילתיים ציבוריים 53.473.742.4שירותים

ציבוריים8082 מינהל 10.99.515.6שירותי
ותיכון830833 ביניים חטיבות יסודי. חינוך מוסדות ילדים. 13.838.26.5גני

ומדע834835:84 מחקר אוניברסיטאות, עלתיכון. חינוך 11.615.46.2מוסדות
בריאות85 12.92.46.9שירותי

אחרים וקהילתיים ציבוריים 4.28.27.1שירותים
13.914.116.3אחר0:36:9

יד משלח
הכל0 ואקדמייםסך מדעיים מקצועות 50.737.422.2בעלי

והחיים0001 הטבע במדעי 3.30אקדמאים
ואדריכלים02 (0.9)13.8מהנדסים

ווטרינרים0304 רוקחים שיניים. רופאי 9.50רופאים.
אחרים05 ומשפטנים דין עורכי 4.4שופטים.

והחברה0607 הרוח במדעי 6.26.915.2אקדמאים
גבוהה08 להשכלה במוסדות 4.35.52.7מורים
ועלתיבון09 תיכון בחינוך הוראה 9.124.33.3עובדי

הכל1 ודומיהםסך טכניים אחדים, חופשיים מקצועות 23.738.033.8כעלי
יסודיים,10 בבתיספר ביניים. בחטיבות הוראה 7.725.04.0עובדי

ובקורסים כגניילדיס
אחרים1119 טכניים חופשיים מקצועות 16.013.029.8בעלי

10.53.919.6מנהלים2
ודומיהםנ פקידות 8.411.215.5עובדי
אחרים49 6.77.48.8עובדים

הכל 2174.5100.023.325.5סך
כלכלי ענף

וחרושת)1,2 (כרייה 26.2100.07.825.1תעשייה
עסקיים7 ושירותים 30.8100.09.338.2פיננסים
הכל8 סך  וקהילתיים ציבוריים 93.0100.032.220.2שירותים

ציבוריים8082 מינהל .19שירותי I100.020.336.3
ותיכון830833 ביניים חטיבות יסודי. חינוך מוסדות ילדים. 24.0100.064.511.9גני

ומדע834835,84 מחקר אוניברסיטאות, עלתיכון. חינוך 20.2100.031.013.7מוסדות
בריאות85 22.5100.04.313.7שירותי

אחדים וקהילתיים ציבוריים 7.2100.046.043.5שירותים
24.2100.023.829.8אחר9;36;0

יד משלח
הכל0 סך ואקדמיים מדעיים מקצועות 88.2100.017.211.2בעלי

והחיים0001 הטבע במדעי 5.8100.0אקדמאים
ואדריכלים02 (24.1100.0d'7מהנדסים

ווטרינרים0304 רוקחים שיניים. רופאי 16.5100.0רופאים,
אחרים05 ומשפטנים דין עורכי 7.7100.0שופטים.

והחברה0607 הרוח במדעי 10.8100.026.062.9אקדמאים
גבוהה08 להשכלה במוסדות 7.4100.029.916.1מורים
ועלתיכון09 תיכון לחינוך במוסדות הוראה 15.9100.061.89.3עובדי

הכל1 סך ודומיהם אחרים,טבנייס חופשיים מקצועות 41.3100.037.236.3בעלי
יסודיים.10 ספר בבתי ביניים, בחטיבות הוראה 13.4100.075.213.1עובדי

ובקורסים ילדים בגני
אחרים1119 טכניים חופשיים מקצועות 27.9100.018.947.6בעלי

18.3100.013.147.7מנהלים2
ודומיד,ם3 פקידות 14.5100.031.347.4עובדי
אחרים49 11.6100.025.633.8עובדים

חקלאות .(05 יד במשלח מועסקים 7.600 מהם: ,9.900) משפטים בלוח: פורטו לא לתואר לימודיהם שתחומי מועסקים כולל 1

היד. משלח או הכלכלי הענף ידוע לא שלגביהם מעטים כולל 2 .(3,600)
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TABLEXXII/48.EMPLOYED UNIVERSITY GRADUATES, BY FIELD OF STUDY,
ECONOMIC BRANCH AND OCCUPATION

1984

מדערפואה
הנדסההטבעומקצועות
רפואיים ואדריכלותומתמטיקהעזר
MedicineNaturalEnginee
andsciencesring and
paraandarchiie
medicalmathecture
studiesmatics

20.322.832.7
100.0100.0100.0

(2.3)17.838.1
11.321.7

89.060.225.1
2.95.611.5
(1.8)18.92.0
2.827.99.7

80.77.3(1.1)
(0.8)

8.616.715.1

84.356.073.7
19.1(1.1)
5.768.0

80.40

~3.9
(2'.4)11.8(1.7)

15.02.7
11.524.66.2

5.6

10.619.06.1
(18)4.912.3
(1.0)8.41.9
(1.4)6.06.0

11.613.118.7

(1.8)15.547.5
08.323.0

19.414.88.8
(3.0)6.719.7
(1.5)17.9(2.7)
2.831.515.8
72.77.4(1.6)

7.210.120.4

19.414.527.3
(3.1)75.3(6.4)

5.492.2
98.7

(8.2)
6.636.17.4

21.55.6
5.713.64.9

9.5

7.715.57.1
(2.O)6.222.0

13.1(4.2)
11816.7

TOTAL  thousands
 percentages

Economic branch
Industry (mining and manufactuirng)
Financing and business services
Public and community services  total
Public administrative services
Kindergartens. primary. intermediate and secondary schools
Postsecondary schools. universities. science and research
Health services
Other public and community services
Other
Occupation
Scientiifc and academic workers  total
Academic workers in natural and life sciences
Engineers and architects
Physicians. dentists. pharmacists and veterinarians
Judges, lawyers andother jurists
Academic workers in humanities and social sciences
Teachers in institutions for higher education
Teaching staff in secondary and postsecondary schools
Other professional technical and related workers total
Teaching staff in intermediate and primary schools.
kindergartens and other institutions
Other professional, technical and related workers
Administrators and managers
Clerical and related workers
Other workers
TOTAL

Economic branch
Industry (mining and manufacturing)
Financing and business services
Public and community services  total
Public administrative services
Kindergartens, primary. intermediate and secondary schools
Postsecondary schools. universities, science and research
Health services
Other public and community services
Other
Occupation
Scientiifc and academic workers  total
Academic workers in natural and life sciences
Engineers and architects
Physicians, dentists, pharmacists and veterinarians
Judges, lawyers andother jurists
Academic workers in humanities and social sciences
Teachers in institutions for higher education
Teaching staff in secondary and postsecondary schools
Other professional. technical and related workers  total
Teaching staff in intermediate and primary schools,
kindergartens and other institutions
Other professional technical and related workers
Administrators and managers
Clerical and related workers
Other workers

'JZL^fZ?persons whose ifeld of study is not specified: Law (9.900, thereof 7,600 employed in occupation 05) and
agriculture (3,600) 2 Incl. a few persons whose economic branch or occupation is not known.
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נבחרות ותכונות הלימוד תחום לפי עלתיכונית, השכלה בעלי  כ"ב/49. לוח
1984

לימת תחום
הנדסאות,

טכנאותחינוך
הכלסמל ודומיהןוהכשרהסך
CodeTotalלהוראהPractical

Educationengineering,
and teachertechnicians
trainingand related

subjects

אלפים  הכל 216.288.157.7סך

אחתים 100.0100.0100.0
41.717.882.6גברים
58.382.217.4נשים

גיל
29 23.826.029.7עד

303417.818.521.7
35  4429.029.429.0
45  5414.314.110.8
55  649.17.05.5
65 +6.15.13.2

חציוני 37.936.934.7גיל
אוכלוסייה קבוצת

94.290.997.9יהודים
(2.1)5.89.1לאיהודים

(יהודים)1 עלייה ותקופת מוצא יבשת
5.98.54.5ישראל

הכל סך  27.930.230.1אסיהאפריקה
ישראל 12.814.715.2ילידי
חו"ל 15.115.514.8ילידי

הגל 0ך  66.161.365.4אירופהאמריקה
ישראל 30.334.228.0ילידי
חו"ל 35.927.037.4ילידי

1954 עד 16.516.311.6עלו
195519711156.414.1

1972+8.04.311.8
השנתי האזרחי העבודה כוח תכונות

המועסקים 80.979.580.4אחוז

הכל סך  מועסקים
כלכלי ענף

100.0100.0100.0

וחרושת)1,2 (כרייה 16.84.142.6תעשייה
עסקיים7 ושירותים 8.83.413.6פיננסיס
הכל8 סך  וקהילתיים ציבוריים 59.786.121.0שירותיס

יסודי830831 חינוך ומוסדות ילדים 24.057.4גני
תיכון832833 חינוך ומוסדות ביניים (2.4)8.416.8חטיבות
ציבוריות850851 ומרפאות חולים 11.2בתי

אחרים וקהילתיים ציבוריים 16.111.317.6שירותים
14.76.422.7אחר9;36;0

יד משלח
ותיכון09 עלתיכון בחינוך הוראה (2.6)4.69.1עובדי

יסודיים100103:105 בתיספר ביניים. בחטיבות הוראה 21.151.8עובדי
5.112.4גננות104

מוסמכות150 7.2אחיות

רפואיים עזר במקצועות אחרים 4.3עובדים
והנדסאים17;16 14.3249.4טכנאים

אחרים וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים 11.08.59.4מקצועות
13.6(2.2)8.1מנהלים2

ודומיהם3 פקידות 13.08.38.4עובדי
אחרים49 11.46.816.1עובדים

ו6.694 ואלקטרוניקה, חשמל בהנדסת 16.0"/0 אזרחית, בהנדסה 0/"9.ד ביניהם 2 היהודים. כל מסך מחושבים האחוזים ו
ומינהל. תעשייה בהנדסת
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TABLEXXII/49.POSTSECONDARY GRADUATES, BY FIELD OF STUDY AND
SELECTED CHARACTERISTICS

1984

Field of study
nvrtK.מינהל

פקידותמוסמכות
חשבונאותומקצועות
רפואיים אחדועסקיםעזר
NursingAdministrationOther
and paraclerical.
medicalaccounting
trainingand bussiness

27.425.717.2TOTAL  thousands
100.0100.0100.0 percentages
17.560.138.4Men
82.539.961.6Women

Age
18.915.113.1Up to 29
14.512.913.63034
26.229.730.03544
18.215.818.64554
13.315.515.15564
8.711.1(9.5)65+
41.342.442.8Median age

Population group
93.995.696.8Jews
6.1(4.4)NonJews

Continent of origin and period of immigration (Jews)1
4.4(36)(4.0)Israel
17.327.327.2AsiaAfrica  total
7.2(6.6)13.6Born in Israel
10.120.713.5Born abroad
78.369.168.8EuropeAmerica  total
27.127.128.6Born in Israel
51.242.040.2Born abroad
21.220.919.7Immigrated up to 1954
19.111.815:019551971
10.9(9.3)(5.5)1972+

Annual civilian labour force characteristics
85.383.179.0Percent employed person
100.0100.0100.0EMPLOYED PERSONS  TOTAL

Economic branch
(2.6)21.3(11.2)Industry (mining and manufacturing(

26.1(6.9)Financing and business services
88.426.258.8Public and community services  total
(2.0)(8.2)Kindergartens and primary schools
(2.6)(8.1)Intermediate and secondary schools
66.6(10.4)(6.1)Hospitals and public clinics
17.114.336.5Other public and community services
8.326.323.1Other

Occupation
Teaching staff in postsecondary and secondary schools
Teaching staff in intermediate and primary schools
Kindergarten teachers

53.1Qualified nurses
17.8(7.9)(77)Other paramedical workers .

8.0Practical engineers and technicians
5.6(8.6)42.2Other scientiifc professional and technical workers
(1.7)19.9(12.1)Administrators and managers
(2.9)48.315.1Cleircal and related workers
10.413.517.1Other workers

1 Percentages of Jews only. 2 Among them. I'/o civil engineeirng, ibVo electrical and electronical engineering, and 6.6V6
industrial engineering and management.
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ופיתוח מחקר כ"ג. פרק

באוניברסיטאות למו"פ הוצאות
(7 כ"ג/3 (לוחות

ופיתוח למחקר הוצאות

והסברים הגדרות

מחקרים מיוחד: מימון בעלי מחקרים
המוסד של השוטף לתקציב מחוץ הממומנים
נפרדת. חשבונות הנהלת עבורם ושמנהלים האקדמי
האר היחידה של המדעי התחום מדעי: תחום
נקבע הסיווג ופיתוח. מחקר בה שמתבצעים גונית
אקדמיים לימוד מקצועות סמלי "מפתח פי על
לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ועלתיכוניים",

.1974
נכללו לא שוטף מתקציב למו"פ ההוצאה בנתוני

ומשפטים. הרוח מדעי
בפרק מופיעים האוניברסיטאות סגל על נתונים

"ב. כ

בעיקרם מתייחסים זה בפרק המובאים הנתונים
כ באוניברסיטאות, ובפיתוח במחקר לתשומות
על מבוססים הנתונים המחקר. ובמכוני תעשייה
ל הלאומית המועצה עם בשיתוף שנערכו סקרים
ה של והמתודולוגיה המקורות ולפיתוח. מחקר
המיוחדים הפרסומים בסדרת במפורט תוארו סקרים
לגבי.האוניבר  502 מס' בפרסום הלשכה; של
התעשייה. לגבי ו704 581 מס' ובפרסומים סיטאות
ההמלצות עם תואמו שננקטו והסיווגים ההגדרות
והארגון אונסק"ו מטעם זה בתחום הבינלאומיות

ולפיתוח. כלכלי לשיתוף
שיטתית פעילות הוא (מו"פ) ופיתוח מחקר
טכנולוגי או מדעי ידע לייצור המיועדת ומקורית
או מדעי ידע של חדש יישום לגלות או חדש,

קיים. טכנולוגי

מקורות

לשנתה מתייחסים 1970/71 לשנים הנתונים
לשנה  ואילך 1974/75 בשנים ואילו תקציב
הטכניון, למעט (אוקטוברספטמבר), האקדמית
אקדמית. לשנה השנים בכל הנתונים מתייחסים שבו
על מבוססים הנתונים שוטף. מתקציב מו"פ
התקציב ספרי סמך על שנערכו תקיפות אומדנים
בפר פירוט ראה האוניברסיטאות. סגל עם וראיונות

.502 מס' סום
נאספו הנתונים מיוחד. מימון בעלי מחקרים
האוני של החשבונות ומהנהלות למו"פ מהרשויות

הנ''ל. בפרסום פירוט ראה ברסיטאות.

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"כ). לפרק מבוא (ראה
פרטיים עסקיים, מוסדות וחקלאות: תעשייה
מוס כולל והחקלאות, התעשייה בענפי וציבוריים

הביטחון. מערכת של ומפעלים דות

בתעשייה מו"פ ■

(9 כ"ג/8, (לוחות

והסברים הגדרות

נוס עבודה והוצאות עבודה שכר מפעלים,
תעשייה.  י"ד בפרק הגדרות ראה פות:

כלי עזר, חומרי גלם. חומרי .. ואנרגיה חומריס
משנה; פחות שימושם שתקופת ומכשירים עבורה

וכד'. חשמל מים, דלק,

מקורות

ידי על הוכנו למו"פ הלאומית ההוצאה אומדני
זו בסידרה ולפיתוח. למחקר הלאומית המועצה
על והוצאות הביטחון מערכת על נתונים נכללים

השונים. במגזרים למו"פ השייכים מבנים
 (אפריל תקציב לשנות מתייחסים הנתונים
האקדמית השנה נתוני הותאמו כך ולשם מרס<
שנת עם באוניברסיטאות ספטמבר)  (אוקטובר

הכספים.
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הצגת ואופן הסקר על להסברים כ1984. שנערך
חינוך ■ "ב כ לפרק מבוא ראה  הנתונים

והשכלה.

והסברים הגדרות

בתחילת הגדרה ראה (מו"פ). ופיתוח מחקר
אם רק בהגדרה כלולות הבאות הפעולות הפרק.
שווקים, סקר פיתוח: או מחקר במסגרת בוצעו
מיפוי, מחשבים, תכנות איכות, בקרת הנדסי, תיכנון

וכד'. תרגום
העבודה לכוח שייכים "פ: כמו עוסקים
מזמן בחלק לפחות במו"פ שעבדו השנתי האזרחי
עובדי כולל העיקרי. העבודה כמקום עבודתם
מתקדם. תואר לקראת ותלמידים הביטחון מערכת
של העיקרית המטרה לפי נקבע "ס המו סוג
העבודה במקום עסקו שבו הפיתוח או המחקר

כדלהלן: העיקרי.
חדש טכנולוגי או מדעי ידע יצירת בסיסי: מחקר 

מוגדרת, יישומית מטרה ללא
טכנולוגי או מרעי ידע יצירת שימושי: מחקר 

מוגדרת; יישומית למטרה חדש
טכנולוגי או מדעי ידע של חדש יישום פיתוח: 

חדש. תהליך או מוצר ליצירת קיים
במדעי חוקרים נכללו לא המו"פ סוג על בנתונים

ובמשפטים. הרוח
העבודה: משעות כחלק במו"פ העיסוק
העיקרי, העבודה למקום מתייחס (באחוזים) הנתון

המשרה. לגודל לב שים בלי

פטנטים לרישום בקשות
כ"ג/12) (לוח

המשפטים. משרד הפטנטים, רשם המקור:
לרישום הבקשה הגשת בין בזמן הפרש יש כי יצוין,

אישורה. לבין פטנט

עבודות ביצוע עבור חוץ לגורמי תשלומים
עבור תשלומים כוללים אין ופיתוח: מחקר

פטנטים.
לצורכי ובציוד במכונות במכנים, השקעות:

ומעלה. שנה שימושם שתקופת ופיתוח מחקר
ביצוע עבור ממשלתיים: ממקורות מימון
ותקבולים מענקים כולל ופיתוח, מחקר פעולות

הממשלה. "י ע מוזמנים מחקרים ביצוע עכור
הכספיים הנתונים הותאמו ו1982 1981 לשנים
תקציב, שנת לפי דיווחו שלא המפעלים, של
ההתאמה תקציב. שנת  אחידה דיווח לתקופת

לצרכן. המחירים מדד באמצעות נעשתה
חלק לפחות במו''פ שעבד מי כל : "פ במו עוסק

הנסקרת. כשנה עבודתו מזמן
תואר כעלי מועסקים כוללים אקדמאים:
מהנדסים זה, לתואר מקבילה כרמה 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
(מוסרות מינהליים וממקורות שנה באותה שייה

מחקר). ומכוני ממשלתיים

אלקטרוניים מחשבים

לאח הופיעו אלקטרוניים מחשבים על נתונים
,1984  35 מס' לישראל סטטיסטי בשנתון רונה

.689  686 עמ'

אקדמית או עלתיכונית השכלה בעלי סקר
1984

(11 כ"ג/10, (לוחות

האקדמאים, כקרב במו"פ העיסוק על הנתונים
גבוהה השכלה בעלי של מדגמי סקר על מבוססים

631 ופיתוח מחקר



נבחרים פרסומים

1976/19771979/80 בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 704 מיוחדים פרסומים
באוניברסיטאות ופיתוח במחקר תשומות 737

1979/80:1978/79 1970/71 אקדמיים במוסדות ופיתוח במחקר תשומות 502
אי חלק  1984 ועלתיכוניח אקדמית השכלה בעלי 795 תיכונית ועל אקדמית השכלה בעלי בין במו''פ העיסוק 593

1974
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national expenditureonr4 d למו''פ הלאומית ההוצאה
ההנדסה, הטבע, במדעי למו"פ הלאומית ההוצאה כ"ג/ו. לוח

והרפואה החקלאות
TABLEXXIII/1.NATIONAL EXPENDITUREONRAD IN SCIENCES, ENGINEERING,

AGRICULTURE AND MEDICINE

| 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1979/80 | 1976/77 [

TOTAL  at current prices at 1981/82 prices
Percent of GNP

NIS thousand
5*30 19,217 7,485
8,858 8,319 7,485
3.0 2.8 2.6

ש"ח אלפי
1,366 241
7,015 5,532
2.6 2.2

שוטפים במחירים  הכל סך
1981/82 במחירי 

מהתל"ג אחוז
Percentagesםאחוז

הכל 100.0100.0100.0100.0Iסך 00.0TOTAL
מבצע Operatingמגזר sector

ללא ומוסדות 13.212.210.79.48.8Governmentממשלה and nonproift
רווח institutionsכוונת
35.630.230.328.429.2Universitiesאוניברסיטאות

וחקלאות 51.257.659.062.262.0Industryתעשייה and agriculture
מממן1 Financingמגזר sector1

ללא ומוסדות 62.463.365.266.563.8Governmentממשלה and nonproifl
רווח2 institutions1כוונת
15.78.912.710.314.5Universitiesאוניברסיטאות

וחקלאות 21.927.822.123.221.7Industryתעשייה and agriculture
I 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 financingby government and
nonprofit institutions. 2 Mostof the ifnancing in this sector
is the government's.

מחו"ל וגורמים ps3 פרטיים גורמים ידי על מימון 1

הסדרים למעט המבצע, המגזר ידי על המימון כמסגרת נכלל
נכללו אשר ישראל וממשלת מחו"ל גורמים בין מיוחדים
רווח. כוונת ללא ומוסדות הממשלה ידי על המימון במסגרת

הממשלה. של הוא זה במיגזד המימון רוב 2

ההנדסה, הטבע, במדעי למו"פ הלאומית ההוצאה  כ"ג/2. לוח
מיגזר ולפי והרפואה החקלאות

TABLEXXIII/2.NATIONAL EXPENDITURE ONRAD IN SCIENCES, ENGINEERING,
AGRICULTURE AND MEDICINE, BY SECTOR

1983/84
At current prices . שוטפים במחירים

Operating sector

Financing sector מממן מיגזר

תעשייה
וחקלאות
Industry Si
agriculture

אוניברסיטאות
Universities

ממשלה
ללא ומוסדות
רווח כוונת
Government
Sl nonprofit
institutions

הכל סך
Total מבצע מיגזר

TOTAL
Government and non
proift institutions

Universities
Industry and agriculture

NIS thousand
12,223

262

300
11,661

8,143

8,143

ש"ח אלפי
35,934 56,300
4,686 4,948

8,009
23,239

16,452
34,900

הכל סך
ללא ומוסרות ממשלה

רווח כוונת
אוניברסיטאות

וחקלאות תעשייה
Percentagesאחוזים

הכל סך
ללא ומוסרות ממשלה

100.0100.0100.0100.0TOTAL
8.813.02.1Government and non

רווח profitכוונת institutions
29.222.3100.02.4Universitiesאוניברסיטאות

וחקלאות 62.064.795.5Industryתעשייה and agriculture
הכל סך
ללא ומוסדות ממשלה

100.063J&14.521.7TOTAL
100.094.75.3Government and non

דווח proiftכוונת institutions
100.048.749.51.8Universitiesאוניברסיטאות

וחקלאות 100.066.633.4Industryתעשייה and agriculture
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expenditure on research anddevelopment (r&dj (מו"פ) ופיתוח למחקר הוצאות
in universities באוניברסיטאות

(מו"פ) ופיתוח למחקר והוצאות כוללות הוצאות  כ"ג/3. לוח
המוסד לפי באוניברסיטאות,

TABLEXXIII/3. TOTAL EXPENDITURE AND EXPENDITURE ON RESEARCH AND
DEVELOPMENT (R&D) IN UNIVERSITIES, BY INSTITUTION

At 1984/85 prices 1984/85 במחירי

ill* <.
■x. <,

.x.

Si"

8

o

הכל סך
IIn £jVo

11
n~

Totalrri£^£# oHp|c<2
■7.2 .S
r 3CX? r pi

CO"pjpnf
"A. L

.bSf?I^O a
ngsi

N

■ga
££"

n

י970/71! ימיל נ lionSש"חו m iN 11970/71
כוללות1 207.667.842.637.117.58.26.028.4TOTALהוצאות EXPENDITURE1

םאחוז agesrcenי tP e
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALהוצאות EXPENDITURE

הכל סך למו"פ :44.742.543.835.529.30.63.894.2Thereofמזה: on R&D total
שוטף 32.728.133.328.727.467.9Intramuralמתקציב research
מיוחד 12.014.410.56.81.90.63.826.3Separatelyממימון budgeted

מיוחד ממימון 26.733.824.019.06.6100.0100.027.9Separatelyמו"פ budgeted R&D
מ0"ד, asכאחזז percent of lotal

למו"פ expenditureההוצאה on R&D
י1981/82 ל י ימ נ "nו ttlionS m iN I1981/82

כוללות' 365.295.052.080.827.430.535.843.6TOTALהוצאות EXPENDITURE'
םאחוז agesrcenי tP e

כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALהוצאות EXPENDITURE
הכל סך למו"פ :40.640.646.829.326.68.025.398.4Thereofמזה: onR&Dtotal

שוטף 31.627.334.023.622.97.319.184.6Intramuralמתקציב research
מיוחד 9.012.712.85.73.70.76.213.8Separatelyממימון budgeted

מיוחד ממימון 22.231.827.219.513.99.324.614.0Separatelyמו"פ budgeted R&D
"ה מס asכאחוז percent of total

למו"פ expenditureההוצאה on R&D
י1984/85 ל י ימ נ "nו ulionS m iN I1984/85

כוללות' 433.9114.266.793.734.725.341.258.1TOTALהוצאות EXPENDITURE1
הכל סך למו"פ :197.154.334.826.612.51.912.257.7Thereofמזה: onR&Dtotal

שוטף 132.031322.119.71.07.942.4Imramuralמתקציב research
מיוחד 65.123.012.76.92.50.44.315.3Separatelyממימון budgeted

םאחוז agesrcenי tPe
כוללות G100.0100.0100.0100.0TOTAL.100.0100.0100.0100הוצאות EXPENDITURE

הכל סך לטו"פ :45.447.552.128.427.47.529.699.2Thereofמזה: on R&D total
שוטף C20.25.919.272.9Intramural.30.427.433.121מתקציב research
מיוחד 15.020.119.01A7.21.610.426.3Separatelyממימון budgeted

מיוחד ממימון 33.042.336.425.920.021.035.226.5Separatelyמו"פ budgedet R&D
. מס"ה asכאחוז percent of total
למו"פ expenditureההוצאה on R&D

1 Current expenditure and expenditure on separately budgeted
research with deduction of overheads. Incl. expenditure in non
academic units. part of whose services were imputed 10 the
estimateof expenditureonR<6 D.

מיוחד מימון בעלי למחקרים והוצאות שוטפות הוצאות 1

לאאקדמיות ביחידות הוצאות בולל עליהם. התקורה בניכוי
למו"פ. ההוצאות לאומד; נזקפו משירותיהן שחלק
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באוניברסיטאות השוטף מהתקציב למו"פ הוצאות  כ"ג/4. לוח
TABLE XXIII/4.EXPENDITUREONRA D FROM CURRENT BUDGET IN THE

UNIVERSITIES
ai 1984/85 pirces 1984/85 במחירי

1970/711974/751981/821984/85
n"wמלונ .NIS million

שוטף1 3'1/pn122.5173.5221.4251.2CURRENT BUDGET'
הוצאות :67.893.0114.9132.0THEREOFמזה: EXPENDITURE

הכל סך  ONלמו"פ' R& D1  TOTAL
מתקצימו באחוו"פ שוטף :

השוטףמהתקצ' ב
percentbudget asR&D from current

budgetol curren
הכל 57.053.651.952.6TOTALסך

Institutionמוסד
העברית 52.951.049.147.4Theהאוניברסיטה Hebrew University

לישראל טכנולוגי מכון 47.043.643.945.7Technionהטכניון
אביב תל 45.246.243.543.8Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 47.547.943.346.2BarHanאוניברסיטת Universily

חיפה 20.616.214.4Haifaאוניברסיטת Universily
בנגב בןגוריון 34.133.733.7BenGurionאוניברסיטת University of the Negev

למדע ויצמן 100.0100.0100.0100.0Weizmannמכון Institute of Science
מרעי Scientificתחום field

ומתמטיקה הטבע 70.868.969.969.3Naturalמדעי sciences and mathematics
ואדריכלות 41.535.336.436.5Engineeringהנדסה and architecture

26.527.126.125.7Agricultureחקלאות
רפואיימ עזר ומקצועות 41.842.741.242.2Medicineרפואה and paramedical courses

וחינוך החברה 41.037.231.733.1Socialמדעי sciences and education

1 lnct. the direct and imputed expenditure in natural sciences,
engineering, medicine, agriculture. social sciences and
education.

הנדסה. הטבע. במדעי והוקופה הישירה ההוצאה כולל 1

והחינוך. החברה ומדעי חקלאות רפואה,

באוניברסיטאות1, השוטף מהתקציב למו"פ הוצאות  כ"ג/5. לוח
ומוסד מדעי תחום לפי

TABLEXXIII/5.EXPENDITURE ON R&D FROM CURRENT BUDGET IN
UNIVERSITIES1, BY SCIENTIFIC FIELD AND INSTITUTION

At 1984/85 prices 1984/85 במחירי
c
r?* C5 '<?£

הכל סך
r. c'i
SS|

S* =

5 Si ■IרפואהחקלאותEll
TotalS2 3

r.S u
r a>aAgricultureMedicine£'§|

נ> ? E.s"3
E Pה o

ש"ח millionNISמיליוני
1970/7167.88.2 45.9.15.57.11970/71
1974/7593.09.0 61.3.29.012.51974/75
1981/82114.911.8 74.3.812.814.01981/82
1984/85132.013.7 86.02.215.115.01984/85

Percentagesפאחוזי
1970/71100.011.7 67.9.58.210.71970/71
1974/75100.09.8 65.9.29.713.41974/75
1981/82100.010.3 64.7.611.212.21981/82

הכל סך 1984/85100.010.4 65.21.711.411.31984/85 TOTAL
העברית 100.0האוניברסיטה 48.07.023.321.7The Hebrew University

טכנולוגי 100.046.8הטכניוןמכון 35.316.01.9Technion  Israel Institute
ofTechnologyלישראל

אביב תל 100.08.3אוניברסיטת 60.713.817.2Tel Aviv University
בראילן 100.0אוניברסיטת 59.940.1Barllan University
חיפה 100.0אוניברסיטת 100.0Haifa University

בןגוריון 100.022.1אוניברסיטת 19.313.23.4BenGurion University
ofבנגב the Negev

למדע ויצמן 100.0מכון 99.4


0.6Weizmann Institute
of Science

I Excl. separately budgeted expenditure. מיוחד. מימון בעלי למחקריס הוצאות כולל לא 1
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באוניברסיטאות, מיוחד מימון בעלי מחקרים על הוצאות כ"ג/6. לוח
ומוסד מדעי תחום לפי

TABLEXXIII/6.EXPENDITURE ON SEPARATELY BUDGETED RESEARCH IN

UNIVERSITIES BY SCIENTIFIC FIELD AND INSTITUTION

At 1984/85 prices 1984/85 במחירים

הנדסה
מדעיואדריכלותמדעי
הרוחמדעיEngineeהטבע

הכלי ומשפטיםהחברהרפואהringnixVpn2ומתימטיקהסך
Total1Science andandAgricultureMedicine'Social■lumanities

mathematicsarchitecsciencesand law
ture

ש"חמיליו N1Sי million
1970/7124.812.63.81.33.81.91.41970/71
1974/7529.913.55.60.74.02.93.11974/75
1981/8232.814.96.51.34.92.62.51981/82
1984/8565.131.911.13.49.14.64.51984/85

Percentagesםאחוז

1970/71100.050.915.55.115.47.65.51970/71
1974/75100.045.218.62.313.49.910.61974/75
1981/82100.045.619.74.214.97.97.71981/82

הכל סך 1984/85100.049.217.15.314.07.37.11984/85  TOTAL
העברית 100.033.6האוניברסיטה

15.028.44.918.1The Hebrew University
למחקר הטכניון 4.776.76.62.0Technion!100.0מוסד R&D

Foundationולפיתוח
אביב תל 100.048.713.115.98.214.1Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 100.056.8אוניברסיטת

25.517.7BarHan University
חיפה 100.04.5אוניברסיטת

81.913.6Haifa University
בןגוריון 100.062.513.0אוניברסיטת

16.26.32.0BenGurion University
ofבנגב the Negev

למדע ויצמן 2.5Weizmann■100.097.5מכון Institute
of Science

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
העברית 35.324.2האוניברסיטה

100.071.855.658.5The Hebrew University
למחקר הטכניון 19.55.887.29.15.5Technionמוסד R&D

Foundationולפיתוח
אביב תל 10.510.17.711.511.520.1Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 3.94.5אוניברסיטת

13.89.8BarHan University
חיפה 0.70.1אוניברסיטת

7.81.3Haifa University
בןגוריון 6.68.55.17.65.81.9BenGurionאוניברסיטת University

ofבנגב the Negev
למדע ויצמן 23.546.88.4Weizmannמכון Institute

of Science

1 Incl. scientific field not known.
2 Incl. paramedical courses.

ידוע. לא מדעי תחום כולל 1

רפואיים. עזר מקצועות כולל 2
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מוסד מימון. מקור לפי מיוחד, מימון בעלי מחקרים על הועאות  כ"ג/7. לוח
מדעי זתחום

TABLEXXIII/7.EXPENDITURE ON SEPARATELY BUDGETED RESEARCH, BY
SOURCE OF FINANCING, INSTITUTION AND SCIENTIFIC FIELD

At 1984/85 prices 1984/85 במחירי

1970/711974/751981/821984/85

"חמליונ ש N1Sי million
כוללי 24.829.932.865.1GRANDסך TOTAL1

מימון Sourceמקור of financing
הכל סך  9.717.218.037.3Israelישראל total

2.13.12.15.3Academicאקדמי
6.513.113.423.8Publicציבורי
1.01.02.58.0Privateפרטי

"ל מחו 15.112.712.827.2Foreignמקורות sources

Percentsאחוזים

הכלי 100.0100.0100.0100.0TOTAL1סך

מימון Sourceמקור of financing
הכל סך  39.357.558.457.7Israelישראל  total

8.710.37.08.2Academicאקדמי
26.143.943.636.9Publicציבורי
4.43.37.812.5Privateפרטי

מחו"ל 60.742.541.642.3Foreignמקורות sources

של המימון מישראלאחוו מקורות
sourcesof IsraeliInancingPercent

Institutionמוסד
העברית 39.854.548.551.8Theהאוניברסיטה Hebrew University

לישראל טכנולוגי מכון  69.976.681.374.3Theהטכניון Technion

אביב תל 59.068.171.273.4Theאוניברסיטת Tel Aviv University
אילן 86.975.280.673.4Barllanאוניברסיטת University
חיפה 100.085.268.660.4Haifaאוניברסיטת University

בנגב בןגוריון 100.090.882.776.0BenGurionאוניברסיטת University of

the Negev

למדע ויצמן 9.024.437.238.9Weizmanמכון Institute of Science

מדעי Scientificתחום field
ומתמטיקה הטבע 24.450.251.8Scienceמדעי and mathematics

ואדריכלות 78.678.077.2Engineeringהנדסה and architecture
59.474.552.3Agricultureחקלאות

רפואיים עזר ומקצועות 26.747.441.2Medicineופואה and paramedical courses
וחינוך החברה 56.458.371.7Socialמדעי sciences and education

I 11101. not known. ידוע. לא כולל 1
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בתעשייה מו"פ
בתעשייה, למו"פ ומימון השקעות הוצאות,  ב"ג/8. לוח

ראשי ענף לפי
שכירים) המעסיקים (מפעלים

תקציב שנות שוטפים; במחירים ש"ח. אלפי

מקובץסמל ראשי ענף

מחקר על ופיתוחהוצאות

הכל סך
Total

7 שגר
והוצ
עבודה
s and
abour
nses

נבודה
אוח

נוספות
Wage
other
expe

ואנרגיה חומרים
Materials and

energy

1982/831984/8521982/831984/851982/831984/85

הכל12 908.424,976§3,022.164,564§5,040.5125,218§סך

11  וטבק12 משקאות 58.11,05043.46345.6153מזון.

ומוצריו1315 עור הלבשה. 49610.61064.0158!.17טקסטיל,

והוצאה1718 רפוס ומוצריו, 15.819013.61351.231נייר

לאור

ופלסטיק19 גומי 81.32,04749.285714.7513מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 504.010,210350.75,84947.01,532מוצרים

ומוצריו.10,16,21 עץ והציבה, 180.41,43795.884915.6261כרייה

אל מינרלים מוצרי

מתכתיים

מתכת2223 ומוצרי בסיסית 206.84,399112.22,29031.61,051מתכת

188.33,477104.02,15639.9572מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 524.114,826§1,636.940,097§2,731.378,699§ציוד

שונות26,28 תעשיות הובלה, 1,057.423,213605.711,592224.85,880כלי
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R&D IN INDUSTRY

TABLEXXIII/8.EXPENDITURE, INVESTMENTS AND FINANCING
OFRAD IN INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH
(ESTABLISHMENTS ENGAGING EMPLOYEES(

yearsN1S thousand, at current prices; budge

Expenditure on
השקעות
במבנים

למו"פ ובציוד
Investments
in buildings

and equipment
forRA D

מו"פ מימון
ממקורות
ממשלתיים

R4 D financed
by Government

Aggregated major branch
אחרות. הוצאות
תקורה כולל

Other expenses,
incl. overhead

עבודות ביצוע
ידי על

חוץ גורמי
Contract and
commission

work

Code

1982/831984/851982/831984/851982/831984/851982/831984/85

§750.921,466§359.014,21210,796 §3*5.1§955.816,051TOTAL12

3.9855.217880 0.62.150Food. beverages and11  12

tobacco

1.7560.8176987 0.40.750Textiles, clothing, leather1315

and its products

161.08 0.322Paper and its products,1718

printing and publishing

6.220011.2477312 5.622.462Rubber and plastic19

products

42.41,29863.91,531966 §21.1131.11,570Chemical and oil products20

13.711855.320986 5.12.0Mining and quarrying,10,16,21

wood and its products,

nonmetallic mineral

products

16.443146.6627101 5.721.2592Basic metal and metal2223

products

27.255217.219718911. 125.6300Machinery24

435.713,729§134.610,0477,914 §297.7§648.811,070Electrical and electronic25

equipment

203.74,97823.2763161 17.8101.52,335Transport equipment,26,28

miscellaneous

manufacturing
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ראשי ענף לפי בתעשייה, במו"פ ומועסקים מפעלים כ"ג/9. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLEXXIII/9. ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS IN R&D IN
INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH (ESTABLISHMENTS ENGAGING EMPLOYEES)

March of each year, unless otherwise stated אחרת צוין כן אס אלא שנה, כל מרס

סמל
ראשי ענף Code
מקובץ

מפעלים
במו"פ העוסקים
Establishments
engaged in R&D

במו"פ עוסקים
Dealing with R&D

Aggregated major
branch J.l

6I
UJ

oa 5

Pi
a £

אקדמאים
jraduates>

וטכנאים הנדסאים
Practical engineers and

technicians

1984/85198219831985198219831985

הכל סך 2,862§י.1237088 2,5693,8112,023§2,0693,260TOTAL

וטבק משקאות מוון, 11122412.8113 9080504838Food, beverages

and tobacco

הלבשה, טקסטיל, 131562.243 4114151620.Textiles, clothing,
ומוצריו leatherעור and its

products

דפוס ומוצריו. נייר 171842.215 139161214Paper and its pro
לאור .ductsוהוצאה printing

and publishing

ופלסטיק גומי מוצרי 19422.886 9480969570Rubber and plastic
products

כימיים מוצרים 20538.5433 447452268260230Chemical and oil
נפט productsומוצרי

עץ והציבה, כרייה 10,16,21204.964 6949798029Mining and quar
מוצרי .ryingומוצריו, wood and
אל itsמינרלים products, non

melallicמתכתיים mineral
products

בסיסית מתכת 2223499.5139 164145137124112Basic metal and
מתכת metalומוצרי products

מכונות 24404.498 11115884101163Machinery

חשמלי ציוד 2510123.7§1,340 1,1292,2731,063§1,0541,969Electrical and
electronicואלקטרוני equip

ment

הובלה. כלי 26,283117.7531 411551215279615Transport equipment,
שונות miscellaneousתעשיות

manufacturing
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SURVEY Ol:POST SECONDARY
OR UNIVERSITY GRADUATES 1984

תיכונית על השכלה בעלי סקר
1984 אקדמית או

נבחרות תכונות לפי במו"פ, העוסקים אקדמאים כג/10. לוח
TABLEXXII1/10.UNIVERSITY GRADUATES EMPLOYED INRAD, BY SELECTED

CHARACTERISTICS

,KinDegree
הכל סך
Totalשלששנראשון

FirstSecondThird

אלפים  הכל 39.716.815.57.4TOTALסך  Absolute numbers
אחתים 100.0100.0100.0100.0 Percenlages

73.874.668.682.7Menגברים

26.225.331.417.3Womenנשים

Ageגיל
29 Up(S.0)12.323.26.0עד 10 29

30  4457.258.361.944.63044
45  6427.816.230.049.34564

\ 65+
\

2.8(2.2)2.2(5.3)65+

חציוני 38.435.038.746.4Medianגיל age

תואר קבלת Placeמקום of graduation and
לידה placeומקום of birth

הכל סך בישראל תואר f6.654.753.1Graduated.67.9קיבלו in Israel total
:Thereofמזה:

ישראל ילידי 40.355.929.327.6Jewsיהודים born in israel
לארץ חוץ ילידי 27.029.924.425.5Jewsיהודים born abroad

הגל סך לארץ בחוץ תואר 32.113.445.346.9Graduatedקיבלו abroad10101
:Thereofמזה.

ישראל ילידי 5.73.15.012.8Jewsיהודים born in isarel
הכל סך לארץ חוץ ילידי 25.19.638.033.6Jewsיהודים born abroad total

העלייה לפני תואר 19.37.333.018.4Graduatedקיבלו before immigration
העלייה אחרי תואר 5.014.9Graduated(2.1)5.6קיבלו after immigration

העבודה משעות כחלק במוייס R<SDעיסוק as part of working
hours

מי/' 36.535.647.715.3Lessפתות than 1/S

2A עד >A25.627.820.631.3</5 to V,

מי/2 37.936.631.753.4Moreלמעלה than 2A

מוייפ' TypeofRסוג <St D1

בסיסי XBasic.14.66.914.133מתקר research
שימושי 43.428.754.750.5Appliedמחקר resea rch

41.964.331.115.7Developmentפיתוח

I Percentages were calculated from total that does not include
employedinRAD in humanities and law.

עוסקים כולל שאינו הכל סך מתוך חושבו האחוזים 1

ובמשפטים. הרוח במדעי כמו"פ
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כלכלי ענף לימוד, תחום תואר, לטי במו"פ, העוסקים אקדמאים כ"ג/וו. לוח
יד ומשלח

1984

הכלסמלים Degreeתוארסך
CodesTotalשלישישניראשון

FirstSecondThird

Thousandsאלפים
הכל 39.716.815.57.4סך

Percentsאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0סך

לימוד תחום
הרוח 12.113.57.418.8מדעי

וניהול עסקים החברה, 13.414.313.311.4מדעי
(2.8)1.5משפטים

רפואיים עזר ומקצועות (3.1)27.5(1.9)12.1רפואה
הכל סך  הטבע ומדעי 25.617.823.148.5מתמטיקה

המחשב ומדעי סטטיסטיקה (4.2)7.510.06.3מתמטיקה,
פיסיקליים 10.03.89.724.9מדעים
ביולוגיים 8.14.07.119.4מדעים

(2.3)4.45.34.4חקלאות
הכל סך  ואדריכלות 30.944.424.014.6הנדסה

מחשבים אלקטרוניקה. חשמל. הנדסת (3.2)11.416.69.8מזה:
מכונות 7.812.45.5הנדסת

ומחצבים חומרים מטלורגיה, כימיה, (2.7)(2.6)(3.1)2:9הנדסת

נבחרים כלכלה ענפי
הכל(12) סך  וחרושת) (כרייה 24.033.519.910.7תעשייה
ונפט19.20 כימיקלים ופלסטיק, גומי (2.3)(2.3)2.83.5מזה:

הובלה2224.26 וכלי מכונות (3.0)7.39.37.1מתכת,
ואלקטרוני25 חשמלי (4.1)9.31.4.46.3ציוד

עסקיים7 ושירותים (6.0)10.714.59.0פיננסיס

הכל(8) סך  וקהילתיים ציבוריים 60.245.766.879.2שירותים
אוניברסיטאות835 23.314.019.751.8מזה:
מחקר84 ומעבדות ומדע מחקר 9.08.56.515.0מוסדות
בריאות85 (4.8)12.95.424.9שירותי

נבחרים יד משלחי
הכל(0) סך  ואקדמיים מדעיים מקצועות 75.664.680.789.5עובדי

והחיים0001 הטבע במדעי אקדמאים 11.85.510.927.7מזה:
ואדריכלים02 26.838.522.59.3מהנדסים

ווטרינרים0304 רוקחים שיניים, רופאי (1.2)רופאים, 9.823.0
והחברה0607 הרוח במדעי 9.39.49.09.4אקדמאים
גבוהה08 להשכלה במוסדות 15,25.813.240.6מורים

ודומיהם1 טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 13.520.111.8עובדי

8.811.56.38.1מנהלים2

השנתי האזרחי העבודה לכוח השייכים האקדמאים הכל סך מתוך 1
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TABLEXXIII/11. UNIVERSITY GRADUATES, EMPLOYED INRAD, BY DEGREE,
FIELD OF STUDY, ECONOMIC BRANCH AND OCCUPATION

1984

Degree

שלישי
Third

שני
Second

ראשון
Firs!

הכל סך
Total

GRAND TOTAL

GRAND TOTAL

Field of study
Humanities
Social sciences. Business and administration
Law
Medicine and paramedical studies
Mathematics and natural sciences  total
Mathematics. statistics and computer sciences
Physical sciences
Biological sciences
Agriculture
Engineering and Architecture  total
Thereof: Electrical, electronical and computer engineering

Mechanical engineering
Chemical. metallurgy. material and mining engineering

Selected Economic Branches
Industry  total
Thereof: Rubber. plastic. chemicals and petrol

Metal products. machinery and transport equipment
Electrical and electronic equipment

Financing and business services

Public and community services  total
Thereof: Universities

Science and research institutes. research laboratories
Health services

Selected occupations
Scientiifc and academic workers  total
Thereof: Academic workers in natural and life sciences

Engineers and architects
Physicians. dentists. pharmacists and veterinarians
Academic workers in humanities and social sciences
Teachers in institutions for higher education

Other professional. technical and related workes

Managers

תא' ככל במו"פ העוסקים אחוז
Perceni employed in R&D in each cell1

75.9 27.9 15.4 22.8

11.97.613.567.5
11.97.419.463.5
(6.2)(5.9)
23.827.6(42.6)
44.726.248.790.6
40.033.747.778.8
51.824.349.390.8
42.1(17.5)48.993.3
47.535.171.4100.0
37.536.933.679.5
53.653.650.586.9
41.147.130.2(60.5)
48.044.445.172.5

36.333.138.172.6
30.925.432.0100.0
42.137.046.384.0
53.749.559.982.7

(52.5) 22.0 10.3

15.229.481.2
50.772.094.4
72.991.898.7
16.223.852.6

25.033.883.4
67.171.999.5
43.441.291.0

24.9(30.4)
28.032.485.1
62.178.492.7

10.421.3

14.922.552.2

13.8

25.7
71.4

84.8
22.8

34.0
80.6
44.1
23.6
34.2
81.2

12.9

19.1

I Of all graduates in the annual civilian labour force.
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patents פטנטים
מקור לפי בישראל, פטנטים לרישום שהוגשו בקשות  ב"ג/12. לוח

הבקשה
TABLEXXIII/12.APPLICATIONS ENTERED FOR REGISTRATION OF PATENTS

IN ISRAEL, BY SOURCE OF APPLICATION

הכל מישראלסך מחו"לבקשות בקשות
TotalApplications from IsraelApplications from abroad

1949638210428

1950600222378

1951624258366

1952705291414

1953664280384

1954698303395

1955738290448

1956853302551

1957900323577

19581,099397702

19591,252401851

19601,5144651,049

19611,6964221,274

19621,9274191,508

19632,0594511,608

19642,1684411,727

19652,1974121,785

19662.2893971,892

19672,0562911,765

19682,1602901,816

19692,2912312,060

19702,2952472,048

19712,5453832,162

19722,7253942,331

19732,7233742,349

19742,4383442,049

19752,3984831,915

19762,4245611,863

19772,5295082,021

19782,6216321,989

19792,7155952,120

19802,7736692,104

19812,8597272,132

19822,9147072,207

19832,9826872,295

19843,3866962,690

19853,5177902,727

19863,6498192,830
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בריאות ב"ד. פרק

סקטור לפי מסווגת לבריאות הלאומית ההוצאה
השירות. סוג ולפי

לפי לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג .1
סקטור

לפי מסווגת לבריאות הלאומית ההוצאה
הבאים: הסקטורים

לאומי לביטוח המוסד כולל  הממשלה א.
הלאומיים, והמוסדות

מקומיות מועצות (עיריות, המקומיות הרשויות ב.
אזוריות); ומועצות
החולים; קופות ג.

רווח; כוונת ללא אחרים מוסדות ד.
בית. ומשקי עסקיים מפעלים כולל  אחר ה.

הסקטור ובין המבצע הסקטור בין הבחנה יש
המממן:

כל של חלקו נמדד המבצע הסקטור לפי במיון
(כולל ולשירותים לסחורות הישירה בהוצאה סקטור
בסקטור התחשבות ללא ייצור) לגורמי תשלומים
או החולים קופות הוצאות כל לדוגמא: המממן.
סחורות קניית על רווח כוונת ללא האחרים המוסדות
ולא עצמם המוסדות של כהוצאה נרשמו ושירותים.

אותה. מימנו אשר במשק אחרים גורמים של
על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור ידי
אחרים ותשלומים העברות מענקים. תמיכות, וכן
הלוואות). מתן כולל (לא אחרים לסקטורים נטו.
התמיכה מרכיב נכלל לא הממשלתי במימון
או נמוכה כריבית שניתנו ממשלתיות, בהלוואות
שירותי המספקים אחרים לגופים הצמדה ללא
זה מרכיב הכללת חולים). קופות (בעיקר בריאות
במימון הממשלה של חלקה את מגדילה היתר,

הבריאות. שירותי
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 הכספיים בדו"חות
כוללת לבריאות הממשלתית ההוצאה
ותקציב הרגיל התקציב (במסגרת לבריאות הוצאות
העבודה משרד של הבריאות, משרד של הפיתוח)
ושל הנאצים בנפגעי לטיפול היחידה של והרווחה,

לאומי. לביטוח והמוסר הלאומיים המוסדות
המקומיות הרשויות של לבריאות ההוצאה
של רגיל והבלתי הרגיל בתקציב הוצאות כוללת
רפואי לפיקוח הוצאות וכן לבריאות המחלקה

.1987 .4 מס' מוסף".  לישראל הסטטיסטי "הירחון ל1985/86". מוקדם ואומדן 1984/85 לבריאות הלאומית "ההוצאה ראה
.1987 ו, מסי שם. מוקדמים" אומדנים  1986 לאומיים "חשבונות (1) ראה

United Nations, A SystemofNational Accounts, Studies in Methods, Series F. No. 2 Rew. 3, new york, 1968. (2)

לבריאות1 לאומית הוצאה
כספיים נתונים

נערכה זה בשנתון לבריאות הלאומית ההוצאה
להמלצות המתאימות הגדרות ולפי חרשה במתכונת
החל לנתונים  האו"מ2 של הסטטיסטי המשרד
מקודמתה נבדלת החדשה המתכונת ב984/85ו.

הבאות: בנקודות
הממשלה, ידי על שניתנו הבריאות שירותי בערך (1)
ומוסדות החולים קופות המקומיות, הרשויות
על הבלאי גם נכלל רווח כוונת ללא אחרים

והציוד. הבניינים
הממשלה ידי על שניתנו הבריאות שירותי בערך (2)
את המשקפת זקופה הוצאה גם נכללה
לעובדיה פנסיה לשלם הממשלה התחייבות

שיפרשו. לאחר

חישוב ושיטות הגדרות

הוצאה כוללת לבריאות הלאומית ההוצאה
קבועים. בנכסים והשקעה שוטפת

כל של ערכם את מקיפה השוטפת ההוצאה
ידי על שוטף כאופן שנצרכו הבריאות שירותי
על הניתנים בריאות שירותי להוציא האוכלוסייה,
הביטחון משרד השתתפות כולל (אך צה"ל ידי

כוללת: היא אזרחיים). חולים בתי בהוצאות
על בית למשקי סופקו אשר השירותים ערך .1
הרשויות הלאומיים, המוסדות הממשלה, ידי
אחרים ומוסדות החולים קופות המקומיות,
חינם. או מוזלים במחירים רווח, כוונת ללא
אלה שירותים ערך נמדד שוק, מחיר להם באין
הן: הנכללות ההוצאות הייצור. הוצאות לפי
הוצאות ומשכורת, (שכר עבודה הוצאות
שוטפות וקניות שכרן על ומסים נוספות עבודה
(כלומר נטו אחרים ושירותים סחורות של
על ההוצאות נכללות לא מכירות). בניכוי
מימון מכך, כתוצאה הצמדה; והפרשי ריבית
מסים ידי על מימון לעומת מלוות ידי על
שירותי ערך אומדן על משפיע אינו ומענקים

הבריאות.
נקנו אשר והשירותים הסחורות ערך .2
עסקיים. מגופים בית משקי ידי על במישרין
הוצאות כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
למטרות המשמשים ציוד ורכישת בניינים הקמת

בריאות.
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במחירים ושירותים, סחורות לקניית האחרות
של מפורטים סעיפים ניכוי ידי על נאמדו קבועים,
ממרד מתאימים בסעיפים המחירים בעליית הקניות
ממדד או התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים
מפורטים לסעיפים הקניות חלוקת לצרכן. המחירים
בשנת שנערך מיוחד מחקר בסיס על נקבעה
ההוצאה התפלגות על נתונים בהיעדר .1977/78
מחירים ניכוי לערוך ניתן לא חודשים, לפי השנתית

רבעוני. או חודשי
"אחר"  העסקי הסקטור של הסעיפים ברוב
ידי על קבועים, במחירים האומדנים, מחושבים 
כמו רלוונטיים, כמותיים באינדיקטורים שימוש
ומכשירים "תרופות בסעיף אשפוז. ימי מספר
מתקבלים בית" משקי ידי על שנקנו רפואיים
שוט במחירים האומדנים ניכוי של בדרך האומדנים
מדד של המתאים בסעיף המחירים בעליית פים

לצרכן. המחירים
בעזרת חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן
מחירי ומדד למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד

ושירותים. למסחר וציוד מכונות
ההוצאה של אומדנים מוצגים כ"ד/ו בלוח
של קבועים במחירים ומרכיביה לבריאות הלאומית

.1980/81 שנת
הקודם, לשנתון כהשוואה מתוקנים. אומדנים
1982/83 לשנים באומדנים קלים תיקונים הוכנסו
לשנת המוקדם האומדן תוקן כן כמו ו1983/84.

מפורטים. כספיים דו''חות בסיס על 1984/85

מקורות
המוסדות הממשלה, של כספיים דו"חות .1

הסבר דברי המקומיות, והרשויות הלאומיים
מבקר ורו"חות הממשלה של התקציב להצעות

המדינה.
ההוצאות מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .2

כוונת ללא אחרים ובמוסדות החולים בקופות
ושא שלהם הכספיים הדו"חות סמך על רווח

אליהם. המופנים מיוחדים לונים
מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .3

והבינוי השיכון משרד של ישירים ודיווחים
וגמר התחלות שטח על הגדולות הבנייה וחברות

בנייה.
הלשכה שעורכת המשפחה הוצאות סקרי .4

לסטטיסטיקה. המרכזית
פרסום  בישראל" האשפוז "מוסדות .5

במשרד וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה
הבריאות.

ותחלואה בריאות שירותי
הקיימים, הבריאות שירותי את מתארים הלוחות
התחלואה ואה הבריאות בשירותי השימוש את

ג'). בפרק מופיעות מוות (סיבות

תקציב מתוך יסודיים, ספר בבתי שיניים ורפואת
ההוצאה את כוללת היא אין לחינוך; המחלקה

הרשויות. של תברואה לשירותי
החולים קופות של לבריאות ההוצאה
בתקציב החולים קופות של ההוצאה את כוללת

שלהן. הפיתוח ותקציב הרגיל
ללא אחרים מוסדות של לבריאות ההוצאה
מוסדות של ההוצאה את כוללת רווח כוונת
המוסדות הממשלה, בבעלות שאינם בריאות
על פועלים ואינם המקומיות והרשויות הלאומיים
כוונת ללא אחרים בריאות במוסדות עסקי. בסיס
לא ציבוריים חולים בתי היתר בין נכללים רווח

וכוי. בריאות ארגוני ממשלתיים,
ה''אחר" הסקטור של לבריאות ההוצאה
עסקיים חולים בתי של המכירות ערך את כוללת
הוצאות את וכן וכוי) נפש לחולי חולים בתי (כגון
ורופאים שיניים רופאי שירותי על הבית משקי
עסקיות מרפאות שירותי אחרים, פרטיים ואחיות
מגופים רפואיים ומכשירים תרופות רכישת וכן

עסקיים.
לפי לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג .2

השירות סוג
הממשלה, של הבריאות שירותי על ההוצאה
מוסדות החולים, קופות המקומיות, הרשויות
על הניתנים והשירותים רווח כוונת ללא אחרים
של הענפית לפעילות בהתאם מוינה עסקי בסיס
הוגדרו הענפים השירות. את הנותנים המוסדות
."1970 הכלכלה ענפי של האחיד ל"סיווג בהתאם
ומכשי תרופות קניית על הבית משקי של ההוצאות
ולא אחד בסעיף סווגו עסקיים מגופים רפואיים רים

יוצרו. שבהם התעשייה ענפי לפי
בדרך מחושבת אשפוז ליום השוטפת ההוצאה
חולים בית סוג בכל 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,
חולים, קופות מקומיות, רשויות (ממשלה, סקטור
לכל עסקי), וסקטור רווח כוונת ללא אחרים מוסדות
וציוד) בנייה שוטפות, קניות (שכר, הוצאה סוג

וכוי). חולים בתי (מרפאות, שירות סוג ולכל
הממשלה, של לבריאות השוטפת מההוצאה
ומוסדות החולים קופות המקומיות, הרשויות
הם אחוז 70 עד כ65 רווח, כוונת ללא אחרים
של שוטפות קניות  והיתר עבודה הוצאות
עבודה, בהוצאות השינוי ושירותים. סחורות
במספרי השינויים לפי נאמד קבועים, במחירים
ההוצאות לעובד. העבודה ובשעות העובדים
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ומקורות הסברים
וה המאושפזים תנועת מיטות, חולים, בתי
ע"י נמסרו הנתונים חולים. כבתי תפיסה
במשרד ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה
מבתי חודשיים דיווחים על מבוססים והם הבריאות,

החולים.
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. גריאות
של ולסטטיסטיקה לאפידמיולוגיה מהיחידה
והם הבריאות, במשרד הנפש בריאות שירותי
ושחרורים קבלות של חודשי דיווח על מבוססים
נפש לחולי וממחלקות נפש לחולי חולים מכתי
מקבלת כן, כמו יום. חולי כולל כלליים, חולים בבתי
חולה כל על אינדבידואליות הודעות היחידה
אלו והודעות למוסד המתקבל או המשתחרר
גם כלולים הנתונים. ולהשלמת לביקורת משמשות
מהמחלקה המתקבלים יום חולי נוכחות על נתונים
הבריאות. במשרד ולסטטיסטיקה רפואית לכלכלה
מלריה). (כולל מדבקות ומחלות חיסונים
לאפידמיולוגיה המחלקה ע"י נמסרו הנתונים

הבריאות. שבמשרד
לטיפול מהתחנות דיווחים סמך על  חיסונים
הנפתיות, הבריאות לשכות באמצעות ובילד באם
מזרח כולל (לא האוכלוסייה לכל מהיחסים הנתונים

ירושלים).
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 המתלה

בסיכום). נכללו לא ושחפת
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
עלסקר מבוססים הנתונים באשפוזים אבחנות
נתונים מתקבלים שבו כלליים, חולים מכתי יציאות
כוללים הנתונים חולים. מבית יציאה כל בעבור
ויציאה כניסה תאריך דמוגרפיים, פרטים

שטופלו. והאבחנות המחלקה שם מהמחלקה,
המבוססים אומדנים הם בלוחות הנתונים

מפקדי. עיבוד על ובחלקם מדגם על בחלקם
60 בני סקר על מבוססים הנתונים קשישים.
המרכזית בלשכה שנערך בית במשקי ומעלה
ליישו מתייחסים הנתונים ב1985. לסטטיסטיקה
ומעלה. תושבים 2,000 מונה שאוכלוסייתם בים

הגדרות

המיטות. סוג לפי נקבע : חולים בית סוג
ממחלקה העברות כוללות לאשפוז: קבלות

מוסדות. בין העברות או למחלקה
חולים בבתי מחלקות כלליות: מחלקות
וכן וכוי. נשים ילדים, כירורגית, פנימית,  כלליים
למחלות מחלקות למעט הנסן, החולים בית את

ושיקום. ממושכות מחלות נפש,
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 כאשפוזים. 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
שיטתסייבין, לפי ילדים שיתוק נגד וחיסון ושעלת)
מוחלש חי וירוס של האכלות שלוש כלל (בדרך
שנת בתחילת דחף וחיסון הראשונה החיים בשנת
הראשונה) החיים שנת בסוף או השנייה החיים
הראשונה שנתהחיים בסוף הניתן חצבת נגד וחיסון

השנייה. החיים שנת בראשית או
התחדדויות או חדשים מקרים שחפת: מקרי
למרות השנה, במשך שנתגלו ומקרים המחלה של
כמצב מקרים נכללים לא חדשה. איננה שההידבקות

להתחדדויות). (פרט כ"נרפא" שהוגדר
עונשין "חוק פי על נעשות הריון. הפסקות

כלהלן: הריון", הפסקת ,1977 תשל"ז
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 המשך (4)

נפשי. או גופני נזק לה לגרום
סוציאליים תנאים משפחתיות, אישיות, (5)סיכות
ע"י 1980 כתחילת בוטל זה (סעיף קשים

הכנסת).
הפעולות כניהול: עצמאיים  קשישים
הזוג. בת/בן ידי על או הקשיש/ה יד על מבוצעות
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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
X100

הדיווח לשנת שקדמה בשנה הלידות מספר

השנייה: בשנה
בדיווח המקרים מספר

X100

חישוב שיטות

מופיעים שבהם הלוחות בכל שיעורים.
אוכלוסייה פי על השיעורים חושכו שיעורים,
,1974 בשנת החל אחרת). צוין כן אם (אלא ממוצעת

בכוח. עולים האוכלוסייה כוללת

המיטות: תפוסת אחוז

בפועל אשפוז ימי

הדיווח שנת לפני שנתיים הלידות מספר
המיטות מספר לפי ככוח אשפוז ימי

בתקן המאושרות

X100
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נבחרים פרסומים

1972  1976 להתאבדות ונסיונות התאבדויות 573
מבוטחי של הדמוגרפיים המאפיינים של סטטיסטי ניתוח 659

.1976 החוליס קופות
1981 בריאות בשירותי שימוש סקר 717

נבחרות מידבקות מחלות של סטטיסטיים לוחות 722
1976 1980

1982 בית במשקי קשישים סקר 754
1979 אשפוזים של אבחנתית סטטיסטיקה 803

מיוחדים פרסומים
1952 ;1951 בישראל השיניים ורופאי הרופאים 14

כישראל אמהות ותמותת פרינטליח תמותה 75
1950 1954

1961 עד 1958 בישראל מסרטן התמותה 174
בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409

19501967
1950 1972 תינוקות ופטירות מת לידות נ45
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national expenditure on health לבריאות לאומית הוצאה

ושירות הוצאה סוג לפי לבריאות, לאומית הוצאה  כ"ד/ו. לוח
TABLEXXIV/l .NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY TYPE OF

EXPENDITURE AND SERVICE
Budget years תקציב שנות

שוטפו ICurrentהוצאה expenditure
הוצאה

לאומיתהשקעהמרפאות
לבריאותבנכסיםתרופות1'2בתיציבוריותמינהל

כולל ע"ירופאים1רפואת1חוליםורפואהממשלתיסך באחוזקבועיםשנקנו
GrandסךGovernביתפרטייםשינייםומחקרמונעת מהתל"גFixedמשקי
totalהכלmentPublicHospitalsDental1Private'Medicines"2capitalNational

Totaladmiclinicsandclinicsphysibought byformaexpenditure
nistrationandresearchcianshouseholdstionon health

preventiveas Jo of
medicineGNP

ש"ח. currentשוטפיםבמחיריםאלפי pricesN1S thousand, at
'1984/85804,797757.0096,679257,534348,922,48530,143 8132,24647, 7887.9

^^אחוזים _^Percentages
1962/63100.094.12.938.335.314.72.95.95.5
1965/66100.091.7.738.435.013.33.38.35.9
1970/71100.089.5.035.235.29.53.84.810.55.4
1971/72100.089.9.534.135.610.93.93.910.15.2
1972/73100.087.5.134.134.110.83.44.012.55.6
1973/74100.084.4.330.034.610.13.84.615.65.9
1974/75100.08 2.9.129.234.011.03.14.517.15.9
1975/76100.082.6.028.633.911.53.14.517.46.0
1976/77100.087.6.028.638.012.13.04.912.46.5
1977/78100.089.8.028.539.812.22.95.410.26.9
1978/79100.089.10.928.939.012.93.04.410.97.5
1979/80100.091.6. 0.829.042.712.12.74.38.47.5
1980/81100.094.11.029.944.512.02.64.15.9§7.1
1981/82100.093.80.830.243.012.33.44.16.2§7.2

91982/83100.093.30.729.742.012.84.14.06.77.2
§1983/84100.093.20.729.740.412.94.84.76.87.3
§1984/85100.093.60.831.941.510.94.14.46.47.5
'1984/85100.094.10.832.043.410.13.84.05.97.9
1985/86100.095.05.07.5"י

ש במחיריאלפי ,n"41980/8Iprices4at 1980/81NIS thousand,
1970/715,2624,760731,7732,025611120169472
1971/725,7635.216731,9652,244672120169515
1972/736,5655,773732,1572,463794150169730
1973/747,0665,976732,1092,572794150270988
1974/757,8686.6341462,3012,8468551803041,117
1975/768,3696,989732,4453,0659161803041.246
1976/778,4037,370732,4623,323965192345953
1977/788,8147,906732,5843,637,030204373850
1978/799,4998.425882,7243,840,161228373996
1979/809,3118,477732,7073,932,128240387791
1980/819,1238,581882,7244,061,095240373542
§1981/829,5248,930762,8444,130,203267419585
§1982/839,9179,266752,9164,239,324301411651
§1983/8410,0819,388762,9424,179,380336475693
§1984/8510,3569,690713,1844,3171,350295473666
'1984/8511,24510.579843,4724,891,364295473666
"1985/8611,23710,669568

1 Estimates of low reliability. 2 Including medical
equipment 3 As of 1984/85  a new series (see
intraduction). 4 Estimates for the years 1970/71 to 1979/80
at 1980/81 prices were computed for each groupof expenditure
and for the total expenditure, by chaining the appropriate annual
changes at 1970/71 or 1975/76prices. Asa resultof the chaining,
the groups do not add up to thetotal .

מכשירים כולל 2 נמוכה. מהימנות כעלי אומדנים 1

חרשה סדרה  ואילך 1984/85 משנת 3 רפואיים.
לשנים 1980/81 במחירי האומדנים 4 מבוא). (ראה
ולסך הוצאה קבוצת לכל חושבו 1979/80 עד 1970/71
המקבילים השנתיים השינויים שירשור ידי על ההוצאה
השירשור בגלל .1975/76 או 1970/71 שנת במחירי שחושבו

הכל. לסך מסתכמות הקבוצות אין
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הוצאה סוג מבצע, סקטור לפי לבריאות, לאומית כ"ד/2.הוצאה לוח
ושירות

TABLEXXIV/2.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY OPERATING SECTOR,
TYPE OF EXPENDITURE AND SERVICE

1984/85
Percentages. at current prices; budget year תקציב שנת שוטפי במחירים אחוזים.

הכל סך
Total

קופות
חולים
Sick
Funds

o

Pn'€,.
אחר
Other

סוג לפי
השירות

By
type
of

service

לפי
סקטור
מבצע

By ope
rating
sector

ממשלה
Govern
ment

11
8.1
5 
Ej

nnc,CJfJ

כולל 100.0100.022.91.044.312.519.3GRANDסך TOTAL

 שוטפת הוצאה
הכל סך

94.1100.022.91.044.611.220.3Current expenditure 
total

ממשלתי 0.8100.0100.0מינהל
Government

administration
ורפואה ציבוריות מרפאות

מונעת
32.0100.07.92.183.26.8

Public clinics and
preventive medicine

ומחקר חולים בתי

הכל סך 
43.4100.041.8

33.219.06.0Hospitals and research
 total

כלליים חולים 33.7100.042.437.718.91.0Generalבתי hospitals
לחולי חולים בתי

נפש
4.2100.060.913.65.719.8Hospitals for the

mentally ill

למחלות חולים בתי
ממושכות

4.5100.028.7
22.625.922.8Hospitals for the

chronically ill

החלמה 0.5100.023.476.6Convalescentבתי homes
0.5100.0100.0Research1מחקר1

שיניים2 10.1100.02.09.51.886.7Dentalרפואת clinics2
פרטיים2 3.8100.0100.0Privateרופאים physicians'

רפואיים ומכשירים תרופות
בית2 משקי ע"י שנקנו

בנכסים השקעה
הכל סך קנועיס

4.0

5.9

100.0

100.023.62.839. i32.1

100.0

2.2

Medicines and medical
equipment bought
by households1

Fixed capital
formation total

חולים .c27.3.8100.031בתי t39.21.6Hospitals
2.1100.08.8:161.18.73.4Clinicsמופאות

1 Expenditure of special research units associated
hospitals. 2 Estimates of low reliability.

1v//if בתי ליד מיוחדות מחקר יחידות של הוצאות 1

נמוכה. מהימנות בעלי אומדנים 2 החולים.
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סקטור לטי 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 ,D'nnN

מבצע סקטור Byלפי operating sectorמממן סקטור לפי
By ifnancing sector

:Thereofמזה:

הכל ממשלהסך
רשויות
הכלאחר§Eכדו£מקומיות רשויותסך

TotalGovernmentLocalיי £ 0 כ
USC C.~OtherTotalמקומיותממשלה

authoritiesMC^ USGovernmentLocal
authorities

1973/74100.026.12.111.4 39.720.7100.050.63.0
1974/75100.025.62.210.7 40.421.1100.056.72.5
1975/76100.025.62.011.4 39.721.3100.056.22.7
1976/77100.025.82.010.2 39.722.3100.050.82.1
1977/78100.026.71.610.5 38.422.8100.055.71.7
1978/79100.023.21.413.3 40.321.8100.050.91.5
1979/80100.027.01512.0 38.620.9100.059.71.6
1980/81100.025.81.311.5 41.020.4100.058.31.2
1981/82100.024.91.211.3 41.021.6100.057.61.0
1982/83100.023.81.112.0 40.222.9100.056.6
1983/84100.022.01.012.1 40.524.4100.052.10.8
1984/85100.020.91.012.5 44.720.9100.050.40.9

1 1984/85100.022.91.012.5 44.319.3100.050.00.9
"1985/86100.022.21.011.9 44.220.7100.051.60.9

1 New series (see introduction). מבוא). (ראה חדשה סדרה 1

סקטור לפי חולים, בבתי אשפוז ליום יחסית שוטפת עלות כ"ד/4. לוח
חולים בית וסוג מבצע

TABLEXXIV/4.RELATIVE CURRENT COST PER DAY OF HOSPITALIZATION IN
HOSPITALS, BY OPERATING SECTOR AND TYPE OF HOSPITAL
Indices; current costof allhospitals =100.0 = ff^inn בתי כל של השוטפת העלות מדדים;

At current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים
חולי: Hospitalsכתי

הכל סך
Total

כלליים
General

נפש לחולי
Mental

למחלות
ממושכות
Chronic

החולים בתי 100.0כל
1983/84

174.233.546.0ALL HOSPITALS

ממשלה'
רווח כוונת ללא מוסדות

אחר

100.5
148.7
27.0

150.3
199.0
116.5

41.8
65.8
18.4

57.6
53.3
31.3

Government1
Nonprofit institutions
Other

החולים בתי 100.0כל
1984/85

175.333.043.4ALL HOSPITALS

ממשלה'
רווח כוונות ללא מוסדות

אחר

101.6
147.8
24.6

150.2
200.8
110.9

41.6
66.1
10.8

56.2
51.7
27.9

Government1
Nonprofit institutions
Other

החולים בתי 100.0כל
1984/85

175.633.542.2ALL HOSPITALS
חולים וקופות ממשלה'

רווח כוונת ללא אחרים מוסדות
אחר

129.1
108.1
21.7

178.0
173.3
97.8

48.2
51.2
14.8

66.8
38.0
24.7

Government1 and sick funds
Other nonprofit institutions
Other

1 Including local authorities.
2 New series (see introduction).

מקומיות. רשויות כולל 1

מבוא). (ראה חדשה סדרה 2
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HEALTH SERVICES בריאות שירותי

ובעלות סוג לפי חולים1, בתי כ"ד/5. לוח
TABLE XXIV/5.HOSPITALS1, BY TYPE AND OWNERSHIP

שנה Endסוף of year
ובעלות 1986Type♦1948195019601970197519801985סוג and ownership

הכל 6683133160130144151ISOTOTALסך
מוסר Typeסוג of institution

כללי 3650425047394344Generalטיפול care
993Tuberculosisשחפת

נפש 19215572מחלות 41413029Mental diseases
ממושכות 23303539587675Chronicמחלות diseases

שיקום


333622Rehabilitation
Ownershipבעלות 720273329353029Governmentממשלה

ממשלתית 22222Municipalעירונית government
מקומיות 244111Localרשויות authorities

כללית חולים 1012161614141414Generalקופת Workers'
Sick Fund

1|34111הדסה
1Hadassah

1055Malbenמלבן
56898777Missionsמיסיונים

ציבוריים חולים 87102419273737Otherכתי nonprofit
אחרים

פרטיים חולים 3130576951576060בתי
hospitals

Private hospitals
1 Till 1970, incl. hospitals for mentaly retarded. למפגרים. מוסדות כולל 1970 עד 1

מיטה סוג לפי חולים לבתי קבלות  ב"ד/6. לוח
TABLEXXIV/6.ADMISSIONS TO HOSPITALS BY TYPE OF BED

מיטה |1961סוג 1965197019751980 |198319851986Type of bed
CThousandsאלפי

כולל 268.8319.5402.9498.8624.7640.6705.5725.8GRANDסך TOTAL
תושב ל1,000 000,יםשיעורים populationRates per 1

כולל 122.6124.7136.2142.8160.0158.7166.7168.8GRANDסך TOTAL
הכל1 כלליותסך 114.9117.2129.2136.2153.9152.0.160.2162.1Generalמחלקות care total'

21.527.729.930.536.840.540.541.1Internalפנימית2 medicine2
אקוטית 0.91.31.61.71.81.7Acuteפנימית internal

medicine
0.70.70.91.01.41.71.71.7Neurologyעצבים

0.50.81.11.21.21.2Oncologyאונקולוגיה
כללי5 נמרץ 0.31.01.41.61.5Generalטיפול intensive care3
לב נמרץ '1.42.63.0טיפול 3.13.0Cardiac intensive care

16.217.11ילדים4 7.416.419.918.518.719.8Pediatrics■1
ביילוד מיוחד 0.40.50.60.72.02.01.92.2Neonatologyטיפול

כללית5 16.515.817.116.218.917.421.221.4Generalכירורגיה surgery5
ילדים 2.01.91.32.22.4Pediatricכירורגית surgery

5.64.25.25.76.66.46.96.9Orthopedicsאורטופדיה
יאורולוגיה 1.52.02.53.23.93.64.24.3Urology

0.80.81.00.81.00.91.11.0Neurosurgeryנוירוכירורגיה
ולב חוה .0.50.40.70.7ניתוחי 0.81.31.21.3Ca rdi orespi ratory

פלסטית 0.80.81.11.21.41.21.51.4כירורגיה
surgery
Plastic surgery

2.42.83.74.45.14.35.25.0Ophthalmologyעיניים
גרון אוזן. ,3.62.63.64.54.83.54.44.4Earאף. nose Sc throat

15.115.115.316.117.415.115.115.1Gynaecologyנשים
24.726.228.529.925.827.126.326.5Obstetricsיולדות

נפש 3.63.94.14.33.63.53.33.4Mentalמחלות diseases
ממושכות6 3מחלות ג

\ "1.61.92.12.62.82.8Chronic diseases6
1.70.50.80.70.80.7Rehabilitationשיקום

1 Including Hansen's disease. 2 Including lungs, car
diology, nephrology, endocrinology, haematology, rheumatology,
dermatology, venereal diseases and unspecified. 3 Including
respiratory intensive care. 4 Including pediatirc intensive
care. 5 Including oral surgery. 6 Including tuberculosis,
geiratircs (rehabilitation and nursing) and 03^ 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
נפש; ותשושי סיעודית גריאטריה שיקומית. גריאטריה שחפת.

כלולה. אינה לתשושים המחלקה ב1983 התל
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מיטה וסוג בעלות לטי חולים, בבתי מיטות כ"ד/7. לוח
TABLEXXIV/7.BEDS IN HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND TYPE OF BED

1986
שנה Endסוף of year

כוללבעלות סך
Grand total

מיטה Typeסוג of bed

Ownership כלליות
Genera!

שחפת
Tubercu
losis

מחלות
נפש

Mental
diseases

מחלות
ממושכות
Chronic
diseases

שיקום
Rehabili
tation

הכל סך
ממשלתי

27,39911,927207,6727,285495TOTAL
9,6494,383203,7601,41670Government

6739Municipalgovernment_1,3291,223עירוניממשלתי
חולים 5,0063,656521559270Generalקופת Workers'
Sickכללית Fund

8698052044Hadassahהדסה
61Missions_636575מיסיק

אחר 3,5749251742,40372Otherמלכ''ר nonprofit
hospitals

Private 6,336360פרטי


3,1972,779

רווח. כוונת ללא מוסדות  מלכ''ר

מיטה סוג לפי חולים, בבתי מיטות  כ"ד/8. לוח
TABLEXXIV/8.BEDS IN HOSPITALS, BY TYPE OF BED

מיטה 1986Type'197519771980198319841985סוג of bed

Bedsמיטות
כולל 23,68225,35126,36726,42027,020527,55427,399GRANDסך TOTAL

תושבים ל1,000 1,000שיעורים populatiorRates per

כולל 6.416.446.456.32GRANDג6.826.996.7סך TOTAL
הכל כלליות2סך 3.273.292.952.862.832.802.76Generalמחלקות care2  total

0.890.850.770.750.720.700.70Internalפנימית3 medicine3
אקוטית 0.120.080.090.090.080.090.08Acuteפנימית internal

medicine
0.040.050.040.050.050.050.05Neurologyעצבים

0.060.060.050.040.040.040.04Oncologyאונקולוגיה
כללי4 נמרץ 0.010.020.020.030.030.030.03Generalטיפול intensive care4
לב נמרץ 0.020.030.030.040.040.040.04Cardiacטיפול intensive care

0.400.390.330.310.300.300.28Pediatrics5ילדים5
ביילוד מיוחד 0.050.080.080.080.080.080.08Neonatologyטיפול

כללית6 0.460.470.430.390.400.390.39Generalכירורגיה surgery6
ילדים 0.050.040.040.030.030.040.04Pediatricכירורגית surgery

0.210.220.190.190.190.190.18Orthopedicsאורטופדיה
0.130.130.110.110.110.110.11Urologyאורולוגיה

0.030.030.030.030.030.040.04Neurosurgeryנוירוכירורגיה
ולב חזה 0.030.030.040.050.040.040.04Cardiorespiratoryניתוחי

surgery
פלסטית 0.040.030.030.030.030.030.03Plasticכירורגיה surgery

0.140.140.130.110.110.110.10Ophthalmologyעיניים
גרון אוזן. ,0.080.090.080.070.070.070.07Earאף, nose, Sl throat

0.160.180.160.160.150.150.15Gynaecologyנשים
0.340.360.300.310.310.300.30Obstetricsיולדות

נפש 2.352.302.1S2.001.861.831.77Mentalמחלות diseases
ממושכות7 0.991.181.431.431.571.691.69Chronicמחלות diseases'

0.160.130.160.130.110.120.11Rehabilitationשיקום

1 In 1986, a hospital with 215 beds was closed
27 See notes to Table XXIV/6.

מיטות. 215 ובו חולים בית נסגר 1986 בשנת 1

כ"ד/6. ללוח ו 6 הערות ראה 2  7
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מיטה סוג לפי חולים, בבתי המיטות ותפוסת ממוצעת שהייה  כ"ד/9. לוח
TABLEXXIV/9.AVERAGE DURATION OF STAY AND BED OCCUPANCY IN

HOSPITALS, BY TYPE OF BED

מיטה 1986Type'196519701975198019831985סוג of bed

של (אלפים) שהייה Daysימי of stay (thousands)
את שעזבו מאושפזים

החולים ofבחי patients discharged from
hospitals

כולל 6,703סך 5,1327,4148,8008,919 7,8559,174GRAND TOTAL
כלליות מחלקות 3.212מזה: 2.6773,5843.8153,798 3.7323,688Thereof: General care

הכל סך  total
) ממוצעת geמיםןשהייה duration of stay (days)Avera  כלליות מחלקות

הל2 סל
8.9 8.97.66.35.6 6.05.3General care  tolap

10.0פנימית3 10.99.27.25.9 6.25.5Internal medicine1
אקוטית 21.723.517.313.5פנימית 14.514.8Acute internal medicine

15.2עצבים 15.414.410.410.1 10.69.5Neurology 26.0אונקולוגיה 19.617.011.211.6 10.210.3Oncology
כללי4 נמרץ 7.25.54.8טיפול 4.14.8General intensive care' לב נמרץ. 4.13.83.9טיפול 3.94.1Cardiac intensive care

9.1ילדים5 10.17.95.44.9 5.14.2Pediatrics' ביילוד מיוחד 25.4טיפול 29.221.314.115.9 16.313.3Neonatology כללית6 9.8כירורגיה 11.78.97.35.6 6.75.2General surgery6 ילדים 6.36.14.5כירורגית 5.64.2Pediatric surgery
14.2אורטופדיה 14.212.29.58.6 9.78.0Orthopedics
15.1אורולוגית 16.612.79.88.3 9.17.4Urology

14.6נוירוכירורגיה 15.813.610.811.1 11.111.1Neurosurgery ולב חזה 14.5ניתוחי 17.613.512.69.9 10.39.1Cardiorespiratory

פלסטית 9.3כירורגיה 10.59.17.97.4 8.87.1
surgery

Plastic surgery
11.1עיניים 12.89.68.06.1 7.75.5Ophthalmology

גרון אתן. 7.0אף. 8.75.65.04.8 5.64.4Ear. nose and throat
4.0נשים 4.43.43.23.4 3.43.3Gynaecology 4.4יולדות 4.84.14.03.8 4.03.7Obstetrics

נפש 154.8מחלות 152.7166.4233.2188.5 160.5203. SMental diseases
ממושכות7 207.3מחלות 69.4223.8190.0191.0 166.1201.9Chronic diseases1

93.1שיקום 79.3109.456.846.1 72.650.5Rehabilitation
(אלפים) אשפוז Hospitalizationימי days

חולים (thousands)כולל incl. patients
עזבו notשטרם yet discharged
כולל 7,244סך 6,3697,9899,0309,049 8,8108,746GRAND TOTAL כלליות מחלקות 3.242מזה: 2.6963.5843,8663,858 3,7923,675Thereof: general care

(אחוזים) Occupancyתפוסה (percentages)
כולל 96.9סך 97.492.793.291.0 93.188.SGRAND TOTAL  כלליות מחלקות
הכל סך

92.4 94.8*15.989.889.9 89.585.2General care  total1

95.1פנימית3 95.788.993.893.1 95.490.9Internal medicine' אקוטית 95.268.882.482.5פנימית 82.679.7Acute internal medicine
107.6עצבים 104.387.197.495.9 100.492.1Neurology

88.9אונקולוגיה 93.867.473.979.1 82.380.7Oncology
כללי4 נמרץ 60.172.074.5טיפול 71.374.1General intensive care4
לב נמרץ. 90.490.386.9טיפול 92.189.4Cardiac intensive care

87.2ילדים' 93.787.086.284.2 86.179.2Pediatrics5
ביילוד מיוחד 91.1טיפול 92.1100.198.5103.7 119.098.0Neonatology

כללית6 84.5כירורגיה י 91.785.587.585.1 82.679.4General surgery6
ילדים 71.890.388.3כירורגית 85.582.7Pediatric surgery

99.2אורטופדיה 94.888.790.792.9 89.182.9Orthopedics 94.6אורולוגית 95.886.091.590.3 82.482.1Urology
110.8נוירוכירורגיה 110.788.985.988.4 86.181.0Neurosurgery

ולב חזה 89.6ניתוחי 83.486.178.185.3 80.278.8Cardiorespiratory
פלסטית 96.2כירורגיה 94.285.593.993.9 87.382.7

surgery
Plastic surgery

82.6עיניים 87.380.375.581.6 72.074.3Ophthalmology
גרון אוזן. 91.6אף, 100.081.783.082.1 68.175.4Ear, nose and throat

89.0נשים 102.996.795.497.8 93.594.1Gynaecology
95.4יולדות 93.393.195.594.7 98.190.0Obstetrics

נפש7 104.5מחלות 104.199.095.191.0 95.389.1Mental diseases'
ממושכות 95.4מחלות 88.591.898.092.5 97.092.8Chronic diseases

90.9שיקום 88.287.891.498.4 94.290.4Rehabiliialion
1 In 1986 a hospital with 215 beds was closed, in which 190
patients were hospitalized, withanaveragedurationof stay 2,620
days.
27 See notes 16 in Table XXIV/6

בו ששהו מיטות 215 ונו חולים בית נסגר 1986 בשנת 1

ימים. 2.620 של ממוצעת שהייה עם חולים 190
ב"ד/6. בלוח 1 6 הערות ראה 2  7
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המיטה סוג לטי אשפוז, ימי  כ"ד/0ו. לוח
TABLEXXIV/10.HOSPITALIZATION DAYS, BY TYPE OF BED

Rates per 1,000 ח0!1ם1נ1ק0ק תושבים ל1.000 שיעורים
1975197919801983 | 1981198419851986

כולל 2,3042,2592,1722,182סך 2,2142,1702,1252,034GRAND TOTAL
הכל' כלליותסך 1,037.0982.0997.0939.2מחלקות 983.0942.5911. J854.8General caretotaP

281.7263.5270.5259.8פנימית2 264.9249.8241.1230.6Internal medicine2
אקוטית 29.723.624.924.3פנימית 26.324.627.324.0Acute internal

medicine
14.914.715.317.5עצבים 15.718.517.616.6Neurology

14.213.713.0134אונקולוגיה 12.712.912.712.7Oncology
כללי3 נמרץ. 1.05.05.77.2טיפול 6.37.87.77.6General intensive care'

לב נמרץ 5.99.710.212.5טיפול 10.712.012.212.4Cardiac intensive care
128.5106.4109.195.8ילדים4 102.293.188.981.9Pediatrics1

ביילוד מיוחד 16.027.028.635.1טיפול 31.133.131.329.5Neonatology
כלליתי 145.8138.6140.0119.4כירורגיה 131.9128.1121.7112.1General surgery^
ילדים 37.012.611.77.5כירורגית 8.99.19.710.5Pediatirc surgery

69.366.165.062.7אורטופדיה 67.364.961.755.5Orthopedics
40.739.739.233.1אורולוגיה 39.836.035.031.9Urology

10.910.410.610.6נוירוכירורגיה 11.310.811.011.0Neurosurgery
ולב חוה 9.09.510.913.2ניתוחי 13.412.412.311.4Cardiorespiratory

c11rop|\)

פלסטית 10.910.111.210.6כירורגיה 11.311.311.29.6
3U/ &CI y
Plastic surgery

42.238.538.630.5עיניים 35.833.832.128.2Ophthalmology
גרון אוזן. 25.425.324.319.4אף, 24.022.421.119.2Ear, nose. 8c throat

56.957.258.253.7נשים 57.752.952.549.7Gynaecology
118.1107.5107.61113יולדות 109.8107.6103.098.9Obstetrics

נפש 851.0814.1721.0705.5מחלות 749.4653.4623.3584.6Mental diseases
ממושכות6 360.2462.7400.3496.7מחלות 427.3533.0550.0559.1Chronic diseases11

51.354.053.540.5שיקום 54.041.139.935.6Rehabilitation
/16 See notes to Table XX1V6. כ"ד/6. ללוח הערות ראה 1 6

יום וחולי מאושפזים מיטות,  הנפש בריאות כ"ד/וו. לוח
TABLEXXIV/11.PSYCHIATRIC CARE  BEDS, INPATIENTS AND DAY PATIENTS

1958196619701975198019851986

שנה numbersAbsoluteEndמוחלטיםמספריםסוף of year
4,3436,3067,1848,1538,5987,8837,640Bedsמיטות

יום לחולי 7137821,0531,053Placesמקומות for day patients
4,1887,1988,0388,6868,6787,7807,374INPATIENTSמאושפזים
יום 3038071,0051,1161,271DAYחולי PATIENTS

השנה Duringבמשך the year
לאשפוז1 4,6198,69010,57712,99212,62612,39411,952ADMISSIONSקבלות FOR
הכל סך INPATIENT CARE'

TOTAL
ראשונות2 2,5933,7244,8474,5483,6563,294Firstקבלות admissions2
חוזרות2 2,0264,9668,1458,0788,7388,658Readmissions2קבלות

כולל (לא .5,4008,26510,07412,45212,18912,542שוחררו1 11,874Discharged1 (alive)
נפטרים)

חולים בבית 111225262316424324387Deathsנפטרו while in hospital
שנה Ratesתושביםל1,000שיעוריםסוף per 1,000 populationEnd of year

2.12.42.42.32.21.81.8Bedsמיטות
יום לחולי 0.20.20.20.2Placesמקומות for day patients

2.12.72.72.52.21.81.7INPATIENTSמאושפזים
וחולי 2.82.72.52.12.0INPATIENTSמאושפזים AND DAY

PATIENTSיום
השנה Duringבמשך the year

לאשפוז' 2.33.33.63.83.32.92.8ADMISSIONSקבלות FOR
הכל סך INPATIENT CARE1

TOTAL
ראשונות2 .1.31.41.41.2קבלות 0.90.8'First admissions2
חוזרות2 1.01.92.42.12.12.0Readmissions2קבלות

כולל (לא 2.73.13.43.63.12.92.8שוחררו' .Discharged1 (alive)
נפטרים)

1 Excluding transfers between institutions.
2 Based on estimates.

למוסד. ממוסד העברות כולל לא
אומדנים. על מבוסס

HEALTH 656



בעלות לפי בפיקוח, ומקרים ובילד באם לטיפול תחנות  כ"ד/2ו. לוח
TABLEXXIV/12.MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES AND CASES UNDER

SUPERVISION, BY OWNERSHIP

בעלות
rvunn
שפעלו
Centres
operating

נשים
הרות

Pregnant
women

תינוקות
Infants

ילדים
בגיל
14

Children
aged
14

משפחות
Families

ילדים
ונוער

Children
and
youth

Ownership

במשן שנתקבלו השנהמקרים ■

Cases admitted during the year

195016,52128,16016,3561950

196058942,60348,68848,9391960

196564444,44359,58563,54440,920


1965

197070756,72272,41877,57752,4405241970

197577876,56393,425103,66474,8316391975

197886372,55694,302104,33072,2206531978

198087074,04089,927 ■100,95568,7847051980

הכל סך  198293276,29193,544105,04473,5208251982  TOTAL

הבריאות 57753,14861,30571,66248,478507Ministryמשוד of Health

כללית חולים 28413,73816,59716,48911,628Generalקופת Workers' Sick Fund

2169211198183Hadassahהדסה

ירושלים 374,40310,18411,2297,828Jerusalemעיריית Municipality

אביביפו חל 254,3484,8935,1275,201Telעיריית AvivYafo Municipality

'7485354339202אחרים 134Others

מקריב של חודשי בפיקוחממוצע
under supervisionMonthly average of cases

19507,75021,67119,469
1950

196058916,57543,487111,4581)5,7221960

196564422,23853,180167,002154,4511965

197070728,94966,735208,571205,2221,7371970

197577844,20587,977295,533279,9482,6411975

■ 197886346,93493,364349,737339,4313,0001978

י 198087047,99595,322366,981358,8513,2151980

הכל סך  198293249,97587,922358,464346,4223,450.1982  TOTAL

הבריאות 57734,19458,459244,444231,0812,809Ministryמשוד of Health
כללית חולים 2848,78915,75464,11165,238קופת


General Workers Sick Fund

285192177763Hadassahהדסה

ירושלים 373,2888,38833,06828,568Jerusalemעיריית Municipality

אביביפו תל 252,9234,81516,11620,154Telעיריית AvivYafo Municipality

.769631554861990Othersאחרים
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סוג לפי פיקוח, ותקופת ובילד באם לטיפול בתחנות מגעים  כ"ד/13. לוח
מגע וסוג התחנה על בעלות רשומים,

TABLEXXIV/13.CONTACTS IN MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES AND
PERIOD OF SUPERVISION, BY TYPE OF REGISTERED CASES, OWNERSHIP OF

CENTRE AND TYPE OF CONTACT
1982

ובעלות רשומים סוג
התחנה על

מגע Typeסוג of contactפיקוח תקופת
לנפש ממוצעת
Average
period of
supervision
per person

Type of registered case and
ownership of centre

בדיקת
רופא

Examination
by doctor

Nurse אחות

בתחנה ביקורים
Visits of centre

בית ביקורי
Home visits

נפשות ל100 חודשי חודשיםממוצע

personsMonthly average per 100Months
הכל סך  הרות M7נשים 1227.9PREGNANT WOMEN 

TOTAL
:Thereofמזה:

הבריאות 358משרד 1277.8Ministry of Health
כללית חולים 3711קופת 997.5General Workers' Sick Fund
אביביפו תל 441עיריית 1708.3Tel AvivYafo Municipality

ירושלים 381עיריית 679.4Jerusalem Municipality

הכל סך  207תינוקות 10711.5INFANTS  TOTAL
:thereofמזה:

הבריאות 186משרד 11011,6Ministry of Health
כללית חולים 1811קופת 9912.0General Workers' Sick Fund
אביביפו תל 3914עיריית 14812.1Tel AvivYafo Municipality

ירושלים 302עיריית 8310.1Jerusalem Municipality

הכל סך  41פעוטות 1543.1TODDLERS  TOTAL
:Thereofמזה:

הבריאות 31משרד 1642.9Ministry of Health
כללית חולים 42קופת 1349.7General Workers' Sick Fund
אביביפו תל 72עיריית 2236.6Tel AvivYafo Municipality

ירושלים 30עיריית 838.8Jerusalem Municipality

ונוער' 13ילדים 2855.2CHILDREN AND YOUTH1

נפשי 9חולי 1562.0MENTAL CASES'

ריאות' 4חולי 1362.7LUNG CASES'

ממושכות 13מחלות 29533OTHER CHRONIC
DISEASES1אחרות'

4קשישים 13.75.5AGED

1 Only governmental health centres take care of this type of
registered cases.

של זד. כסוג מטפלות הבריאות משדד בבעלות תחנות רק 1

רשומים.
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חולים בבתי ופטירות לידות  ב"ד/4וי. לוח
TABLEXXIV/14.BIRTHS AND DEATHS IN HOSPITALS

Percent 01' total births and deaths והפטירות הלידות מכלל Tirm

Deaths פטירות

1 +
הגילים כל
All ages

Births לידות
מת לידות
Stillbirths

חי לידות
Live births

האוכלסייה' 1Totalכל population
196090.795.256.284.351.41960
197094.299.967.684.666.1970
197599.368.088.066.1975
198099.7100.065.284.864.11980
198399.7100.068.382.067.5983
198699.8I 00.069.181.468.61986

Jewsיהודים
195094.892.159.787.351.31950
196099.497.363.388.659.9960
1970100.099.968.791.867.11970
1975100.0100.071.790.470.51975
1980100.0100.068.089.466.51980
1983100.0100.070.387.769.71983
1986100.0100.071.286.270.71986

'NonJewsלאיהודים'
196054.594.734.046.128.51960
197091.2100.045.667.735.51970
197597.046.066.937.31975
198098.8100.641.577.636.81980
198399.0100.050.873.045.71983
198699.5100.049.573.245.31986

1 Including East Jerusalem, since 1973, ב973ו. החל ירושלים, מזרה כולל 1

והשנייה הראשונה חייהם בשנות ילדים חיסון כ"ר/5ו. לוח
TABLEXXIV/15. IMMUNIZATION OF CHILDREN IN THE FIRST AND SECOND

YEAR OF LIFE
מדווחים 100 מתוך שחוסנו הילדים אחוז

הדיווח perכיסוי 100 reportedPercent immunized children
שיתוקמשולשי(אחוויס) ילדים1נגד

הדיווח vaccine'TriplexAgainstב.ק.ג.Coverageשנת poliomyelitis'
Year ofofשחפת חצבתנגדנגד נגד
reportingreportingB.C.G.דחףשלושאבעבועות Againstהאכלהשלושזריקת

(percentages)againstAgainstוריקותBoosterרביעיתהאכלותmeasles
tuberculosissmallpox3 injectionsdose3 feedings4th feeding

החיים ofהראשונהבשנת lifefirst yearDuring
1965836878908729
1967877271898827
197086767491912258
1975877529090812
19808375848531

1984898181.5
19858980814

החיים secondהשנייהבשנת year of lifeDuring
1965749485
1967807386466
1970811148846624
1975798148658178
198082107788181
19848667867985
19858957857985

1 Data on Triplex vaccine and vaccine against poliomyelitis do
not cover the Hadera and Ramla subdistircts from 1980 on, as
since then the quadruplex immunization substituted the triplex
vaccine and the vaccine against poliomyelites. This explains the
drop in national immunization coverage during the last years.

ילדים שיתוק נגד והחיסון המשולש החיסון על הנתונים 1

שלגביהן מ980ו. ורמלה חררה נפות את כוללים אינם
המשולש החיסון במקום המרובע החיסון תוכנית הופעלה
בכיסוי הירידה נובעת מכאן ילדים. שיתוק נגד והחיסון

אלה. כשנים אלה חיסונים של הארצי החיסון
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חולים בבתי (הנגלות) הריון1 הפסקות כ"ר/6ו.
TABLExXIV/16.INTERRUPTION OF PREGNANCY1 AT HOSPITALS

נשים 1,000 ל הריונותשיעור ל00ו יחס
הכל סר
Total

1549 חיבנות לידות ל100 ידועים2יחס
Rates per 1,000 womenRatio per 100 live birthsRatio per 100 known

aged 1549pregnancies2
197915,92517.717.014.4
198014,70816.115.613.4
198114,51415.615.613.4
198216,82917.717.414.7
198315,59316.215.813.6
198418,94819.419.216.1
198518,40618.418.315.6
198617,46917.017.615.0

1 For sources of data and complete articles of the law, see
introduction. 2 Known pregnancies: live births +
interrruptions of pregnancy.

במבוא. ראה החוק, סעיפי לתיאור הנתונים מקורות 1

הריון. הפסקות + חי לידות ידועים: הריונות 2

החוק1 סעיפי לפי חולים, בבתי (הטלות) הריון הפסקות ב"ד/7ו. לוח
המוסדות על ובעלות

TABLEXXIV/17.INTERRUPTION OF PREGNANCY AT HOSPITALS, BY ARTICLES OF
THE LAW AND OWNERSHIP OF INSTITUTION

הו lawArticle'יקסעיף of the
12345

הכלבעלות סך
Total

או גופני Ownershipתנאיםמוס
המוסדות שלמחוץגילעל חיינפשי ofמשפחתייםסיכון institutions

וחברתיים2האשההוולדלנישואיןהאשה
Woman'sOut ofPhysical orDangerFamily or

agewedlockmental defectto woman'ssocial
of fetuslifecircumstances'

הכל 197915,9251,6654,4652,1651,2996,3311979סך  TOTAL
4,9173811,7777893451,625Governmentממשלתיים
חולים 5,2245939157664522,498Generalקופת Workers Sick

Fundכללית
1,075162433136179165Nonprofitמלכ"ר
4,7095291,3404743232,043Privateפרטיים

הכל סך 6471980ב198014,7081,7815,0052,1185,157  TOTAL
4,6425411,8815801,54298Governmentממשלתיים
חולים 5,6455981,1544902,121282Generalקופת Workers' Sick

Fundכללית
9871634661272301Nonprofitמלכ"ר
4,4344791,5049211,264266Privateפרטיים

הכל סך  198418,9481,9617,8512,9376,1991984  TOTAL
5,8706112,4407512,068Governmentממשלתיים
חולים 4,1355371,3056201,673Generalקופת Workers' Sick

Fundכללית
636no30343180_Nonproiftמלכ"ר
8,3077033,8031,5232,278Pirvateפרטיים

הכל סך  198518,4061,9087,7532,9135,8321985  TOTAL
5,2855982,2815921,814Governmentממשלתיים
חולים 3,7754191,1847971,405Generalקופת Workers' Sick

Fundכללית
6219930541176Nonprofitמלכ"ר
8,7257923,9831,5132,437Privateפרטיים

הכל סך 198617,4691,8667,5682,6575,3811986  TOTAL
5,2646072,2375691,851Governmentממשלתיים
חולים 3,5024411,0398161,206Generalקופת Workers' Sick

Fundכללית
5299325237147Nonprofitמלכ"ר
8,1747254,0401,2352,174פרטיים

Private
1 For sources of data and complete articles of the law, see intro
duction. 2 Abolished by the Knesset in February 1980.

במבוא. ראה החוק. סעיפי ותיאור הנתונים מקורות
בפברואר.1980. הכנסת החלטת לפי בוטל
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morbidity and hospitalization ואשפוז תחלואה
קבוצת המחלה, איתור לפי פעילה, שחפת של חדשים1 מקרימ כ"ד/18. לוח

וגיל אוכלוסייה
TABLEXXIV/18. NEWLY REPORTED1 CASES OF UNSTABLE TUBERCULOSIS, BY

LOCALIZATION, POPULATION GROUP AND AGE
1985

NonJews לאיהודים
מחוץ שחפת
לריאות

Extrapulmo
nary

שחפת
ריאות

Pulmonary
הכל סך
Total

Jews יהודים

מחוץ שחפת
לריאות

Extrapulmo
nary

שחפת
ריאות

Pulmonary
הכל סך
Total

כולל סך
Grand Total

גיל

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים
Total הכל 3683502727818126סך

04141414
822ס.5144341
152966635013321

30445352351711

456476704723633
65+1161109317642

100,000תושביםל100.000שיעורים populationRates per
Total הכל 8.710.07.82.22.41.60.8סך

042.93.83.8
5144.86.04.81.10.90.9
15296.47.66.11.61.40.90.5
30446.77.65.12.51.01.0
456411.712.08.03.99.14.64.6
65 +31.131.526.74.925.316.98.4

1 Including 19 cases of relapsing tuberculosis. התחדדות. של מקרים 19 כולל 1

נבחרות זיהומיות מחלות כ"ד/9ו. לוח
TABLEXXIV/19. SELECTED INFECTIOUS DISEASES

Rates per 100,000 population תושבים ל100.000 שיעורים

19501965197019751980198419851986Diseaseמחלה

6Choleraכולירר,
Diphtheria_132300קומת

21011352Brucellosisםוצלתיס
בצילרית ,779492151223196320162Dysenteryדיזנטריה bacillary
נגיפית כבד ,9095488310411910775Hepatitisדלקת viral
מזיהום מוח 23526212Acuteדלקת infectious encephalitis
המוח קרום 841111011Mcningococcalדלקת

מנינגוקוקוס meningitisע"י
ומים מזון 11598649583817446Foodהועלת and water poisoning

1,21511995166637148Measlesחצכת
(אנדמי) בהרות .48342101טיפוס 1Typhus (endemic)

הבטן 5612943172Typhoidטיפוס fever
82101000Leptospirosisלפטוספירוזיס

49111000Paratyphoidפוטיפוס fever
20000000Tetanusצפדת

חוזרת ■200000קדחת 10Relapsing fever

104332713Scarletשנית fever
4992831012Penussisשעלת

ילדים 1270000שיתוק
0


Poliomyelitis
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וקבוצת גיל מין, לפי תושבים, ל000,ו אשפוז שיעורי כ"ד/20. לוח
אוכלוסייה

TABLEXXIV/20.HOSPITALIZATION RATES PER 1,000 POPULATION, BY SEX, AGE
AND POPULATION GROUP

Age גיל

הכל סך
Total0145141544456465 +

Jews
Males

80129
85131
93164
109191
120218
125233
126250
134253
136263
147252
142301
177442

Females'
87105
90105
96134
113163
115178
120189
124195
122203
135214
133214
130233
146317

NonJews2
Males

5073
5986
108131
96120
80122
95117
90133
111177
156298
192545

יהודים

48
45
53
56
65
69
69
66
64
60
59
65

100
109
118
111
110
110
109
113
106
101
126

36
48
54
45
48
89
49
64
47
75

47
45
54
57
54
56
64
63
62
57
61
61

35
36
40
44
42
43
41
45
44
37
37
39

19
29
27
24
32
32
36
37
44
63

54
73
73
93
101
111
121

125
125
111

105
121

41
55
53
70
78
75
87
84
85
73
75
82

לאיהודים2

29
43
57
59
73

80
82
83
91
138

זכרים
63246
66269
73275
83339
91315
97303
101293
102300
102293
100266
102182
124176

נקבות'
78220
84231
90220
101252
101240
102222
107226
106204
112213
107195
106132
129127

זכרים
ק

3691
50167
65267
57247
64291
64267
70355
78352
87297
115348

1952
1955
1957
1960
1965
1967
1969
1970
1971
1974
1976
1979

1952
1955
1957
1960
1965
1967
1969
1970
1971
1974
1976
1979

1957
1960
1965
1967
1969
1970
1971
1974
1976
1979

'Femalesנקבות'
195733602013464438
1960451363216555841
1965631894220866793
19675716539187278101
1969612194320796891
19706317358247679106
19716526244218079103
197473241602885104108
19768119258309176130
19791082558739120149372

I Excl. obstetrics.
2 Incl. East Jerusalem since 1971.

יולדות. מחלקת כולל לא 1

,1971 בשנת החל ירושלים מזרח כולל 2
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נבחרות ואבחנות1 אוכלוסייה קבוצת לפי אשפוזים,  כ"ד/ו2. לוח
TABLEXXIV/21.HOSPITALIZATIONS, BY POPULATION GROUP AND SELECTED

DIAGNOSES1
Rates per 100,000 population באוכלוסייה ל00.000ו שיעורים

Jews1979םיהודימספר

ברשימת
oאבחנהבתי''ח _Diagnosis

No. in
H list

1950196019701976
' 03
n S11cf?

r§bz

הכל 9,9359,20410,42910,24311,17112,64712,410TOTALסך

חיידקים001032 ע''י שנגרמו מחלות
טפילים או

1,1894865664586755731,208Infectious and parasitic
diseases

שחפת007,008 :287903119252622Thereofמזה: tuberculosis

נגיפית021 כבד 61533145343626infectiousדלקת hepatitis

ממאירות033056 250285461477575615312Malignantשאחות neoplasms

ממאירות057059 בלתי 243312304311213234102Benignשאתות neoplasms

836011380153161109Diabetesסוכרת064 mellitus

74126149153J6688Cataractירוד075

433848515526Glaucomaברקית076

והזיז079 התיכונית האוזן 567380152156131Otitisדלקת media, mastoiditis
הפיטמי

(חריף08182 הלב שיגרון
וממושך)

117153608410099106Rheumatic heart disease
)acute and chronic)

איסנמית084 לב 1253336568019841,104355Ischaemicמחלת heart disease

שבמוח086 הדם כלי של 647416920717519385Cerebrovascularמחלות diseases

ריאות096 245239273280253235348Pneumoniaדלקת

השקדים100 של יתר גידול
והאדנואידיס

115240257234596057Hypertrophy of tonsils
and adenoids

עכולי103104 11911012312010110859Pepticכיב ulcer

התוספתן107 247148121113115112130Appendicitisדלקת

מרה110 ואבני המרה כיס ,11710910810210967Cholecystitisדלקת cholelithiases

נפרוזיס112,113 ,484555878688Nephritisנפריטיס, nephrosis

השתן115 דרכי של 121121958610410697Uirnaryחצצת calculi

הערמונית117 של עיצוב יתר ■71779511313314662Hypertrophy of prostate

דם121 זוב בווסת. הפרעות
לאחר (גם מהרחם

הבלות)

25122522214415490Disorders of menstruation,
metrorrhagia (also post
menopausal)

897686567543540550510Abortionsהפלות127

מולדים138142 98138220216246223362Congenitalמומים malformations

לא144148 ומחלות סימפטומים
מוגדרות

1,260863747823,2041,390 11,142Symptoms and illdenned
conditions

חיצוניות149175 922770977932953סי1;ות 1,0061,281External causes

מבוא. ראה 11 See introduction.
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החולים1 של ואבחנה גיל מין, לפי ב"ד/22.אשפוזים, לוח
1979

זכריםמספר
ברשימת
הכל2ב"ח הכלנקבותזכריםסך גילנקבותזכריםסך

Number
Total2MalesFemalesTotalMalesHemalesאבחנה

in
Hlist014514

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

מספרים  הכל 469,88232,661237,225469,88232,661237,22510,37324,42424,688סך

תושביםמוחלטים ל10.000 שיעורים

שיעורים  הכל 1,241,2291,2532,1881,252610סך

00I032 xידי על שנגרמו 25,55014,48511,0656735558019466מחלות

טפילים או חיידקים
וזיהומים001,002 ופדטיפואיד 490280210114טיפואיד

■ סלמונלה2 ע"י אחרים
חידקית003 960501459321693דיזנטריד,

(חידקיתן004 מזון 17610868הרעלת


1

אחר006 ושלשול המעיים 12,536,9735,55833729482J1729דלקת

96056839231000שחפת007,008

שיחיק018 של מאוחרות 1036043תוצאות


1001

ילדים
227142851J31חצבת0192

נגיפית021 כבד 1,288714574343113דלקת

593920עגבת026,0272
80

033O56xממאירות 21,75611,40710,34957595461312שאחות

הקיבה033 של ממאירה 1,042642400332שאת
0

הגס035 המעי של ממאירה 1,603833770444שאת
0

חלחולת) כולל (לא
החלחולת036 של ממאירה 836482354232שאת

0

החלחולת קישור ושל
העקול2 והמעי

קנה039 של ממאירה 1,5681,172396462שאת
1/

וריאד, סימפון הנשימה,
השד043 של ממאירה 2,10312,1026שאת

11
0

הרחם044,0453 של ממאירה 492שאת
4922

2




צוואר) (כולל
לאוקמיה054056 הודג'קין, ,3,6912מחלת 1541,5379119241

הרקמה של אחרות ושאתות
וההמטופויטית הלימפטית

57O59xטבוח 8,0512,2305,821211230564שאתות
ו

6006 lxמוגדרות בלתי '1,913948965C55שאחות 11. 1

62065 xומטבוליות אנדוקריניות 11,8735,2356,63831283647127מחלות

621125496213תירוטוקסיקוזיס0632


U
ן

5,7862,8052,981151516151סוכרת064

66067xהאברים ומחלות דם 5,5882,7532,835151415713215מחלות

דם היוצרים
068 xליקוי נוירוזיס, 4,2632,0762,187111112542פסיכוזיס,

נפשיות והפרעות אישיות
שכלי פיגור פסיכוטיות, לא

69080xהעצבים מערכת 28,04414,64413,4007278681079750מחלות

התחושה ואברי
1,3146676473430116פזילה074

5,8102,5323,278151317421ירוד075

1,9209011,019555110ברקית076
r\

הרשתית077 541354187121פרישת


0u

התיכונית079 האוזן 5,7623,3232,439151813705723דלקת

הפיטמי והזיז
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TABLEXXIV/22.HOSPITALIZATIONS, BY SEX, AGE AND DIAGNOSIS OF
PATIENTS1

1979

MalesנקבותFemales

AgeגילAge
Diagnosis

1544456465 +0145141544456465+

53,93850,52868,7107,17015,45799,699 14,92845,87854,093TOTAL  absolute numbers

110,000 populatioiRates per

6661,7854,4811,5968351,250 3901,4623,209TOTAL  rates

37337046014327 493558Infectious and parasitic diseases

100631 100Typhoid fever, paratyphoid fever and
other salmonella infection*

11216101 312Bacillary dysentery
001110 100Food poisoning (bacterial(
8815386916 24918Enteritis and other diarrheal diseases
1615j01 057Tuberculosis
00000 000Late effects of acute

poliomyelitis
1220 1Measles2
612014 311Infectious hepatitis
0010 _00Syphilis2
161213548922 7122237Malignant neoplasms2
17240 412Malig. neop. of stomach
010310 0724Malig. neop. of large intestine

0519__0 411Malig. neop. of rectum and recto
sigmoid junction2

017410 512Malig. neop. of trachea, bronchus and
lung

_05 3337Malig. neop. of breast
00j79Malig. neop. of uterus (incl. cervix)3

62044345 31329Hodgkin's disease, leukaemia Si
other neoplasms of lymphatic St.

haematopoietic tissue
822377534 47035Benign neoplasms
21024114 11016Unspecified neoplasms
135795401521 868102Endocrine and metabolic diseases

1222 0518Thyrotoxicosis2
53671325 23763Diabetes
592740249 101434Diseases of blood and blood forming

organs
II17304411 21635Psychosis, neurosis, personality disorders

and other nonpsychotic mental
disorders. mental retardation

38108248717434 38102241Diseases of the nervous system and sense
organs

2120112 7I2Strabismus
22499321 128121Cataract
1103211 01133Glaucoma
15600 033Detachment of retina
96647368 1753Otitis media and mastoiditis
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חולים1 של ואבחנה גיל מין, לפי אש*וזים,  כ"ד/22. לוח
(המשך)
1979

וכריםמספר
ברשימת
הכל2אבחנהב"ח הכלנקבותוכריססך גילנקבותזכריםסך

NumberTotal2MalesFemalesTotalMalesFemales
in

H list014514

מוחלטים תושביםמספרים ל10,000 שיעורים
Absolute numbers

081092xהדם מחוור 76,88145,51631,36520223916711מחלות 2113

וממושך)081,082 (חריף הלב 3,8041,7502,0541010111שיגרון 49

דם083 לחץ 4,3852,0102,3751211131יתר

איסכמית084 לב 37,26524,10013,1659812770מחלת 


שבמוח086 הדם כלי של 6,6383,5903,0481819162מחלות 10
התחתונות091 הגפיים של 1,8185311,287537דליות _

O93102xהנשימה כלי מערכת 40,06124,13915,92210512783340מחלות 39987
הנשימה093095 כלי של 9,7616,0893,672253219154זיהום 19025

ושפעת העליונים
ריאות096 9,5935,9553,63825311988דלקת 12724
הסימפונית)099 (קצרת 3,4531,7941,65999915גנחת 1110
ושל100 השקדים של יתר 2,2481,2381,01067521גידול 114

האדנואידים
10311 Ix,העיכול מערכת 38,72824.27J14,4571021287783מחלות 13343

והתריסריון הקיבה כיב
הצורות107 כל התוספתן, 4,3582,6091,749121492דלקת 212
מעיים108 14,90411,0453,85939582062שבר 9123
מרה110 ואבני המרה כיס 3,8661,2002,66610614דלקת 0

112124xומחלות השתן דרכי 36,00315,93420,069938510629מחלות 3427
ושל הגבר של המין אברי

האשה
ונפרוזיס112,113 6ר3,2821,9151,367810נפריטיס 510
השתן115 דרכי של ר3,9472,5911,3561014חצצת 01

הערמונית117 עיצוב 5,0235,01713271יתר 30
זכרים)119 (כולל השד 1,8791611,7185190מחלות 00

דם121 זוב (כולל בווסת _5,4415,4411429הפרעות

הבלות) לאחר מהרחם

ונשית123 גברית 1,7012831,418417עקרות
12513lxומשכב הריו] 257_48,98048,980129סיבוכי

לידות) כולל (לא לידה
10,30610,3062754הפלות127

132133xעור 7,9564,4313,52521241926מחלות 3615

J34137xועצמות שרירים 12,6726,1186,55433323512מחלות 817
תוליתי134 בין דיסקוס 1,0106673433420הזחת 00

השדרה135 ודלקת מפרקים 3,1681,2171,95186103דלקת 34
מולדים381420. 9,2975,8603,43724301879מומים 15854

ושל139 הלב של מולדים 1,8381,01782155416מומים 535

הדם מחזור
143xסבלידתיות 3,0701,6371,43389816הפרעות 2760

144148xמוגדרות בלתי 45,59624,38321,213120129112148מחלות 22881
חיצוניות1491600 38,08423,51314,57110212076134סיבות 70108

אחוז. כ100 עובדו ד,סעיפים נ ידוע. לא גיל כולל 2 עזה. ומחבל משומדון מיהודה, לאיהוד"ם מאושפזים כולל לא 1
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TABLEXXIV/22.HOSPITALIZATIONS, BY SEX, AGE AND DIAGNOSIS OF PATIENTS'
(cont)
1979

MalesנקבותFemales

AgeגילAge
Diagnosis

1544456465+0145141544456465 +

0,000 populationates per
605551,2461811942298850Diseases of the circulatory system

6171941682321Rheumatic heart disease (acute
and chronic(

414401032745Hypertensive disease
1433667103127414Ischaemic heart disease
234136230122108Cerebrovascular disease
2848146Vaircose veins of lower extremities
6394233221193605365138Diseases of the respiratory system
104101038218857Acute respiratory infection and

influenza
14235877581471239Pneumonia
51315610661415Bronchial asthma
20101213300Hypertrophy of tonsils and adenoids

8823034752322355129195Diseases of digestive system,
peptic ulcer

4687171355Appendicitis
2811517426179113954" Hernias
3113392945Cholecystitis and cholelithiasis
38140406392824126173149Diseases ofgenitourinary system

4143137641021Nephritis, nephrosis
1132300171513Urinary calculi

149218Hyperplasia of prostate
10350013177Diseases of breast

1367114Disorders of menstruation (incl.
metrorrhagia NOS, also post
mehopausal(

30001700Sterility, male and female
0600939Complications of pregnancy

and puerperium
1245Abortions

24223727229182227Diseases of the skin and subcutaneous
tissue

3453559914267182Diseases of the musculoskeletal system
5840243Displacement of intervertebral disc
4131933442437Arthritis and spondylitis
12712100471813610Congenital anomalies
21140144211Congenital anomalies of heart and

circulatory system
25216Perinatal disorders
841832981911076087151226Symptoms and illdefined conditions
1281011645293525974190All external causes

Excl. hospitalized nonJews from Judea, Samaira and the Gaza Area. 2 Incl. age not stated. 3 Processed 10096.
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persons aged 60 and over in households בית במשקי ומעלה שישים בני
אוכלוסייה, קבוצות לפי ומעלה, 60 בני חיים שבהם בית משקי  כ"ד/23. לוח

הבית משק בניהול1 ועצמאות בית משק סוג
TABLEXXIV/23.HOUSEHOLDS WITH PERSONS AGED 60 AND OVER, BY TYPE OF
HOUSEHOLD, AGE AND INDEPENDENCE IN INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY

LIVING (1ADL)'
1985

Population group,
Continent of birth,
type of household
and age of head
of household

ביתי משק בניהול עצמאיים
Independent in instrumental activityof daily living1

סידורים
Errands Shopping

שטיפת
כביסהרצפהבישול
CookinWashingLaundry

floor

בית2 משקי
(אלפים)

Households2
)Thousands)

אוכלוסייה, קבוצת
סוג לידה, יבשת
וגיל בית משק
הבית משק ראש

HOUSEHOLDS
TOTAL
Thereof: Jews

Thousands אלפים
269.6 278.0 274.5 251.3 281.6

254.2 263.0 262.0
Percents of total in each cell

314.9

238.1 266.6 293.4
תא בכל הכל מסך אחוזים

ביח משקי
הכל סך

יהודים מזה;

כולל 314.989.479.887.288.385.6GRANDסך TOTAL
60  6488.993.788.092.893.392.66064
65  6964.694.183.891.293.090.46569
70  7477.291.783.388.991.286.27074

75+84.279.264.976.476.773.975+

בודד .21.467.070.974גבר i90.691.2Man alone
60  642.365.8100.092.1100.0100.06064
65693.464.676.766.3100.0100.06569
70  745.872.675.287.493.994.97074
75 +9.964.859.665.283.484.175 +

בודדה 81.291.579.788.485.879.2Womanאשה alone
60  6416.993.490.693.593.391.56064
656915.996.483.694.389.984.16569
70  7423.592.181.790.287.478.87074

75+24.986.467.879.576.768.075+
בלבד 128.797.389.296.196.8915.2Coupleזוג only

60  6437.097.691.895.997.797.36064
656928.198.489.298.098.398.16569
70  7432.699.894.197.499.297.67074

75+31.093.280.893.392.091.875 +

עם 45.495.085.891.892.19tfזוג 7Couple with
childrenילדים

60  6422.298.187.896.694.594.46064
65  6910.598.489.995.195.293.76569
70  747.691.988.385.891.288.77074
75 +5.279.465.073.377.271.375+

38.364.646.556.158.754.3Otherאחר
60  6410.577.568.273.173.872.56064
65696.778.355.662.271.863.16569
70  747.770.244.053.566.451.77074

75+13.344.226.141.235.736.975+
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אוכלוסייה, קבוצות לפי ומעלה, 60 בני חיים שבהנז בית כ"ד/23.משקי לוח
(המשך) הבית משק בניהול1 ועצמאות בית משק סוג

TABLEXXIV/23.HOUSEHOLDS WITH PERSONS AGED 60 AND OVER, BY TYPE OF
HOUSEHOLD, AGE AND INDEPENDENCE IN INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY

LIVING (1ADL)' (cont.)
1985

ביתי משק בניהול עצמאיים
אוכלוסייה קבוצת
חוו י^ידד ירעזל!

בית2 ywn
ואלפים)

Households:

living1Independent in instrumental activityof dail)Population group.

וגיל בית בישולמשק
שטיפת

Continent of birth.
type of household

הבית משק andסידוריםקניותכביסהרצפה(Thousands)ראש age of head
CookingWashing

floor
LaundryShoppingrrandsof household

הכל סך 293.490.589.0יהודים 80.689.386.4JEWSTOTAL
60  6483.394.994.8 89.094.893.66064
65  6960.494.792.9 85.494.291.06569
70 7472.193.390.9 84.692.487.27074

75 +77.781.379.2 66.378.175.375 +

בודד .20.567.675גנר I 70.490.691.6Man alone
60  642.268.394.6 100.0100.0100.06064 65693.464.666.3 76.7100.0100.06569
70745.571.386.9 74.093.694.77074

75 +9.466.266.6 59.183.284.775 +
בודדה 76.993.191.3אשה 82.0S8.I80.2Woman alone
60  6416.195.496.5 93.496.892.46064
656915.197.597.3 87.492.785.36569
70  7422.693.692.1 82.888.479.47074
75 +23.188.283.0 69.778.869.175 +
נלנד 125.297.596.4זוג 89.397.096.15Couple only

606436.297.595.8 91.697.697.26064
656927.498.498.0 88.998.298.06569
70  7432.099.897.5 94.299.297.67074
75 +29.694.494.5 81.492.893.375 +

עם זוג
ילדים

J7.7915.794.0 86.593.790.9Couple with

children
606419.898.397.7 87.395.494.86064
65698.599.196.2 90.896.792.36569
70 745.597.992.2 92.994.189.17074
75+3.981.573.4 63.978.570.875+

33.168.161.2אחו 49.160.256.3Other
60649.082.081.0 71.876.877.16064
65696.081.468.4 60.972.966.76569
70  746.575.656.8 45.670.255.47074

75 +11.746.344.7 27.535.335.475+
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אוכלוסייה, קבוצות לפי ומעלה, 60 בני חיים שבהם בית משקי כ"ד/23. לוח
(המשך) הבית משק בניהול1 ועצמאות בית משק סוג

TABLEXXIV/23.HOUSEHOLDS WITH PERSONS AGED 60 AND OVER, BY TYPE OF
HOUSEHOLD, AGE AND INDEPENDENCE IN INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY

LIVING (IADL)' (cont.)
1985

ביתי משק בניהול עצמאיים
אוכלוסייה, בית2קבוצת 1משקי living1Independent in instrumental activity of dailPopulation group.

Continent of birth,
סוג לידה. typeשטיפת(אלפים)יבשת of household
וגיל בית andסידוריםקניותכביסהרצפהבישולHouseholds2משק age of head
הבית משק CookingWashingLaundryShoppingErrandsof(Thousands)ראש household

floor

(המשך) Jewsיהודים (cont.)
208.491.591.4אירופה3 83.692.390.6EUROPE"

60  6455.695.496.6 92.497.597.06064

65  6940.194.794.9 86.595.593.56569

70  7453.794.193.2 87.995.792.97074

75 +59.083.282.4 69.582.180.475+

בודד 16.167.679.1גבר 74.192.393.7Man alone

בודדה 56.493.092.2אשה 83.190584.9Woman alone

בלבד 101.497.697.0זוג 89.797.498.2Couple only

עם 16.496.994.7זוג 89.594.992.8Couple with

childrenילדים

18.168.764.8אחר 54.166.560.4Other

83.489.784.7אסיהאפריקה 75.583.777.7ASIAAFRICA

60  6427.394.291.5 82.389.587.66064

656920.394.888.7 83.291.786.26569

70  7418.191.584.0 74.783.270.97074

75+17.875.270.1 56.966.259.875+

בודד 4.266.861.6גבר 58.184.584.1Man alone

בודדה 20.293.589.2אשה 79.381.767.6Woman alone

בלבד 23.697.193.6זוג 87.295.189.6Couple only

עם 20.997.093.9זוג 84.393.590.6Couple with

childrenילדים

14.568.457.1אחר 43.353.451.9Other

הכל סך 21.569.858.0לאיהודים 61.469.471.1NONJEWS TOTAL

60  645.676.764.0 72.671.377.56064

65694.385.168.2 61.676.581.26569

70  745.168.460.9 66.074.372.07074

75+6.555.043.8 48.259.358.475+

בודד 0.954.657.2גבר 80.491.783.4Man alone

בודדה 4.361.936.9אשה 39.145.961.1Woman alone

בלבד 3.587.385.7זוג 85.790.083.8Couple only

עם 7.686.880.8זוג 82.384.289.5Couple with

childrenילדים

(23.7)5.242.4אחר 29.749.441.9Other

Washing floors. cooking, laundry, shopping and errands
2 Including not known.
3 Including America and Israel.

וסידורים. קניות כביסה. בישול, רצפה. שטיפת
ידוע. לא כולל 2

וישראל. אמריקה כולל 3
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וסעד רווחה כ"ה. פרק

אפריל בחודש הגמלאות מקבלי של הם  וילדים
השנתי הנתון ואילך, זה ממועד הנקובה. השנה של
כדמי כלוח. הנקובה השנה של חודשי ממוצע הינו
וכן אבטלה ובדמי לידה ודמי לידה מענק פגיעה.
השנתי הנתון  הכנסה בהבטחת הנפשות במספר

הנסקרת. השנה במשך הגמלה מקבלי סך הינו
להבטחת גמלאות קיום: להבטחת גמלאות
הכנסה לנעדרי שמשלמים לקיום. מינימלית הכנסה
שפר או לאומי) לביטוח המוסד לגמלאות (פרט

לקיום. המספיק המינימום מן נמוכה נסתם

ושאירים זקנה

(החל הלאומי הביטוח חוק לפי וקנה קצבת
לגיל בהגיעו למבוטח משולמת (1957 באפריל ו ב
מסוימים (בתנאים לאשה ו65 לגבר 70  זקנה
הקצבה גובה קודם). שנים 5 הקצבה את משלמים
בחוק (כמוגדר הממוצע מהשכר 16>tf הינו ליחיד
לפי הממוצע מהשכר 2496 ולזוג הלאומי) הבטוח
5 'tf היא הזקנה בקצבת לילדים התוספת חוק.
משני אחד כל עבור משולמת והיא חוק לפי מהשכר
שילדים בכך בהתחשב בלבד, הראשונים הילדים
ילדים. ענף כמסגרת לילדים קצבאות מקבלים אלה
זו לתוספת הזכאים לשאירים ילדים בגין התוספת

ילד. לכל 0/"5.ר היא
ותק תוספות משולמות הבסיסית לקצבה נוסף
התנאים שמתמלאים בתנאי פרישה דחיית ותוספות

המזכים.
באפריל ב1 (החל חוק לפי שאיריס קצבת
פטירת לאחר מבוטח, של לאלמן/ה משלמים (1955
עם אלמנה לפחות. שנה מבוטח שהיה מבוטח
ילדים ללא ואלמנה שאירים, לקצבת זכאית ילדים
וכד'). הכנסה (גיל, מסוימים כללים לפי לקצבה 

לעיל. מפורט הקצבה גובה
הכנסה. הבטחת חוק לפי הכנסה השלמת
קצבה, למקבלי הניתנת לאגכייתית תוספת זוהי
על או u<y0 על העולה אחרת הכנסה להם שאין
המוגדרים לתנאים בכפוף הממוצע, מהשכר 0/"ר\
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 ידי על הממומנות קצבאות

היהודית.

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:
וקואופרטיכים; קיבוצים חברי גם כולל שכירים

מושבים; חברי גם כולל עצמאיים
כולל עצמאיים ושאינם שכירים שאינם
תלמידים ברשות, מבוטחים סטודנטים נתמכים,
בעבורם. כתשלום 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 גבייתיות: גמלאות
הלאומי, הביטוח חוק לפי למבוטחים ששולמו
הגמלאות שנגבו. הביטוח מדמי אותם ושמממנים
מחליפות גמלאות וכן מענקים קצבאות, כוללות

וכר'). מילואים תגמול לירה, (דמי שכר
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
ער וילדים זוג (בני בו התלויים ואת גמלה המקבל

.(18 גיל
ומספר גמלאות מקבלי של השנתי הנתון
גמלאות מקבלי על הנתונים ,1977 עד נפשות.
מזונות מעבודה, נכות כללית, נכות שאירים, זקנה,
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שדרגת רגליים, נכה ניירות קצבת לקבלת זכאי
בר נהיגה רשיון בעל והוא מ0י409 גבוהה נכותו
ואינו מ0'609 נכותו שדרגת בניידות (ולמוגכל תוקף

תוקף). בר נהיגה רשיון בעל
מותאמות החודשית והקצבה העומדת ההלוואה
לאחוז בהתאם לו זכאי שהמוגבל הרכב, לגודל
1 ב תוקף. בר נהיגה רישיון בעל ולהיותו מוגבלותו
המוסר לבין הממשלה בין ההסכם חודש 1977 ביוני
מספר ובו ניידות, גמלת בדבר לאומי לביטוח

שינויים

עבודה נפגעי

לו שאירעה למבוטח מקנה עבורה 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
ומשולמים אלה, ימים ב90 מחולק לפגיעה, שקדמו

בחוק. הקבוע למקסימום עד
לנפגע, חודשית קצבה צמיתה: נכות קצבת
צמיתה נכות קצבת ומעלה. מ0?20 נכותו שדרגת
של נכות דרגת לו שאושרה לנכה משלמים מלאה
מהשכר 590ר ערכה 10090 נכות קצבת .10090
תחושב יחסית נכות קצבת הנכה. של הרבעשנתי

המלאה. הנכות מקצבת היחסי כחלק
שנהרג מבוטח לשאירי משלמים תלויים גמלת
לפרנסתם. בו תלויים ושהיו בעבודה פגיעה עקב
באחוזים המשפחה, הרכב לפי משולמת הגמלה

המלאה. הנכות קצבת מתוך
שאינם עבודה, לנפגעי נוספים תשלומים קיימים
המוסד בפרסומי נמצא פירוטם בלוחות. מופיעים

לאומי'. לביטוח
 שכירים לגבי עבודה לנפגעי החוק תחולת

מ1957.  עצמאיים ולגבי מ1954

אימהות

. גמלאות סוגי שני מעניק אימהות ביטוח
ניתן הלאשון חלקו יולדת. לכל  לידה מענק .1

מענק הוא השני וחלקו האשפוז, הוצאות לכיסוי
תחולת הנולד. לרך ראשוני ציוד לקניית כספי
משני יותר של בלידות .1954 באפריל מ1 החוק
ששה במשך לידה קצבת משלמים ילדים

חודשים.
בהוצ לאומי לביטוח המוסד משתתף כן כמו
כמרחק הגרה ליולדת החולים לבית ההסעה אות

החולים. מבית רב

נכות
1974 באפריל לראשונה הופעל כללית נכות חוק
קוד נכים לגבי 1975 ובאפריל חדשים, נכים לגבי
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 ל0י259 השווה סכום משתכר ואינו
הממוצע.

וכן יד, ממשלח או מעבודה להשתכר כושרו 2

ב70'50 הליקוי עקב צומצמו בפועל, השתכרותו
יותר. או

מותנית נכה מבוטח לגבי קצבה לקבלת הזכאות
לפחות. 4096 של רפואית בנכות

הכושר לה אין מליקוי שכתוצאה בית, עקרת
או הבית, במשק המקובלות הפעולות לבצע
היא אף זכאית יותר, או ב70י50 צומצם שכושרה
רפואית נכות בקיום מותנית הזכאות נכות. לקצבת

לפחות. 5090 של
לו שאושרה לנכה משולמת המלאה הנכות קצבת
הקצבה גובה ומעלה. 759'0 של איכושר דרגת
ובמספר איהכושר בדרגת תלוי לנכה המשולמת
מהשכר £259 היא ליחיד המלאה הקצבה התלויים.
כן לזוג. ו0'37.59 לאומי) ביטוח חוק (לפי הממוצע
הילדים משני אחד לכל 590 של תוספת משולמת

הראשונים.
בעזרת התלוי לילד משלמים נכה לילד קצבה
בני של מזו החורגת בצורה יוםיום כפעולות הזולת
לילדים 1981 מאפריל החל משולמת הגמלה גילו.
1981 מאוקטובר ויותר, שנים 14 להם שמלאו
1982 ובאפריל 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 ל70'120 0י309 בין היא השונים, מרכיביה
מלאה. יחיד

משולמתהחלמאפ 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 ו0י1509 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'
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שנה 60 או (לגבר) שנה 65 לו מלאו לא ועוד
לפי יומי בסיס מחושבים.על האבטלה דמי (לאשה).
החודשים בשלושת המובטל של הממוצע השכר
דמי כן יותר, גבוה היה ששכרו ככל אבטלתו. ערב

מהשכר. יותר נמוך אחוז הם האבטלה
הבדל ללא זכאים. כוללים אבטלה רמי מקבלי
התשלום. את קיבלו שבעבורם החודשים במספר

הכנסה הבטחת

הבטחת חוק לתוקפו נכנס 1982 בינואר ו ב
תשלומי את אחידה כמסגרת המשלב הכנסה.
ושאי זקנה בענף שולמו אשר הסוציאלית ההטבה
ידי על בעבר ששולמו הסעד תמיכות את וכן רים
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 והה והוא הרגיל מהשיעור ב0'259
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, דמי שיעורי הגמלאות, סוגי על
בירחונים, למצוא אפשר וסיבתם התקופתיים
הסטטי ובשנתונים השנתיות בסקירות ברבעונים,
המוסד של ולתכנון למחקר האגף שבעריכת סטיים

ובהוצאתו.

או שכירה עובדת שהיא למבוטחת לידה דמי .2
12 (ער לידה חופשת של לתקופה עצמאית
משכרה £759 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 המוסר 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
ירי על ישירות שנה, 18 לו מלאו שטרם בישראל ילד

לאומי. לביטוח המוסד
נקודת ערך לפי חושבה הקצבה ,1975 מיולי
במדד הגידול למלוא הצמודה הכנסה, במס זיכוי
(באוק כשנה פעמיים והתערכנה לצרכן המחירים
נקודת התעדכנה 1981 מינואר ובאפריל). טובר
אוק יולי, (באפריל, כשנה פעמים ארבע הקצבה
מועדי בין ואילך, 1984 ממאי בפועל, וינואר). טוכר
אימת כל מתעדכנת הקצבה נקודת הללו, העדכון
בחודש כלל בדרך המס, מדרגות את שמעדכנים

יוקר. תוספת שמשלמים
במשפ אחת קצבה נקודת בוטלה ,1985 ביולי
ראש שבהם למקרים פרט ילדים, 3 עד בהן שיש חות
מינימלית הכנסה להבטחת קצבה מקבל המשפחה
השכר מן אחוז משמונים נמוכה שהכנסתו או

הממוצע.

סעד

מתוך נתקבלו כ"ה/7 כ"ה/6 בלוחות הנתונים
משרד של סעד תשלומי מרכז של הסיכומים

והרווחה. העבודה

אבטלה

שהשלים שכיר מובטל זכאי אבטלה לדמי
שנה 20 לו מלאו בחוק, כמוגדר אכשרה תקופת
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נבחרים פרסומים

מיוחדות באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים "0 מיוחדים פרסומים
1968/69 1963/64 נתמכות משפחות תקציבי על סקרים 199

תקציבי  ג' חלק .1968/69 המשפחה הוצאות סקר 378 הסעד ללשכת הנזקקות היהודיות המשפחות סקר g7
מיוחדות משכבות משפחות 1956/57
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national insurance לאומי ביטוח

מבוטח סוג לפי וגבייה, מבוטחים כ"ה/ו. לוח
TABLEXXV/1.INSURED PERSONS AND CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF INSURED

PERSONS

Class of insured 1986/87 1985/86 1984/85 1983/84 '1980/81 1970/711960/611955/56 המבוטח סוג

Insured persons (thousands) al begining of the year השנה בתחילת (אלפים) מבוטחים

1,845TOTAL

1,265Employees

191Selfemployed

389Sonemployees and
not selfemployed

1,797 1,782 1,733 1,636 1,060 660 535

1,239 1,237 1,203 1,138 840 479 386

180 180 2186 199 150 142 120

378 365 344 299 60 39 29

הכל סך

םשכירי

יםעצמא

שכיריםאינם

עצמאיםואי ■נם

Contribution' (NIS thousand, at current prices) the whole year השנה כל שוטפים) במחירים ש"דו (אלפי גבייה'

TOTAL 143,586,810 2,239,548 643,795 123,611 9,470 99 11 4 | הכל סך

Percentages אחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

הכל סך 86.3Employees'86.383.690.493.694.492.988.0שכירים total

של 62.160.7ll.i73.874.073.266.364.3Employer'sחלקם share
המעבידים

של '24.222.917.919.820.419.721.722.0Employeesחלקם share
השכירים

שכירים 13.7Nonemployees'2.0/'7.1'13.716.49.66.45.6שאינם

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 cardfile non
employees.
3 Incl. contirbution for civil defence levy. parallel lax, and
postpirmary education levy.
4 Incl. indemnification of the treasury on accauntof reducing
labour costs.
5 Part of the increase derives from changes and revisions in the
modeof collection.

נכללו שלא חדשות אוכלוסיות הכוללת חדשה סידרה 1

לכן. קודם
מיחשוב בעת מהניפוי נובעת העצמאים במספר הירידה 2

הלאשכירים. כרטסת
מקביל למס אורחית. התגוננות להיטל גבייה כולל 3

עליסודי. חינוך ולהיטל
עבודה. עלויות הורדת חשבון על האוצר שיפוי כולל 4
הגבייה. בשיטת ועידכונים משינויים נובע מהגידול וולק 5
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מימון1 סוג לפי לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,  כ"ה/2. לוח
TABLEXXV/2.INCOME, EXPENDITURE AND BALANCES OF THE NATIONAL

INSURANCE INSTITUTE, BY TYPE OF FINANCING'

1955/561960/611970/711980/811984/851985/861986/87

לצרכן. במחירים שינוי >/,21.774.63.782.76.489.6231.430.2Vc change in consumer
כספים שנת .pricesממוצע average of budget
שנת ממוצע yearלעומת as against average
נקובה קודמת previousכספים year speciifed

inבלוח the table
; שוטפים)אלפי (במחירים n"u

(at current prices)millionNIS

הכל סך 4.414.2139.629,9353,391,3597,413,2906,161,259INCOMEהכנסות TOTAL
הלאומי הביטוח 4.414.2128.628.2983.261.3986.848.9725,412.991Toלענפי National Insurance

הכל branchesסך total
חוק לפי 4.211.297.47,208462.8961,515,8552,394,051Fromמגבייה contribution by the
הלאומי Nationalהביטוח Insurance law

הממשלה 0.94.781111,876380,145590,885Governmentהשתתפות participation
החוק byלפי the law

הצמדה הפרשי ,0.12.126.521.0092.686,6264.952.9722,428.055Interestריבית. linkage differentials
andושונות miscellaneous

הממשלה 11.01.637129.961564.318748.268Provisionהקצבות of Government and
היהודית Jewishוהסוננות Agency to

לאגבייתיים noncontributoryלתשלומים payments

הכל2 סך 1.78.276.38,746714,1362,482,0073,633,542EXPENDITURETOTAL1הוצאות
הלאומי הביטוח חוק 1.78.265.37,109584,1751,917,6892,885,274Byלפי the National Insurance

law
לאגבייתיים 11.01,637129.961564,318748.268Noncontributoryתשלומים payments

שוטף Currentמאון balance
על גבייה 2.63.032.199118.279401,834491,223Excessעודף of contributions

החוק לפי overגמלאות statutory beneifts
הכנסות י2.76.063.321,189עודף 677 2234,931,2832,527,717Excess of income over
הוצאות expenditureעל

בסוף נכסים הכל 4.629.0207.535,9933,377,1708,432,88410,997,103Totalסך assets at end of
yearהשנה

Percentagesאחוזים
הכל סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0INCOMEהכנסות TOTAL

הלאומי הביטוח 100.0100.092.194.596.292.487.9Toלענפי National Insurance
הכל פך branches  total

חוק לפי 97.078.769.824.113.720.438.9Fromמגבייה contribution by the
הלאומי Nationalהביטוח Insurance law

הממשלה 6.33.40.33.35.19.6Governmentהשתתפות participation
חוק byלפי the law

הצמדה הפרשי ,3.015.018.970.179.266.839.4Interestריבית. linkage differential
andושונות miscellaneous

הממשלה 7.95.53.87.612.1Provisionהקצבות of Government and
היהודית Jewishוהסוכנות Agency 10

לאגבייתיים noncontributoryלתשלומים payments

הכל2 סך 0100.0100.0EXPENDITURETOTAL2.(100.0100.0100.0100.0101הוצאות
הלאומי הביטוח חוק 100.0100.085.681.381.877.379.4Byלפי the National Insurance

law
14.418.718.222.720.6Noncontributoryתשלומים

גב"הים paymentsלא

1 Excl. civil defencelevy, parallel tax and postprimary education
levy. 2 lncl. administrative expenses.

חינוך והיטל מקביל .מס אזרחית התגוננות היטל כולל לא 1

מינהל. הוצאות כולל 2 עליסורי.
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לכנו 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

nis thousand, at current pirces שוטפים במחירים ש"ח. אלפי
Insurance branch 1986/87 1985/86 1984/85 1980/81 1970/71 1960/61 1955/56 ביטוח ענף

90 change in consu
mer prices average
of budget year as
against average of
previous year specified
in the table

Old age and survivors

30.2 231.4 6,489.6 3.782.7 74.6 21.7

Income
Expenditure
Excess of income
over expenditure

Cumulative excess3
General disability
Income
Expenditure
Excess of income
over expenditure

Cumulative excess3

Income
Expenditure
Excess of income
over expenditure

Cumulative excess3

Maternity
Income
Expenditure
Excess of income
over expenditure

Cumulative excess3

Children
Income
Expenditure
Excess of income
over expenditure

Cumulative excess3

Unemployment
Income
Expenditure
Excess of income
over expenditure

Cumulative excess3

Reserve

2,219,718 2,813,135 1,279,498
1,398,140 1,011,440 231,823
821,578 1,801,698 1,047,675

4,013,262 3,179,851 1,333,302 15,974 157.3

2.38.865.412,724
0.14.029.13,477
2.24.836.39,247

1,292,633 1,025,546 407,611 3,855

464,896 327,308 119,103

1,323,542
839,319
484,223

1,114,299
565,843
548,456

345.190
121,072
224,118

1,331,806 842,426 273,387

595,729
92,949
502,780

1,188,318
58,069

1,130,249

652,516
13,705

638,811

578

2,773
2,329
444

1,648

5,244
145

5,099

2,430,251 1,926,059 790,276 8,448

service insurance

20.4 3.6



3.7

3.7

2,143
891

1,252

198,529
64,384
134,145

519,465
296,977
222,488

517,716
421,982
95,734

4.02,132176,742411,089513,652

ndים)ועצמאי self employed)

0.8
0.6
0.3

2.4
1.4
1.1

12.2
7.5
4.7

2,9 נ 6
493

2,423

359,831
33,024
326,807

725,495
1 19,950
605,545

455,955
190,725
265,230

לצרכן במחירים שינוי *
כספים שנת ממוצע
שנת ממוצע לעומת
נקובה קודמת כספים

בלוח

ושאירים זקנה

הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על
מצטברי עודף
כללית נכות

הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות. על
מצטברי עודף
עבודה נפגעי

0.71.24.2947127,001314,934300,716
0.51.15.247032,815115,860163,133
030.1 1.047794,186199,074137,583

הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על

21.3 5.1 0.5 מצטברי עודף
אימהות

הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על

1.7 1.2 0.4 מצטברי עודף
ילדים

25.0 0.9  הכנסות
17.6 0.8  הוצאות
7.4   הכנסות עודף

הוצאות על
20.5 0.2  מצטברי עודף

אבטלה
13.0   הכנסות

הוצאות
13.0   הכנסות עודף

הוצאות על
13.8   מצטבר3 עודף

מילואים שירות כיסוח
mown0.50.914.52,794187,999422,462455,950Income
0.50.914.593386,569235,196390,796Expenditureהוצאות

הכנסות 0.11,861101,430187,26665,154Excessעודף of income
הוצאות overעל expenditure
מצטבר3 0.12.27.82,852143,693346,267414,963Cumulativeעודף 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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גימלאות מקבלי כ"ה/4. לוח
TABLEXXV/4.RECIPIENTS OF PENSIONS

Monthly average לחודש ממוצע

הגמלה 1960/511970/711980/811983/841984/851985/861986/87Typeסוג of pension

ושאירים OLDזקנה AGE AND
1SURVIVORS

זקנה 62,241176,696343,359371,053379.394390,226401,749Oldקצבאות age and survivors

pensionsושאירים
נפשות1 הכל 85,300245,900570,100610,950624,100641,900660,800Totalסך persons'
שאירים 7,32636,61976,05184,66286,95289,14591,438Survivorקצבת pension

זקנה 54,915140,077267,308286,391292,442301,081310,311Oldקצבת age pension

השלמת עם :79,374155,516149,127146,281143,741143,909Thereofמהם: With income

supplementהכנסה

DISABILITYנכות
כללית נכות 4,68542,87159,49162,45764,57567,711Generalנקצבת disability
נפשות' הכל 117,578158,180164,666170,250178,079Totalסך persons'
נכה ילד קצבת

3,3053,8154,0374,269Benefit to disabled
child

שירותים 1,4193,9284,3634,6364,461Attendanceגמלת allowance

מיוחדים
ניידות 8,4329,85210,25910,60210,778Mobilityגמלת allowance

עבודה WORKנפגעי INJURY
פגיעה3 77,04773,91357,97059,60056,92157,823Injuryדמי benefits'

צמיתה נכות 2,9587,5428,8989,3269,87210,182Permanentקצבת disability
pension

תלויים 1,4802,8593,0903,2163,2863,358Dependant'sגמלת pension

MATERNITY3אימהות'

לירה 49,92877,97897,307102,739100,250101,73599,814Maternityמענקי grants
לידה 13,11824,84339,78542,38542,69042,68841,676Maternityדמי allowances

מזונות ALIMONYדמי
מזונות 4,1936,1636,4947,4948,557Alimonyדמי

נפשות' הכל סך
12,57918,48919,48224,48225,671Total persons'

CHILDRENילדים

קצבה ,83,148862,3451,512,8711,562,6591,585,671,287,4554Iמקבלי 208,364 1Child allowances
המקבלות 508,434Families'531,283'39,945321,058579,247609,052621,675משפחות receiving

childקצבה allowances

UNEMPLOYMENT5אבטלה5
אבטלה 37,00036,90051,50061,80058,600Unemploymentדמי benefit

הכנסה INCOMEהבטחת SUPPORT
הכנסה הבטחת 12,52010,95814,06424,56431,492Incomeדמי support beneifts

נפשות' הכל 60,41777,300146,638159,584Totalסך persons'

Incl. also dependant persons; see introduction 2 Figure
for '975. 3 No. of recipients in the surveyed
period. 4 Asof July 1985, "first child allowance" to families
with 13 children was discontinued. To such families with low
income of the family head,the"first child allowance" is returned
)about 150,000 families). About 50,000 families of employees
and about 4,000 familiesof unemployed whoare reimbursed are
not included. 5 Number of persons (not claims) who
received unemployment beneift in the surveyed year.

לשנת הוא הנתון 2 מבוא. ראה תלויים; גם כולל 1

התקופה במשך מקבלים מספר 3 .1975
ילד קצבת תשלום הופסק .1985 ביולי החל 4 הנדונה.
כאלה, למשפחות ילדים. 31 שלהן למשפחות ראשון
הילד קצבת מוחזרת נמוכה. הכנסה המשפחה לראש שבהן
כ50,000 נכללו לא משפחות). (כ50,000ו הראשון
המקבלות מובטלים משפחות וכ4.000 שכירים משפחות
דמי שקיבלו תביעות!) (לא אנשים מספר 5 החזר.

שנה. באותה אבטלה
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המשפחה והרכב מין לפי קיום, להבטחת גמלאות מקבלי כ"ה/5. לוח
TABLEXXV/5.RECIPIENTS OF BENEFITS FOR INCOME MAINTENANCE, BY SEX

AND FAMILY COMPOSITION

March of each >ear שנה כל מוס

Type of beneift and sex

Composition of family המשפחה הרכב

ילדים עם מזה:
Thereof: With children

זוג'
Couple1

יחיד
Single

הכל סך
Total

Total הכל סך

זוגי
Couple'

tit1
Single

הכל סך
Tola I

ומין גמלה סונ

Old age and survivors

30,0867.8585.2102.6481986

29,5597,705'5,4612,2441987 TOTAL

25,8472,5134242,089Males

3.7195,1925.037155Females

General Disability

14,04511,1906.1825,0081986

17,20311,5065,8665,6401987  TOTAL

16,5006,5261.6104,916Males

7034,9804,276704Females

Alimony (females)


8,1858,185

1986§


8,6158,6151987

ncome support

13,52522,99910.49412,5051986

12,59423,29311,57411,7191987'  TOTAL

12,59412,8811,06211,719Males

1041210.412Females

113,341 143,427

;1 13,834 143,393

20,127 45.974

93.707 97.419

51,017 65,062

53,795 70,998

25,446 41.946

28,349 28.052

8,185 8,185

8,615 8,615
I

18,257 31,782

18,279 30,873

6,053 18,647

12,226 12,226

ושאירים קנה

1986

הכל 1987סך

גברים

נשים

כללית בות

1986

noהכל 1987

גברים

נשים

(נשים) מוונות מי

§ 1986

1987

הכנסה בטחת

1986

הכל סך  31987

גברים

נשים

1 Couples were classified according to the sex of the  זכאים שני של ובמקרה הזכאי. מין לפי מוינו הזונות ו

beneficient, and in case of two bcneifcients  according to the כיחידים נמנים שאירים קצבאות מקבלי 2 הגבר. v/
male. 2 Recipients of survivors pensions are counted as לגברים ההתפלגות נ כהתאמה. ילדים עם וביחידים
individuals and as individuals with children, respectively. אומדן. הינה ולנשים
3 The breakdown by sex is an estimate.
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WELFARE סעד
של ולנוער לילד השירות ע"י לבית מחוץ מסודרים ילדימ כ"ה/6. לוח

והרווחה העבודה משרד
TABLEXXV/6.CHILDREN PLACED AWAY FROM HOME BY THE DEPARTMENT OF
CHILD AND YOUTH CARE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

שנה כל Januaryינואר ol each year

מחוז לפי יהודיים יישובים
Jewish localities by distirct

i: c
f7 ao _o

הכל £סך £ £*< £h |.£.5
Totalהכל סך

Total
P> Er:£ ■£

£ 0

VI
H

5 S
r ot
n' cdz

Childrenילד יס
198010,7603,480 4,413 2,596 10,4892711980

198510,3282,870 4,366 2,647 9,8834451985

19869,74)2,493 4,110 2,717 9,3204211986

19879,3948,9902,7723,8382,3804041987

1987TOTAL
Municipal status
Municipalities
Local councils
Regional councils
Supported bureaux and

countrywide placements

Percentages
100.0 100.0 100.0 100.0

אחוזים
100.0 100.0

29.0
14.1

55.9

62.0
24.5
12.1
1.4

75.1
14.7
6.7
3.5

65.4
■ 18.8
11.0
4.8

68.6
18.5
9.5
3.4

66.9
18.4
9.0
5.7

שוטפים) במחירים ש"ח, (אלפי הוצאות

הכל 1987סך
מוניציפאלי מעמד

עיריות
מקומיות מועצות
אזוריות מועצות
מוחזקות לשכות

ארציים וסידורים

prices)(N1S thousand, at currentExpenditure
19809.33.5 2.0 9.23.70.21980

19851.538.3630.8 402.2 1,481.6448.656.71985

19863,590.01,508.0 1,049.5 3,466.5909.0123.51986

19874,377.41,788.8 1,237.9 4,214.81,188.1162.61987

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
January of each <'ear שנה כל ינואר

משפחות
אומנות
Foster
families

מעונות
פרטיים
Private
institu
tions

מעונות
ציבוריים
Public
institu
tions

מעונות
ממשלתיים
Govern

ment

instilu
tions

הכל סך
Total

חוסים
19804,4622,7313331,1302681980

19855,0352,8115001.4103141985

19865,0302,8066331.3462451986

19875,0672,8356101,4271951987

(אלפי נמחהוצאות שוטפיםש"ח. רים
Expenditure (N1S thousand, at current pirces)

19804.62.50.31.40.41980

1984175.784.517.664.19.51984

1985887.0364.086.3359.177.71985

19862,475.61,359.5272.9707.0136.21986

19873,358.11.669.6396.91,117.7173.91987
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ובידור תרבות כ"ו. פרק
1987 וספורט בילוי קריאה, הרגלי סקר

(5 כ"ו/4, (לוחות
סקר של מוקדמות תוצאות על מבוססים הנתונים
ומעלה. 14 בני יהודים של מייצג מדגם שהקיף
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על נערך הסקר
האגף הזמנת לפי ,1987 לאפריל 1986 נובמבר בין
החינוך במשרד הספורט ורשות ולאמנויות לתרבות

והתרבות.
בהן ההשתתפות לפי נחקרו השונות הפעילויות
למילוי שקדמו החודשים ב12 או בחודש בשבוע,

השאלון.
לימוד ספרי קריאת כולל לא ספרים: קריאת

מקצועית. וספרות
עת כתבי קריאת כולל לא עת: כתבי קריאת
יומיים. עיתונים של שבועיים ומוספים מקצועיים
מהסקרים נתונים הוצגו לא במוסיאון. ביקור
חיות, בגני ביקורים גם בהם שנכללו הקודמים
וארכיאולוגיים, הסטוריים ובאתרים בוטניים בגנים

.1987 כסקר נכללו שלא

וקולנוע מוסיאונים
(7 כ"ו/6, (לוחות

כ"ו/6) (לוח מוסיאונים3
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
עד קהילתיים. ובמוסדות במנזרים אוספים לא ואף
הנ"ל. האוספים את גם הנתונים כללו ל1969/70
אוספים כעלי 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
מסקר במוסיאונים הביקורים על נתונים גם (ראה

כ"ו/4). בלוח ובילוי קריאה הרגלי
כ"ו/7) (לוח קולנוע סרטי

הפנים. משרד ירי על סופקו הנתונים

1''

ותקופונים עיתונים ספרים,
(2 כ"ו/ו, (בלוחות

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

מקומיים1. עיתונים

1\ 985 ציבוריות ספריות סקר
כ"ו/3) (לוח

ספריות "סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
המרכזית הלשכה ידי על נערך הסקר ציבוריות".
לפי ,1986 ינואר  1985 במרס לסטטיסטיקה
והתרבות. החינוך במשרד לספריות היחידה הזמנת
שבטי להוציא בארץ, היישובים כל את הקיף הסקר

בדוים.
עת כתבי ספרים, של מאורגן אוסף ספרייה:
או חינם ציבורי לשימוש אורקולי, או גרפי וחומר
על המופעלות ספריות נכללו בסקר תשלום. תמורת
ומועצות מושבים קיבוצים, מקומיות, רשויות ידי

פועלים.
המנהליות ליחידות סווגו הציבוריות הספריות

הבאות:
מנהלית יחידה שהיא ספרייה עצמאית: ספריה

עצמאית.
כמרכז המשמשת ספרייה מרכזית: ספריה

(סניפים). נוספות לספריות
מרכזית. לספרייה הקשורה ספרייה סניף:

שירותי ומספקת ברכב המצויה ספרייה ניידת:
שונים. כמקומות ספרים השאלת

הכרוכים כתובים של פיסית יחידה כרך:
רבכרכים ספר נספר הכרכים בספירת אחת. בכריכה

אותו. המרכיבים הכרכים כמספר
של הקוראים בכרטסת הרשום אדם קורא:
אחר חומר או ספר בהשאלה קיבל אשר הספרייה,
האחרונים. החודשים בשניםעשר אחת פעם לפחות
ציבוריות ספריות "סקר ראה פיתוח: יישובי

י:2 1985

נבחרים פרסומים

ספורט בתחרויות והביקור ספורטיבית בפעילות העיסוק 595
ומעלה). 14 בני (יהודים 1980

מיוחדים פרסומים
14 בגיל היהודית האוכלוסייה של ובילוי קריאה הרגלי 654

1969 1979 ומעלה

.1986 ,5 מס' מוסף".  לישראל הסטטיסטי ב"ירדוון "1984/85 בישראל לאור שיצאו ב"ספרים הופיעו מפורטים נתונים 1

ותרבות". חינוך של "סטטיסטיקה העלונים בסדרת 165 מס ."1985 בישראל לאור שיצאו ותקופונים יומיים וב"עיתוניס
.1987 .9 מס מוסף"  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון "1985 ציבוריות ספריות ב"סקר הופיעו מפורטים נתונים 2

.1985 ,10 מסי שם ,"1984/85 בישראל ב"מוזיאונים הופיעו מפורטים נתונים 3
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books, dailies and periodicals ותקופונים עתונים ספרים,

נושא לפי בישראל, לאור שיצאו ספרים כ"ו/ו. לוח
TABLEXXVI/1.BOOKS PUBLISHED IN ISRAEL, BY SUBJECT

Budget years תקציב שנות

1984/85

לספרי1965/661970/711980/81נושא עותקים ממוצע
ies per title' (thousands)

(אלפים)
Average copSubject

ספרים
Titlesהכל קשהסך רכהכריכה כריכה

TotalHard coverSoft cover

כולל2 2,23033534,3874,1612.62.52.5GRANDסך TOTAL2
לימוד ספרי :1,1441,1893.53.13.5Thereofמזה. Textbooks
או ראשונה 1.4461.8892,2632.2141.92.01.8Firstמהדורה or reedition

מחודשת
חוזרת 7291,4492,0921,7593.22.83.3Reprintהדפסה

ראשונה 1,4461,8892,2632,2141.92.01.8FIRSTמהדורה OR RE
 מהורשת EDITIONאו * TOTAL3

הכל3 סך
ושירה 5317068517541.92.11.7Literatureספרות and poetry

יפה ספרות :1863253943482.32.02.4Thereofמזה: Fiction (prose)
ילדים 1451732191742.72.72.6Children'sספרות

books
634929341.72.11.3Artאמנות
1711531711702.32.22.2Judaismיהדות

אחרות 9142.52.5Otherדתות religions
הרוח 1722663233252.11.42.4Humanitiesמדעי

559257551.12.01.0Educationחינוך
החברה 13681552011.61.91.5Socialמדעי and behavioural
sciencesוההתנהגות

0.8Economics(2.1)507070800.9כלכלה
ומדעי 661001231141.41.81.4Administrationמינהל and
politicalהמדינה sciences
102925351.31.61.0Lawמשפטים
Medicine(0.5)(1.1)(0.8)1232218רפואה

סטטיסטיקה, ,3.1Mathematics(5.0)52563.2מתימטיקה, statistics.
computersמחשבים
הטבע 10614668831.32.01.1Sciencesמדעי

48543077Agricultureחקלאות
טכנולוגיה, ,LIEngineering(1.2)387266721.1הנדסה, technology.

architectureאדריכלות
תקשורת, ,0.9Commerce(3.3)10341.3מסחר,

תיירות ,communicationתחבורה,
transport, tourism

וספרי בית 57502.02.41.6Homeכלכלת economics and
שימושיים handbooksעזר

משחקים ,Entertainment(4.0)(3.2)17193.9שעשועים, games
andוספורט sports

17769323.34.71.1Generalכללי

1 Excl. government publications. 2 lncl. not known. 3 In ידוע. לא כולל 2 ממשלה. פרסומי כולל לא 1

1965/66 and 1970/71, includes textbooks which are not dejailed by שאינם לימוד, ספרי כולל 1970/7 11 1965/66 oveo 3

subject. הנושא. לפי מפורטים
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לפי בישראל, לאור שיצאו ותקופונים יומיים עיתונים כ"ו/2. לוח
ונושא סוג שפה, תדירות,

TABLEXXVI/2.DAILY NEWSPAPERS AND PERIODICALS PUBLISHED IN ISRAEL,
BY FREQUENCY, LANGUAGE, TYPE AND SUBJECT

196919781985196919781985

מוחלטים אחוזיםמספרים
Absolute numbersPercentages

הכל 481706911100.0100.0100.0TOTALסך
Frequencyחדירות

יומיים 27213.82.3Dailyעיתונים

בחודש מפעם 108968922.513.69.8Moreיותר than once a month

לשנה פעמים 51214121719729.330.721.65 12 times a year

לשנה פעמים 2  413119329927.227.332.824 times a year
42952118.713.523.2Annualשנתון

סדירה כלתי 59789412.311.110.3Irregularהופעה
Languageשפה

31444761265.263.367.2Hebrewעברית
יומיים עיתונים :1492.01.0Thereofמזה: Dailies

46791309.6Iאנגלית 1.214.3English
אחרת 6012813412.518.114.7Otherשפה language

ערבית :37625.26.8Thereofמזה: Arabic
61523512.77.43.8Bilingualדולשוניים

Typeסוג
12812310426.617.411.4Currentאקטואליים affairs

הגל סך 35358380773.482.688.6Specializedמתמחים total
Subjectנושא

אחרות ודתות 15421434.27.215.8Judaismיהדות and other religions
יהדות :12814.0Thereofמזה: Judaism

הרוח 1751874.88.79.5Humanitiesמדעי

2937358.26.43.8Educationחינוך
56603715.910.34.1Economicsכלכלה

המדינה 2039475.76.75.2Politicalמדעי sciences
ונושאים החברה 23521246.58.913.6Socialמדעי sciences and miscellaneous

שונים socialחברתיים subjects

ומינהל צבא ,1643394.57.44.3Lawמשפטים, army and
publicציבורי administration

ומתמטיקה הטבע 1730514.85.15.6Naturalמדעי sciences and mathematics

2022455.73.84.9Agircultureחקלאות

2425206.84.32.2Medicineרפואה

וטכנולוגיה הנדסה
A

2350,,/3.95.5Engineering and technology

ותקשורת 18203.12.2Transportתחבורה and communication
ואמנות 1621324.53.63.5Cultureתרבות and art

2535357.16.03.8Literatureספרות

ולנוער 2939208.26.72.2Childrenלילדים and youth

משחקים ,122083.43.40.9Entertainmentשעשועים. games and
sportsוספורט

1826145.24.51.5Generalכללי
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'1985 ציבוריות ספריות סקר
שונות תכונות לפי וספרנים, קוראים כרבימ, ציבוריות, ספריות כ"ו/3. לוח

היישוב צורה ולפי

עירונייםיישובים
יישובים
 (מסהודיים תושבים)גודל
הכל יישוביסר  מזה
Jewishהכל העדיםפיתוחסך 3

localiTotal50,000הגדולותק010ע6ס 
tiesmentThe 3199,999
totaltownslarge

towns

מוחלנ D'tמספרים

הכל סך  954290268481ספריות

הכל סך  הסקר1 לשאלון ענו 940285268380מהן;

הספריות סוג

2467414עצמאיות


14

74385610מרכזיות2

62017377756סניפים

יםאחוז

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0ספריות

מבנים
כספריה לשמש מראש 25.538.542.348.124.1תוכננו

כספרייה לשמש 42.446.438.531.667.0הותאמו

הותאמו ולא תוכננו 32.115.119.220.38.9לא

עיון חדד בהן שיש הספריות 49.874.788.565.167.5אחוז

אוספים
בלנד 43.639.721.747.453.4ספרים

עת וכתבי 27.424.730.434.225.9ספרים

אורקולי וחומר 4.93.6ספרים


1.31.7

אורקולי וחומר עת כתבי 24.132.047.917.119.0ספרים,

הספרים3 סוג
ילדיס 77.078.276.966.368.7ספרי

יפה 81.477.280.865.176.2ספרות

עיון 75.875.480.856.673.7ספרי

שפה3
98.796.588.594.097.5עברית

3.96.18.010.81.4ערבית

57.859.476.055.440.5אנגלית

אחרות 32.945.072.036.526.4שפות

קוראים מספר
100 22.63.515.45.5עד

200 עד 10122.75.87.75.51.5

500 עד 20124.814.23.820.511.8

1,000 עד 50111.018.815.420.522.1

2,000 עד 1,0017.720.87.723.326.5

ומעלה 2,00111.236.950.024.738.1
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SURVEY OF PUBLIC LIBRARIES 1985'

TABLEXXVI/3.PUBLIC LIBRARIES, VOLUMES, READERS AND LIBRARIANS, BY
VARIOUS CHARACTERISTICS AND TYPE OF LOCALITY

Urban localities

יישובים
כפריים
Rural
locali
ties

יישובים
3f inhabitants)Size (no.לא

יהודייס
Non
Jewish
locali
ties

20,000
49,999

10,000
19,999

2,000
9,999

Absolute numbers
SI324266429LIBRARIES  TOTAL

THEREOF: RETURNED SURVEY1 QUESTIONNAIRES
50324065529 TOTAL

Type of library
20112917226Independent
1075361Central2

20 1444472Branches

Percentages
100.0100.0100.0100.0100.0LIBRARIES  TOTAL

Structures
30.051.648.719.620.7Planned as libraries

50.032.341.040.648.3Adjusted to use as libraries
20.016.110.339.831.0Neither planned nor adjusted
78.090.692.538.972.4Percent libraries with reading rooms

Collections
29.522.628.945.330.4Books only
22.712.915.828.643.5Books and periodicals
16.15.35.58.7Books and audiovisual material

47.848.450.020.617.4Books periodicals andaudio visual malerial
Type of books'

86.096.997.576.586.2Children's books
84.075.097.583.293.1Fiction
90.078.197.576.093.1Nonifction

Language1
94.0100.0100.099.7100.0Hebrew
2.16.210.33.096.4Arabic

61.774.278.957.092.8English .

63.861.360.527.613.8Other
Number of borrowers

8.53.130.63.6Up to 100

12.86.35.030.07.1101200
10.618.87.529.214.3201500
14.96.325.07.735.7501  1,000

4.315.630.02.217.91,0012,000
48.949.932.50.321.42,001 +
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שונות תכונות לפי וספרנים, קוראים כרכים, ציבוריות, ספריות ב"ו/3. לוח
(המשך) היישוב צורת ולפי

יישובים
 יהודיים
הכל סך
Jewish
locali
ties
total

עירונייםיישובים

הכל סך
Total

יישובי מזה:
פיתוח

Develop
ment
towns

(מס תושבים)גודל

הערים 3
הגדולות
The 3
large
towns

50,000 
199,999

הכל סך  כרכים
אלפים 12,4036,6565511,6981,637

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

ילדימ 22.326.228.624.025.7ספרי

יפה 41.241.340.437.842.6ספרות

עיון 36.532.531.038.231.7ספרי

הכל סך  קוראים
אלפי0 938.2784.866.4157.7253.5

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

14 מגיל 45.347.241.536.254.0למטה

ומעלה 1454.752.858.563.846.0

מוחלטים מספרים  2,0671,01477268276ספרנים

בשכר 1,79597970259270מזה:

אחוזים  בשכר 100.0100.0100.0100.0100.0ספרנים

מקצועית הכשרה S69.655.477.672.7.58בעלי

א' שלב אס"י4 12.811.79.09.712.6קורס

בי שלב אסייי4 28.039.629.941.143.5קורס

לספרנות אקדמי ספר 11.814.613.522.111.3בית

אחרת מקצועית 6.23.73.04.75.3הכשרה

מקצועית הכשרה 41.230.444.622.427.3ללא

ממוצעים

(אלפים) לספרייה 13.723.921.221.221.3כרכיס

לספרייה 1,0763,0182,5532,1603,727קוראים

לספרייה כחודש 1,7774,1083,8143,2055,355השאלות

לקורא כחודש 1.31.31.31.31.3השאלות

באוכלוסייה ל1,000 ממוצעים
(אלפים) 3.52.02.61.71.4כרכיס

263237308158211קוראים

עיון כחדר ישיבה 53522מקומות

גרים הלאיהודים היישובים מתושבי וכ0'429 היהודיים הכפרים מתושבי 799'0 היהודיים, העירוניים היישובים תושבי כל ו

יותר בה שיש ספרייה, 3 איכויות. לספריות קשורות ניידות ספריות 9 2 ציבורית. ספרייה של שירות בהם שיש ביישובים
אחת פעם נספרה הכל בסך ואילו הספרייה, שבאוסף השפות ובכל הספרים סוגי בכל נספרה אחת, משפה יותר או ספרים של אחד מסוג

ישראל. ספרני ארגון 4 הכל. לסך מסתכם הפירוט אין לכן, בלבד.
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TABLEXXVI/3.PUBLIC LIBRARIES, VOLUMES, READERS AND LIBRARIANS, BY
VARIOUS CHARACTERISTICS AND TYPE OF LOCALITY (cont.(

Urban localities
יישובים

of inhabitants)Size (no.שיכים"
כפריים

לא
יהודיים

20,000
49,999

10,000
19,999

2,000
9,999

Rural
locali
ties

Non
Jewish
local i
ties

VOLUMES  TOTAL

1,7778157295,747200 thousands

100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

24.431.030.017.616.5Children's books

45.836.439.640.931.3Fiction

29.832.630.441.552.2Nonifction

BORROWERS  total

212.094.4 .67.2153.435.7 thousands

100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

47.047.046.835.138.5Age up to 14

53.053.053.264.961.514 and over

2191261251,05351LIBRARIANS  absolute numbers

209
100.0

124
100.0

117
100.0

816
100.0

48
100.0

THEREOF: SALARIED
SALARIED LIBRARIANS  percentages

66.057.264.445.351.1Professional librairans

13.67.315.714.114.9ILO4 course, stage a

37.941.129.613.68.5ILO* course, stage b

12.18.814.88.325.6Academic school of librarians

2.44.39.32.1Other professional training

34.042.835.654.748.9No professional training

Averages

35.525.51829.17.1Volumes per library (thousands(

4,5122,9511,6792511,275Borrowers per library

5,2333,8052,6126721,680Monthly borrowings per library

1.31.31.72.11.3Monthly borrowings per borrower

Averages per 1,000 population

2.73.04.222.00.9Volumes (thousands(

321349383589161Borrowers

359465Seats in reading room

1 All inhabitants of Jewish urban localities, 79"/0 of inhabitants of Jewish rural localities and about 42lft> of inhabitants of
NonJewish localities live in localities that have public library services. 2 9 mobile libraries are connected with central
libraries. 3 A library, that has more than one typeofbooksor in more than one language, was counted inall types ofbooks
and in all languagesof the collection, but only once in the total. Consequently, details donot add up to the total. 4ILO
Israel Library Organization.

687 ובידור תרבות



1987 וספורט בילוי קריאה, הרגלי סקר
ובילוי קריאה הרגלי  כ"ו/4. לוח

ומעלה) 14 בני (יהודים
המתאימה האוכלוסייה מכלל אחוזים

** 19871986 *

גיל
1HX 1975IV

הכל 19691 נשיםםגבר19761979
TotalMenWomen1141830

172944

ספריםיאתקי
ספר לפחות 50.71קראו 52.6 45.149.42.954.870.153.947.3

בחודש אחד
 הספרים קוראי מבין

בחודש קראו 
ספרים 60.369.0ו2 56.7 58.072.666.462.369.971.1

ויותר ספרים 339.731.0 43.3 42.027.433.637.630.128.9

שפה
בלבד iעברית 63.168.68.369.284.587.572.2

בלבד אחרת 17.2שפה 21.916.018.0(1.0)(5.614.9
אחרת ושפה 14.0עברית 15.015.712.8(14.5)6.912.9

ספריםי של נבחרים סוגים
יפה .''64.8ספרות .66.46.380.564.764.667.1

בדיוני ומדע מתח בלשית. 20.5ספרות 29.333.411.130.924.720.7
עיונית 28.933.425.621:026.329.1ספרות
תורנית >ספרות 8.67.12.14.2(2.6)(6.89.1

עתונים יקריאת 11ראלייכיומיים
ביום לפחות עיתון 79.682.0קראו 82.2 78.084.679.692.189.588.5

בשבוע אחד
 עיתונים קוראי מבין

בשבוע קראו
השבוע ובסוף חול S77.81.074.674.376.578.4ביום
בלבד4■ השבוע 18.014.521.623.618.317.6בסוף

העיתונים שפת
בלבד 71.581.0עברית 78.384.84.583.791.895.389.5

בלבד אחרת !20.4שפה 10.9 13.4■ 5.5.65.0(0.6(2.7)
אחרת ושפה >8.1עברית 8.1 8.3lO.f9.911.3(8.2)(4.17.8

עתיאתקי כתבי
עת כתב לפחות >קראו 50.553.(46.959.967.458.855.6

בחודש אחד
וידאוצפי בסרטי ה

וידאו בסרט לפחות 51.346.677.962.952.3!.148צפו

בחודש5 אחד
■ בבית6 צפו 36.540.333.854.644.841.3מהם:

סרטים 22.21.223.033.131.922.1ו3
ויותר סרטים 425.!29.222.644.830.729.4

תרבות ובמופעי במוסדות יםנבחרובידורביקור
פעם לפחות ביקרו

בחודש
12.211.512.926.27.513.7במוסיאון7
3.85.6בקונצרט 4.96.C5.46.5(2.9)(0.8)6.3
15.112.2בתיאטרון 11.612.810.515.012.910.815.4

בידור 9.613.4במופע 14.422.S22.723.129.028.328.6
הכל5 סך  קולנוע 62.943.2בבית 45.241.43.939.881.258.038.2

אחת 12.916.3פעם 13.318.217.419.024.418.620.0
פעמים 32 .23.217.7 18.717.620.614.842.728.014.6

ויותר פעמים 426.79.2 (3.2)5.75.714.111.4ל.13.25

הכל. בסך רק נכללו לימוד שנות 40 בעלי ו

האב. לידת יבשת לפי מוינו ישראל ילידי 2

בלבד. אחת פעם נספרו הכל בסך ואולם שקראו. סוג בכל נספרו ספרים, של אחד מסוג יותר הקוראים 3
חול. בימי רק עתונים קראו אחתים 4.2 עוד 4

ידוע. אינו צפו בהם הסרטים שמספר צופים כולל 5
לבית. ומחוץ כבית צפו אחוזים 12 ועוד בבית רק צפו אחוזים 26 6

במבוא. הסבר ראה 7

CULTURE AND ENTERTAINMENT 688



SURVEY ON READING. ENTERTAINMENT AND SPORTING HABITS 1987

TABLEXXVI/4.READING AND ENTERTAINMENT HABITS

Percent of respective population
)Jews aged 14 and over(

IV 1987XI1986 

Ageלימודי שנות
Years of schooling12מוצאOrigirr

45
59

60+5
8

9
12

13 ישראל+
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

41.442.827.4
Book erading

49.1 66.7 51.738.558.9READ AT LEAST ONE BOOK DURING
THE MONTH

70.6
29.4

67.7
32.3

81.4
18.6

67.5
32.5

62.6 68.0
37.4 32.0

72.1
27.9

67.9
32.1

Of those who read books  read
during the month
12 books
3 books or more

56.7
25.8
17.5

30.9
45.0
24.1

50.0
38.8
(11.2)

76.4
12.7
10.9

82.6 61.1
(1.5) 18.9
15.9 20.0

81.8
9.1
9.1

57.8
25.2
17.0

Language
Hebrew only
Other language only
Hebrew and other language

71.2
(10.4)
29.5
(6.6)

63.6
14.2
37.9
10.8

65.5
(9.2)
24.5
(9.5)

65.6
23.1
27.2
4.9

77.6 68.7
20.9 19.6
26.4 33.6
(3.3) 9.1

61.1
21.9
27.7
9.2

67.7
19.5
30.1
6.9

Selected types of books3
Fiction
Detective stories. thrillers and science fiction
Nonfiction
Judaica

72.5
daily newspapers
87.2 67.0 66.1

Reading of Israeli
77.6 94.2 92.183.5READ A DAILY AT LEAST ONE DAY

A WEEK

84.9
13.4

73.9
19.6

69.9
22.4

78.1
17.7

88.5 84.3
(10.5) 13.8

70.6
23.9

82.3
14.3

Of readers of dailies  read during
the week
On weekdays and weekends
Weekends only4

75.7
(6.2)
18.1

57.3
21.1
21.6

76.5
13.9
9.6

89.0
3.0
8.0

82.3 95.7 78.3
(2.1)  (4.5)
15.5 (4.3) 17.2

74.7
9.2
16.1

Language
Hebrew only
Language other than Hebrew only
Hebrew and other language

49.041.7
periodicals
57.1 41.1

Reading of
62.9 64.946.859.4READ AT LEAST ONE PERIODICAL DURING

THE MONTH

37.822.0
Ims
41.3

Viewing of video f
59.6 37.4 60.153.842.4VIEWED AT LEAST ONE VIDEO FILM DURING

31.7
15.5
21.3

16.7
10.0
8.2

33.1
15.2
24.6

43.8
27.3
32.1

37.2 30.4
32.4 18.7
26.8 17.8

43.2
24.0
29.2

30.9
18.6
22.3

THE MONTH5
Thereof: at home'
13 iflms
4 films or more

nstitutionsat selected entertainment
or performances

AttendanceAttended at least once during the month

11.8
8.8
12.1
16.3
30.6
17.3
10.4
(2.6)

9.6
10.8
12.1
10.6
18.5
13.0
(4.1)
(11)

7.9
(2.2)
(6.9)
15.6
22.4
12.9
8.2
(1.2)

12.0
4.3
10.6
26.5
47.1
18.0
20.7
8.2

19.4 17.8
(2.0) 13.2
16.9 23.9
32.2 24.9
61.3 52.0
21.6 26.4
32.2 20.9
(7.5) (4.5)

9.6
2.5
7.8

23.3
38.2
16.2
15.9
6.0

13.7
10.2
17.2
20.8
42.2
19.8
17.0
5.1

Museum7
Concert
Theatre
Entertainment show
Cinema attendance  total
Once
23 times
4 times and over

I Persons with 04 years of schooling were included in the total only.
2 Israel born are classified by father's continent of birth.
3 Readers of more than one type of books were counted in each type, but only once in the total.
4 Another 4.2 percents read dailies only on weekdays.
5 Incl. viewers of unknown number of films.
6 26 percent viewed only at home and another 12 percent  both at home and away from home.
7 See explanation in introduction.
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ספורטיבית בפעילות ועיסוק ספורט בתחרויות ביקור  ב"ו/5. לוח
ומעלה) 14 בני (יהודים

המתאימה האוכלוסייה מכלל אחוזים

XX11
1980

סו
הכל
Total

גברים
Men

^\ 1986  ** 1987

נשים
Women

גיל

14
17

18
24

25
29

30
44

בתחר ספורטביקור ויות

אחת ספורט בתחרות לפחות 20.520.432.09.749.130.826.921.2ביקרו

הכל3 סך  בשנה

כדורגל 8.313.6!2.127.619.0)14.512.323.4מזה:

11.39.014.83.621.813.315.58.7כדורסל

אחת ספורט בתחרות לפחות 13.912.321.04.332.517.314.014.2ביקרו

בחודש

פעי בספורטעיסוק 1

בשנה בספורט פעיל באופן 39.241.046.635.984.456.042.640.7עסקו

הכלי סך 
בכדורגל 6.2(7.4)0.232.122.3)10.38.918.3מזה:

5.5(8.6)10.78.915.72.639.217.9בכדורסל

כושר4 14.817.922.813.451.834.814.413.1בפעילויות

22.617.419.815.134.224.215.016.1בשחייה

ובמחול 19.816.37.724.336.919.716.914.9בהתעמלות

בחודש בספורט פעיל באופן 31.232.037.726.678.448.326.527.2עסקו

הכלי סך 
בכדורגל (4.1)(5.2)0.227.318.5)8.07.014.4מזה:

4.4(5.9)1.831.813.0)7.76.812.3בכדורסל

כושר4 12.114.418.410.748.127.110.18.9בפעילויות

5.1(3.8)(7.3)(9.2)8.05.86.94.9בשחייה

ובמחול 15.512.06.017.528.711.910.810.6בהתעמלות

כ"ו/4. ללוח 12 הערות ראה 12
בלבד. אחת פעם נספרו הכל בסך ואילו ענף בכל בספירה נכללו אחד מענף ביותר בספורט המבקרים/העוסקים 3

משקולות. והרמת קפיצה ריצה, הליבה, אתלטיקה. נכללר הגוכדוי שבסקר בעוד קלה. אתלטיקה רק נכללה 1980 בסקר 4
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TABLEXXVI/5.ATTENDANCE AT SPORTING EVENTS AND SPORT ACTIVITY

(Jews aged 14 and over)

Percent of respective population

XI 1986 IV 1987

Origin2 WyUf

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

ישראל
Israel

לימודי שנות
Years of schooling1

13 + 9
12

Age

60+ 45
59

ATTENDED AT LEAST ONE CONTEST DURING

THE YEAR  TOTAL'

Thereof: Football

Basketball

ATTENDED AT LEAST ONE SPORT CONTEST

DURING THE MONTH

SPORTIVE ACTIVITY DURING THE YEAR

 TOTAL1

Thereof: Football

Basketball

Physical fitness4

Swimming

Gymnastics and dancing

SPORTIVE ACTIVITY DURING THE MONTH

 TOTAL1

Attendance at sport contests

16.4 22.7 31.2 17.2 26.6 11.6 (2.2) 12.0

8.3 15.4 18.8 8.4 17.1 (7.3) (0.6) 6.4

8.5 8.6 14.1 10.4 10.7 (3.5) (0.6) (4.9)

9.2 14.7 16.7 9.9 16.2 (7.2) (1.1) (5.8)

Sportive activity

38.1 41.6 S4.8 47.2 48.0 20.3 18.1 30.9

5.7 11.6 (11.9) 5.7 13.3 (2.1)  (0.8)

6.1 9.9 17.8 6.7 12.7 (2.6)  (1.2)

/J.ff 19.0 34.9 17.1 23.3 (7.1) 5.7 9.6

18.3 15.0 26.3 22.5 20.0 (6.6) 7.2 17.7

14.7 17.8 17.3 18.0 18.9 9.7 9.3 12.6

28.2 33.2 46.0 32.4 39.2 16.6 15.1 23.7

(0.4)(1.5)10.5(4.6)(8.7)9.54.3Thereof: Football

(0.8)(2.0)9.75.3(11.4)7.65.3Basketball

8.1(5.2)(5.9)19.312.727.715.411.2Physical fitness4

7.4(3.9)(3.8)6.86.7(8.4)4.96.4Swimming

10.58.2(7.8)14.211.8(13.0)13.510.2Gymnastics and dancing

12 See notes 12 lo TableXXV1/4.
3 Persons attending or active in more than one type were counted in each type but only once in the total.
4 In the 1980 survey. only light athletics were included, whereas the present survey includes athletics, racing, jumping and
weight lifting.
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MUSEUMS AND CINEMAS וקולנוע מוסיאונים

מוסיאונים1  כ"ו/6. לוח
TABLEXXVI/6.MUSEUMS'

תקציב Budgetשנות years

וסוג מוסיאוניםשנה
ביקורים
Year(אלפים) and lype of main

העיקרי MuseumsVisilscollectionהאוסף
(Thousands) 1

1960/61691,7381960/61
1970/71953,2171970/71
1975/76965,5281975/76
1979/80838,4331979/80

הכל סך 1984/85838,0851984/85 TOTAL

האוסף Typeסוג of main
collectionהעיקרי
14947Artאמנות
5340Judaicaיהדות

תולדות 172,203Generalהסטוריה, history, history
ישראל psof the Land of Israel

והיישוב
17794Archaeologyארכיאולוגיה

ופולקלור 4164Ethnologyאתנולוגיה and folklore
וטכנולוגיה 5139Scienceמדע and technology

הארץ וידיעת 10721Naturalטבע sciences and
geography

465Otherאחר
31,407Generalכללי

בוטניים וגנים חיות 005^41,306גני and botanical gardens

1 Excl. national monuments and nature reserves. In 1984/85,
33 national monuments and parks were 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 12nature
reserves where entrance must be paid for.

לא ב1984/85 טבע. ושמורות לאומיים אתרים כולל לא 1

מיליון כ6.2 בהם שביקרו לאומיים וגנים אתרים 33 נכללו
שמורות ב2ו טבע. שמורות כ180 נכללו לא כן מבקרים.

מבקרים. מיליון כ2.ו ביקרו בתשלום אליהן שהכניסה

ויבוא בישראל ייצור  ארוכים סרטים  כ"ו/7. לוח
TABLEXXVI/7.FULL LENGTHFILMSPRODUCTION IN ISRAEL AND IMPORTS

ייצור 1975/761980198419851986Country'1970/71'1960/61'ארץ of production

הכל2 425417439272208210230TOTAL2סך
srael]15161419ישראל

הברית .190149130124109129130U.S.Aארצות
58375015191511Franceצרפת

309557111166Italyאיטליה
4641725Germanyגרמניה

המאוחדת 55165618181814Unitedהממלכה Kingdom
ערב 554361216Arabארצות countries
קונג 1611Hongהונג Kong

אחרות 836010666192326Otherארצות countries

Budget year.
Since 1980  inch iflms which are coproductions.

תקציב. שנת
ארצות. מספר בשיתוף שיוצרו סרטים כולל  ב980ו החל
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עזה וחבל שומרון יהודה, כ"ז. פרק

לאחרונה. שנערכו שונות והשוואות בדיקות סקרים,
התמותה רמת אומדני של מחדש להערכה הביאו
הוקטנו זאת בעקבות תינוקות). תמותת (בעיקר
באומדני בעבר שנכללו אלה לעומת התמותה רמות

האוכלוסייה.
באו ההגירה מרכיב התושבים. 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
נקבע התושבים תנועת מאזן של הגילים הרכב
שנה. תוך חזרו שלא "ל לחו היוצאים הרכב עלפי
ההרכב על התבסס האומדן ב19741968,
ב העיקריות. הגבולות ביקורת בתחנות שהתקבל
וכ ב1976 שנצפה זה על 1976 ב1981 ,1968
לשנים שנצפה ממוצע על ,19841981
מאןן של הגילים הרכב ,1985 לשנת ;1981 1982
במשרד שמקורו עיבוד פי על נקבע ההגירה

הבטחון.
האוכלוסייה תחזיות אוכלוסייה. תחזית
ועל ,1982 משנת בסיס אוכלוסיית על מבוססות
אוכלוסיית של גידול למרכיבי כיחס שונות הנחות
''בינו "נמוכה", תחזיות שלוש כאן נכללות הבסיס.
בפר שפורסמו התחזיות חמש מתוך "גבוהה" נית",
עזה וחבל שומרון ביהודה, אוכלוסייה "תחזיות סום
הפרסומים בסידרת 802 מספר "2002 שנת עד
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של המיוחדים
בפרסום 1 להנחה מתאימה "נמוכה" ה התחזית
.4 לתחזית וה"גבוהה" 3 לתחזית ה"בינונית" הנ''ל,
ירידה אחידה, היא התמותה הנחת אלה בתחזיות
ב שנים מ63 החיים בתוחלת ועליה בתמותה

,1998 כ2002 שנים ל69 1198387
ההפרש  "נמוכה" ה בתחזית ההגירה: הנחות
10 של שלילי כשעור יהיה והנכנסים היוצאים בין
ה"בינו בתחזית האזורים. בשני באוכלוסייה לאלף
יהיה והנכנסים היוצאים בין ההפרש  נית"
ושומרון ביהודה לאלף 8 של שלילי שנתי כשעור התחזיתה"גבוהה" עזה. בחבל נפש לאלף ו6.5
שווה יהיה היוצאים התושבים מספר האזורים כשני
אפס). הגירה (מאזן הנכנסים התושבים למספר

ירד הכולל הפריון (הפריון). הילודה הנחות ב1987 לאשה לידות מ6.5 ושומרון ביהודה
(תחזיות ל5 או "נמוכה") (תחזית ל3.75 1983
עזה ובחבל ,1998 ב2002 ו"גבוהה") "בינונית
(תחזיות ל5.7 או "נמוכה") (תחזית ל4.45 מ7.2

כהתאמה. ו"גבוהה") "בינונית''

כללי
תואמות החישוב ושיטות הסיווגים ההגדרות,
המתאימות בסדרות הנהוגים אלה את כלל בדרך

אחרת. צוין כן אם אלא זה, בשנתון המובאות
סיני, צפון תושבי את כוללים הלוחות עזה חבל

.1979 מרס עד 1967 ממפקד בדוים למעט
את כוללים הלוחות אין 1979 באפריל החל
שאר את  כ1982 והחל אלעריש העיר תושבי

סיני. צפון תושבי

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
הוערכו מ1982 החל בגבולות. תושבים תנועות
אומדני חלקיים, אינדיקטורים עלפי מחדש,
התושבים תנועת מאזן של הגילים והרכב הפטירה
תוקנו האוכלוסייה ואומדני להלן), (ראה בגבולות
אלה, תיקונים של והתוצאות השיטה בדבר בהתאם.
עזה" וחבל שומרון יהודה, של "סטטיסטיקה ראה

.1987 ,1 ומס' 1983 ,1 מס'
לידה הודעות על מבוסס הלידות מספר לידות.
הנפ הבריאות לשכות ע"י 1981 לשנת עד שהוצאו
התושבים. מרשם לשכות ע"י ב1982 והחל תיות,
והמ המיילדות החולים. בתי דיווחי על בהסתמך
הלידות, ברישום מסוים חסר ייתכן עצמן. שפחות
כימים ונפטר בבית נולד שהיילוד במקרים בעיקר
חלק ברישום איחור יתכן כן, כמן לחייו. הראשונים

האירוע. שנת לעומת מהלידות
גם כולל החולים בבתי הלידות דיווח מ1982
במרפאות. או רפואיים במרכזים שאירעו אלה את
המוות מקרי של החלקי הרישום עקב פטירות
הפטירות מרכיב  התינוקות תמותת בעיקר 
הער על מבוסס ומין גיל לפי האוכלוסייה באומדני
ניס עפ"י שנבנו דמוגרפיים מודלים באמצעות כות
אלה מודלים אחרות. מתאימות אוכלוסייות של יונן
של התפתחותה ולרמת לאופיר, בהתאם נכחדו
בשטח. חלקיות בדיקות על ובהסתמך האוכלוסייה
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ציבורית לצריכה הוצאה לאומיים חשבונות
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 כשכר
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
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

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 בניכוי 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
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" בקטע 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 נאמד 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

.615 מסי מיוחד פרסום ראה  ושיטות מקורות של מפורט לתיאור
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ביהודה העירונית האוכלוסייה של מסוימת) זמן
ושי מצרכים כולל המדד סל עזה. ובחבל ושומרון
אקויוולנ או משתנות בלתי ובכמות באיכות רותים
מחירים שינויי משקפים במדד 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
עסקים וכ600 ושומרון כיהודה ושכם רמאללה
הצרכן מן המבוקש הוא הנאסף המחיר עזה. בחבל
המחירים פי על המיקוח. לפני לראשונה המקומי
מדד מחושב השונים בעסקים מצרך לכל שנרשמו
לתקופת ביחס הנתונה בתקופה במחיר השינוי
של משוקלל כממוצע מתקבל הכללי המדד הבסיס.
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 ידי על
בינואר זה מדד לבין הקודם המדד שבין היחס
הם הכלליים המדדים של הקשר מקדמי .1976

עזה. לחבל ו4.892 ושומרון ליהודה 4.095

התשלומים מאזן
תושבי נחשבו אלה, אומדנים עריכת לצורך
האזרחי, המינהל כולל עזה, וחבל ושומרון יהודה
הפעילות הוצאות אחת. טריטוריאלית כיחידה
לא הגבול ומשמר צה"ל כוחות של הביטחונית
בפרק והסברים הגדרות (ראה אלה באומדנים נכללו

התשלומים"). "מאזן  ז'
להלן. חוץ סחר על הקטע ראה סחורות:

ההכנסות והערכות אומדנים כוללים שירותים
התושבים. של שירותים על וההוצאות

השתתפות כוללות חדצדדיות העברות
העברות האזרחי, המינהל כתקציב ישראל ממשלת
של והערכות אומדנים ובמזומן, בסחורות ססו''ת
לתושבי פרטיים וגורמים ירדן ממשלת העברות

עזה. וחבל ושומרון יהודה
כוללת, והיא איזון, כסעיף מתקבלת הון תנועת
השקלים, בסך השינויים על אומדנים השאר, בין
יהודה תושבי שבידי אחר חוץ ומטבע הדינרים

עזה. וחבל ושומרון
"ב ארה של בדולרים בלוח 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 בין הסחר היקף על הנתונים
על המבוססת גולמית הערכה הם עזה וחבל ושומרון
במעברים הסחורות העברת של מדגמית פקידה
של קניות כוללים אינם אלה נתונים הרשמיים.
הסחר על הנתונים פרטים. ידי על ושירותים סחורות
וארצות ירדן לבין עזה וחבל ושומרון יהודה בין

המכס. רישומי על מבוססים לים שמעבר
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

מחירים

החל השינוי אחוז את מודד לצרכן המחירים מדר
של קבוע סל לצריכת הדרושה בהוצאה הזמן במשך
(בנקודת התצרוכת את המייצג ושירותים מצרכים

ביהודה המחירים מדדי עדכון ראה: .1976 בינואר העדכון בעקבוח במדד שהוכנסו ושינויים המעודכנים המשקלים בדבר
ו, מס' המוחזקים". לשטחים סטטיסטי וב"רבעון ,1976 ,3 מסי מחירים". של לסטטיסטיקה ב''ירהון עזה. ורצועת ושומרון

.1976

695 עזה וחבל שומרון יהודה,



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 מבוססים 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 במפקד 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
אוכ אומדני על מתבססים הסקר נתוני ב983ו,
,35 מס' בשנתון שהופיעו כפי מתוקנים לוסייה

.1984
אוכ אומדני על מתבססים הסקר נתוני ב1985,
,36 מס' בשנתון שהופיעו כפי מתוקנים לוסייה
ובהש אלה בנתונים בשימוש להיזהר יש .1985

קודמות. שנים עם וואתם
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
שומרון יהודה, של ל"סטטיסטיקה בנספח בהם,
הדגימה טעויות לוחות .1985 ,2 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 ב972ו 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
העובדים חלקית, מועסקים של קבוצה ,1980 עד
ל 3,000 בין (שמנו בשבוע שעות ל34 15 נין
יחד), עזה ובחבל ושומרון ביהודה איש 5,000
הנתונים העבודה. ככוח שאינם אלה בין נכללה
זאת שנה נתוני ב1980; החל מחדש ועובדו תוקנו
אחרים ובלוחות פעמיים, לוחות אלה כאי מופיעים
.1981 כ החל מופיעים מחדש שעובדו הנתונים

שוטפים במחירים לשכיר הממוצע היומי השכר

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
המרכ 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,

ושכר עבודה

ביהודה המשפחות מסקר התקבלו הנתונים
הדומים נושאים נחקרו שבו עזה ובחבל ושומרון
שנערך והדיור האוכלוסין במפקד לאלו במהותם
פרסומים רשימת (ראה ב1967 אזורים באותם

המבוא). בסוף
אוגוסט מאז שוטף, באופן נערך המשפחות סקר
הסקר לסטטיסיקה. המרכזית הלשכה ידי על ,1968
דומים והגדרותיו עקרונותיו אשר מדגם על מבוסס
לפרק מבוא (ראה בישראל אדם כוח סקר של לאלו
נ המדגם כלל ,1973 ספטמבר יולי עד י"ב).
החל שנה. רבע כל שנחקרו משפחות 4,500
בהדרגה המדגם הוגדל ,1973 דצמבר באוקטובר
1974 ספטמבר ביולי המלא להיקפו הגיע והוא
אינה הנחקרת האוכלוסייה משפחות. כ6,500 
וגרים נוודים וכן במוסדות השוהים אנשים כוללת

הסקר. עריכת בעת ליישובים מחוץ
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 כעבור
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
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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

באפריליוני החל החדשים. התעשיה מדגמי
התעשיה מפעלי של חדשים מדגמים הונהגו ,1984
מסגרות מתוך שהוצאו עזה. וחבל שומרון ביהודה,

זה. לצורך שעודכנו המפעלים
ששררה הגבוהה האינפלציה כגלל לכך, בנוסף
השכר חישוב על הוחלט האחרונות, בשנים באזור
זו ובדרך בשקלים, כמקום דולריים נערכים והפדיון
מטבע של בסיס על ביןתקופתית השוואה לאפשר
בערכים השינויים גם כי לזכור. יש זאת עם "יציג".
כמותיים. שינויים בהכרח מייצגים אינם הדולריים
קרו לתקופות הנתונים השוואת לאפשר מנת על
נתון הצגת לאפשר וכדי 1984 לאפריליוני בות
ינוארמרס רבע נתוני שורשרו ,1984 לשנת שנתי
כ"גורמי הכפלתם ידי על הישן המדגם של 1984
1984 אפריליוני הרבע נתוני שבין ההתאמה"
רבע אותו נתוני לבין החרש) המדגם בסיס (שהוא
בנפרד. תעשייתי ענף כל לגבי וזאת ישן, במדגם
את לפיכך, כולל, 1984 שנת של השנתי הממוצע

המשורשר. 1984 ינוארמרס רבע
שומ ביהודה, התעשייה לכל ההתאמה" "גורמי
הם 1984 אפריליוני הרבע עבור עזה וחבל רון

כלהלן:
עזה חבל ושומרון יהודה

1.164 1.057 מועסקים
1.113 1.052 שכירים
1.038 0.972 כ$ יומי שכר
1.078 1.063 ב$ פדיון

כאמור. חושבו, אלו התאמה גורמי לזכור,.כי יש
בהם והשימוש 1984 אפריליוני רבע לגבי רק
הנובעת לטעות, לגרום עשוי אחרות לתקופות
הישן המדגם מסגרת של העדכון ברמת מהשוני
בהשוואת להיזהר יש כן, על החדש. המדגם לעומת
המדגם מבסיס הרחוקות התקופות לגבי הנתונים

.1984 אפריליוני החרש
ב"סטטיסטיקה ראה  יותר מפורטים הסברים

.1986 ,2 מס' עזה". וחבל שומרון ליהודה,

בנייה

בינוי.  ט''ז בפרק ראה הגדרות
שומרון ביהודה, האזרחית הבנייה על הנתונים
בנייה להתחלות רק ומתייחסים אומדן הם עזה וחבל

ששולם "נטו" שכר הכל סך חלוקת ע"י מחושב
השכי כל שעבדו העבודה ימי הכל בסך לשכירים
במחירים לשכיר הממוצע היומי השכר מדד רים.
היומי בשכר השינוי ■. הבא באופן מחושב קבועים
תקופת לעומת מסוים ברבע שוטפים במחירים
בשינוי מחולק (100.0 = 1981 (ינוארמרס הבסיס
תקופת לבין רבע אותו בין לצרכן המחירים במדד
ממוצע הוא השנתי הממוצע כ100. מוכפל הבסיס.
בנפרד נעשים החישובים השנה. רבעי של אויתמטי
משתמשים עזה. לחבל ובנפרד ושומרון ליהודה
בתקופון שמתפרסם כפי לצרכן המחירים במדד

עזה". וחבל שומרון יהודה, של "סטטיסטיקה

חקלאות
החקלאות ענף חשבונות

המקו על בעיקרו מבוסס הפיסי הייצור אומדן
הבאים; רות

העיקריים בשווקים שבערך 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

על חושבו ליצרן החקלאית התוצרת מחירי
בשוו החקלאות משרד ע"י שנאספו מחירים סמך
לסט המרכזית הלשכה ע"י שנאספו ומחירים קים
של אומדן 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 נאמדו הקנויות התשומות
כתשו השימוש בדבר המשקים בחקירת שנתקבלו
של ומכירות ישיר יבוא נתוני סמך ועל נבחרות, מות

ישראליות. פירמות
מתפרסמים וכוי שטחים ייצור, של פירוט יתר
וב"סט חקלאית" לסטטיסטיקה ב"רבעון שנה מידי

עזה". וחבל שומרון יהודה, של טיסטיקה

וירקות פירות של וסחר ייצור

מתקב ויעד מקור לפי ופירות ירקות על הנתונים
שומ ביהודה, העיקריים בשווקים שוטף מסקר לים
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חינוך
ידי על סוכמו החינוך מערכת על הנתונים
מתוך עזה וחבל שומרון ביהודה, האזרחי המינהל
תשל"ט עד עצמם. מהמוסדות שנתקבלו רו"חות
שערכה שנתיים מפקדים על הנתונים התבססו

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
כ"ב. 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
(ייי"נן. 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 כ.
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
יש קודמות משנים אלה עם הנתונים בהשוואת
את וכן המידע במקורות השוני את בחשבון להביא

הבאים: השינויים
וצפון עזה בחבל נכללו לא בתשל"ט החל א.

למצרים. שהוחזרו האזורים סיני
ושומרון: ביהודה נפות לפי בחלוקה שינוי ב.
לחם. בית נפת עם יחד סוכמה ירדן נפת רוב

קיימים) למבנים תוספות (כולל חדשה, בנייה וגמר
הקיימים. בבניינים ותיקונים שיפוצים ללא

מהמד 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.

מלון בתי
ושירותי מסחר  "ז י 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.
בפרק והגדרות מקורות ראה דרכימ. תאונות

תחבורה.  י"ח

בריאות

בבתי שאושפזו החולים כל שאושפזו: חולים
לפחות. אחד ליום חולים

שנפטרו. חולים כולל ששוחררו חוליס
ראה המיטות: תפוסת ואחוז אשפוז ימי

כ"ד. לפרק מבוא
מצריכים שאינם ניתוחים כוללים ניתוחים

אשפוז.

מקומיות רשויות
דינים מתוך עובדו הכספי המשק על הנתונים
באמצעות ונאספו העיריות שמילאו וחשבונות
והסברים הגדרות מפורטים, נתונים פנים. קמ"ט
עזה, וחבל שומרון יהודה, של בסטטיסטיקה ראה

.1986 ,3 מס'

מקורות

המתקב חודשיים דו"חות על מבוססים הנתונים
עזה. ובחבל שומרון ביהודה, הבריאות מקציני לים

ציבורי סדר

באמצ נתקבלו המשפט בתי פעולות על הנתונים
צה"ל. כוחות מפקדת עות
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נבחרים פרסומים

967ו והדיור האוכלוסין מפקד מיוחדים פרסומים
רמת סיני. וצפון רצועתעזה הירדן, של המערבית הגדה 1 1971 נובמבר המוחזקים בשטחים ספר ובחי ילדים גני 398

הגולן עזה רצועת ושומרון. יהודה של לאומיים חשבונות 615
חקלאי משק ועיבוד תמיכות בית. ציוד דיור, תנאי 2 977ו968ו לעשור סיני וצפון

המוחזקים בשטחים עד עזה וחבל שומרון ביהודה, אוכלוסייה תחזיות 802
בשטחים האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות ! ,

* .1982 בשנת האוכלוסייה בסיס על  המוחזקים2002
אי חלק  העבודה כוח 4

בי חלק  העבודה כוח 5 טכניים פרסומים
בשטחים ופטירות לידות הכפילויות: בשיטת סקר 44

המוחזקים
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POPULATION אוכלוסייה
גידולה ומקורות אוכלוסייה1 אומדני כ"ז/ו. לוח

TABLEXXVII/1.POPULATION ESTIMATES1 AND SOURCES OF ITS GROWTH
Thousands, unless otherwise stated . אוורת צוין כן אם אלא אלפים,

תנועתריבויאוכלוסייה גידולמאזן אוכלוסייהאחת
התקופה התקופהשנתיהתושביםטבעיבתחילת בסוף
Population atNaturalBalance of popuPercent annualPopulation at

beginning of periodincreasela lion movementgrowthend of period

and SanJudea
585.9Census IX 1967

0.5583.11968
2.5597.91969
1.7607.81970
2.4622.61971
1.8633.51972
3.0652.41973
2.7669.71974
0.8675.21975
1.2683.31976
1.8695.71977
1.8708.01978
1.5718.61979
0.8724.31980
1.0731.81981
2.4749.319823
3.0771.81983
2.8793.41984
2.8815.51985§
2.5836.01986*

 13.0
 15.8

1.3
5.0
2.5
7.3
0.3

2.8
 15.1
 14.4
10.2
9.4
 12.6
 17.3
 15.7
7.9
2.7
5.8
5.0

ושומרוןיהודה
3.0נ595.9
585.913.0
583.113.5
597.914.9
607.817.3
622.618.1
633.518.7
652.420.1
669.720.6
675.222.5
683.322.7
695.721.6
708.023.3
718.622.9
724.323.2
732.724.5
749.325.2
771.827.4
793.427.1
815.5

IX 1967 מפקד
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982נ
1983
1984

81985
*1986

עזה AreaGazaחבל
IX 1967 12.2380.8Census;389.73.3מפקד 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
41979463.016.54.82.5444.719794
1980444.716.95.12.7456.51980
1981456.517.75.32.7468.91981

1982469.617.83.11.8477.3I982''5נ5
1983477.318.2 1.03.6494.51983
1984494.520.24.83.1509.91984

§1985509.919.92.93.4527.019851
*1986527.03.4545.01986.

I For quality of data. see introduction. 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 EI'Airsh population about 30,000 
was deducted after its return to Egypt. 5 The population 
about 7,000 of theRafah Area wasdeductedafter its return to
Egypt■

 ספטמבר 2 מבוא. ראה הנתונים איכות בדבר 1

ו1982 1981 השנים בין אירציפות יש 3 דצמבר.
"אוכלוסייה" ראה הנתונים; עדכון בעקבות
תושבים כ30,000  אלעריש אוכלוסיית 4 במבוא.
אוכלוסיית 5 למצרים. החזרתה לאחר הופחתה 
החזרתה לאחר הופחתה  תושבים כ7.000  רפיח אזור

למערים.
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נקבות ל1,000 זכרים ומספר גיל לפי אוכלוסייה/ אומדני כ"ז/2. לוח
שנה Endסוף of year

1 1גיל 1967
| 19721977| 1982 || 1983| 1985 1984Age

Judea and Samaria ושומרון יהודה
TOTAL  thousands

 percents
04
514
1519
2024
2534
3544
4554
5564
65+

Males per 1,000 females

אלפים 585.9633.7695.8749.3771.8793.4815.5
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

0418.717.718.518.218.318.518.5
51430.330.828.628.128.128.028.5
15198.611.712.912.412.111511.1
20246.36.59.410.710.710.610.4
25349.79.08.610.411.212.213.1
35449.08.27.05.85.65.35.1
45545.76.16.66.15.95.55.5
55645.24.03.84.34.34.64.4
65+6.55.94.54.03.83.83.4

נקבות 1.09859951,007990991992986

AreaGazaעזהחבל
אלפים  הכל 380.8387.1450.8477.3494.5509.9527.0TOTALסך  thousands
אחוזים  הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך  percents

0420.517.319.819.719.319.120.204
51430.431.228.527.728.328.729.0514
15199.912.811.712.512.111.410.21519
20246.68.09.49.58.210.09.82024
25349.89.010.012.512.713.013.12534
35449.28.66.85.76.05.85.73544
45545.25.86.45.95.65.45.44554
55643.83.13.43.73.94.04.15564
65+4.64.23.02.82.72.72.465+

נקבות ל1,000 942954977990994996996Malesזכרים per 1,000 females
/1 See note 1toTable XXV1I1. כ"ז/1. ללוח ו הערה ר' 1

End of year

וגיל מין לפי אוכלוסייה/ אומדני  כ"ז/3. לוח
TABLEXXVII73.POPULATION ESTIMATES1, BY SEX AND AGE

1985 שנה סוף

ושומרון עזריהודה V3n

andגיל SamariaJudeaGaza AreaAge
הכל הכלנקבותזכריםסך נקבותזכרים0[
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

(אלפים) הכל 815.5404.9410.6262.8סך 527.0264.2TOTAL (thousands) 04 150.777.173.654.5י 106.351.804
514232.7120.2112.579.6 152.973.3514
151990.847.643.227.9 53.926.01519
202484.944.140.826.8 51.925.12024
2534106.854.052.835.3 69.133.82534
354441.315.026.310.6 30.019.43544
455445.018.826.212.2  28.516.34554
556435.815.320.59.8 21.812.05564
65 +27.713.014.76.0 1146.465+
(אחתים) הכל 100.0100.0100.0100.0סך 100.0100.0TOTAL (percents)
04 118.519.017.920.7 20.219.604
51428.529.727.430.3 29.027.7514
151911.111.810.510.6 10.29.81519
202410.410.99.910.2 9.89.52024
253413.113.312.913.4 13.112.82534
35445.13.76.44.0 5.77.33544
45545.54.66.44.6 5.46.24554
55644.43.85.03.7 4.14.55564
65 +3.43.23.62.3 2.42.465+

1 See note I to Table XXV11/1. כ"ז/1. ללוח ו הערה ראה 1
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גיל לטי ול2002, ל992ו נבחרות אוכלוסייה תחזיות1 ב"ז/4. לוח
TABLEXXVII/4.SELECTED POPULATION PROJECTIONS' FOR 1992 AND 2002,

BY AGE
. Thousandsאלפיס

Age

2002

High
בינונית
Medium

נמוכה
Low

1992

High
בינונית
Medium Low

גיל

TOTAL

514

1519

2024

2534

3544

4554

5564

65+

Judea and Samaria ושומרון יהודה

1,428.7 1,210.8 1,060.5 1,041.9 958.8 921.7

226.4 195.9 138.6 185.2 171.2 159.0

391.0 338.1 290.2 287.1 268.0 261.1

153.6 135.2 128.8 115.1 108.9 106.5

131.0 114.4 108.6 93.0 86.3 83.9

205.0 166.0 153.0 169.2 147.0 139.1

165.7 123.6 110.0 75.6 63.8 59.6

72.7 58.2 53.3 41.1 39.4 388

37.1 35.0 34.1 40.6 39.8 395

46.2 44.4 43.9 35.0 34.4 34.2

04

514

1519

2024

2534

3544

4554

5564

65 +

הכל סך

Gaza Area עזה חבל

הכל 620.2654.7701.8741.1865.5992.3TOTALסך

04112.6123.7134.4104.0146.5168.604

514187.0194.6207.2206.1245.6282.6514

151972.573.775.997.5103.7114.81519

202450.151.854.777.382.190.82024

253485.191.3102.699.6109.6128.72534

354447.251.857.868.580.7100.53544

455423.525.025.841.848.355.54554

556424.324.625.120.522.323.35564

65 +17.918.218.325.826.727.565+

1 For details on the assumptions of the projections  see
introduction.

מבוא. ראה  התחזיות הנחות פירוט בדבר 1
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BIRTHS לידות
לידה ומקום מין לטי מדווחות, חי לידות  כ"ז/5. לוח

TABLEXXVII/5.REPORTED LIVE BIRTHS, BY SEX AND PLACE OF BIRTH

.1986 §1985 1984 1983 1980 1975 1968

TOTAL

Males

Females

Place of birth

In hospital2

Outside hospital

Percent births in hospital

Birth rates per 1,000
population I

Judea and Samaira ושומרון יהודה

33,053 33,238 33,803 32,041 30,400 30,522 25,650

17,100 17,289 17,444 16,598 15,940 15,890 13,342

15,953 15,949 16,359 15,441 14,460 14,632 12,308

19,466 18,588 17,283 16,566 12,292 9,177 3,463

13,587 14,650 16,520 15,475 18,108 21,345 22,187

58.9 55.9 51.1 251.7 40.4 30.1 13.5

40.0 41.3 43.0 42.3 42.1 45.4 43.9

הכל סך

זכרים

נקבות

ל ידהמקום

חולים2בבית

חולמחוץ יסלבית

י בביאחוז חוליםלידות ת

ל1,000 לידה שיעורי
באוכלוסייה

עזה Gaza!חבל Area1

הכל 15,50321,62621,43622,26724,23323,53725,171TOTALסך

8,01811,17410,83711,53312,58512,10812,963Malesזכרים

7,48510,45210,59910.73411,64811נקבות ,42912,208Females

לידה Placeמקום of birth

חולים2 2,0264,4346,30712,78012,99313,29113,823Inבבית hospital2

חולים לבית 13,47717,19215,1299,48711,24010,24611,348Outsideמחוץ hospital

חולים2 בבית לידות 13.120,529,457.453.656.554.9Percentאחת birlhs in hospital2

ל1,000 לידה 42.049.547.645.948.345.447.6Birthשיעורי rates per 1,000
populationבאוכלוסייה

1 See notes 4 and 5 to Table XXV11/1. 2 For changes in הגדרת שינוי על 2 כ"ז/1. ללוח 5 4 הערות די 1

deifnition of hospitals, see introduction, מבוא. ראה הזמן. במשך חוליס בבתי לידות
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national accounts לאומיים חשבונות
שוק במחירי גולמי, מקומי תוצר על הוצאה  ב"ז/6. לוח

TABLEXXVII/6.EXPENDITURE ON GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT MARKET
PRICES

NIS thousand, unless otherwise stated אחרת צוין כן אס אלא ש"ח, אלפי

Usesבמקורותשימושים of resources:nins

מקומיסחורותיצוא1השקעההוצאההוצאה
גולמיושירותים2סחורותגולמיתלצריכהלצריכה

הכל סך
Total

Less:Grossושירותיםמקומיתציבוריתפרטית
PrivateGeneralGross domesticExports ofimports ofdomestic

consumptiongovernmentcapitalgoods andgoods andproduct
expenditureexpenditureformationservices1services1

At current prices
33 22

233,078 170,542
878,833 639,319

1,826,430 1,048,338
At 1980 pirces
1,274
3,675
4,128
3,979
4,229
4,158

Judea and Samaria

13
64,723

220,737
390,350

3
62,107

234,484
560,979

ושומרון יהודה
5

34,260
108,069
160,272

שוטפים במחירים
35

242,530
954,862

1,763,167

56
403,620

1,518,152
2,874,768

913 407 73 240
3,111 1,217 950 403
3,023 1,207 1,156 403
3,015 1,160 1,044 418
2,882 1,137 1,018 430
2,193 1,039 1,128 441

5,061 3,349 1,250 1,455 503
קודמתה לעומת שנה כל  כאחוזים כמותי שינוי
Percent quantity change  on previous year

8.9 8.2 11.0 31.5
12.3 2.8 0.8 21.7
3.6 0.3 3.9 9.7
6.3 4.4 2.0 2.51.7 1.1 8.6 10.8
21.7 14.9 20.3 29.0

'1980 במחירי
1,537 2,172
4,216 6,786
4,370 7,151
4,379 6,998
4,527 7,098
4,451 7,061
5,189 8,393

1968
1984
1985
1986

1968
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Twoyear moving averages4
1.1 2.6 4.9
4.1 1.6 2.4
1.2 2.4 2.9
2.2 1.7 5.4
9.4 7.8 4.8

Gaza Area
4

34,634
138,610
233,858

8.7
4.8

6.1
3.9
19.5

At current prices
13 8

79,223 107,860
299,009 436,197
494,727 732,802

2.3
0.0
3.8
2.7
2.6
14.0
נעים4
\.9
3.3
2.7
8.2

עזה חבל

19811.84.5
19825.43.7
19832.10.2
19841.43.4
19850.5 1.7
198618.916.6

דושנתי ים
4.1
1.9
1.8
0.8
7.1

ממוצע
1.7
1.6

0.4
0.5
8.7

1981  1982
19821983
19831984
19841985
19851986

שוטפים במחירים

At 1980 prices3
643 329 150

1,472 2,002 1,018
1,432 1,969 942
1,415 2,069 891
1,490 1,944 759
1,551 1,956 806
1,612 2,255 939

קודמתה לעומת שנה
Percent quantity c

0.3 15.0 22.4
2.7 1.6 7.5
1.2 5.1 5.4
5.3 6.1 14.8
4.1 0.6 6.2
3.9 15.3 16.5

1968211421
1984187,083106,31617,54028,593
1985735,206453,95345,56897,075
19861,227,529753,68369,479170,509

3I98Oבמחירי
196895361414573
19813,4741,675218563
19823,4011,726218519
19833,4831,860218523
19843,4371,963227498
19853,5082,036218471
19863,8872,239240499

באחוז כמותי כלשינוי  0'
19818.31.5

on previous yearhange 
10.8

19822.13.0 0!27.9
19832.47.80.10.7
19841.35.54.34.6
19852.13.73.85.4
198610.710.010.05.9

דושנתיממוצע נעים4ים movingים averages'1Twoyear 198119823.02.30.31.16.46.31.2
198219830.15.40.13.76.41.72.0 198319840.56.62.12.010.20.62.0 198419850.44.60.25.04.92.84.7
198519866.36.82.90.111.27.74.0

1 Exports F.O.B., include subsidies, but do not include factor
payments from abroad (Israel AJordan). 2ImportsC. IF.,
include taxes on imports, but do not include factorpayments to
abroad  payments to Israeli workers. 3 Estimates at 1980
prices were calculated for each cornponenl of expenditure and
for the total components on the basisof annual quantity changes
which were computed on the basisof previousyear prices; hence,
total expenditure is not identical with the sumofthe expenditure
components. 4 The twoyear averages are calculated as
geometric averages of the annual percent change from previous
year  for the specified years.
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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 שבר
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



שוק במחירי פנויה, לאומית הכנסה כ"ז/7. לוח
TABLEXXVII/7.NATIONAL DISPOSABLE INCOME, AT MARKET PRICES

NIS thousand, unless otherwise staled אחרת צוין כן אם אלא ש"ח, אלפי

פרטית צריכה
לנפש
(ש"ח<
Pirvate

consumption
per capita
)NIS)

לאומית הכנסה
לנפש פנויה
(ש"ח<

National
disposable
income per
capita (NIS)

לאומית הכנסה
פנויה

National
disposable
income

העברות
שוטפות
נטו מחו"ל

Net
current
transfers

from abroad

לאומי תוצר
גולמי
Gross
national
product

גורמי הכנסות
מווו"ל ייצור

נטו
Net
factor

payments
from abroad

מקומי תוצר
גולמי
Gross
domestic
product

At current prices
0.1 0.1

309.9 397.9
1,187.0 1.415.3
2,134.6 2,734.9
At 1980 prices1

2.6 2.8
5.8 7.1
5.9 7.8
5.8 7.3
5.8 7.1
5.5 6.7
6.3 7.8

Judea and Samaria

47 13
311,374 9,880

1,138,551 30,882
2,259,064 47,848

1,812
5,145
5,787
5,553
5,572
5,354
6,456

ושומרון יהודה
שוטפים במחירים

34 1 33
301,494 68,416 233,078

1,107,669 228,836 878,833
2,211,216 384,786 1,826,430

קודמתה לעומת שנה כל  באחוזים כמותי שינוי
Percent quantity change on previous year

3.6 6.7 5.9
1.9 10.6 12.5

2 4 6.6 4.0
0.5 2.5 0.4

43 6.5 3.9
13.6 17.4 20.6

8.9
12.3
3.6
6.3

 1.7
21.7

Twoyear moving averages2
2.91.62.7
3.91.70.3

1.94.5 1.0
1.84.52.0
7.64.84.2

Gaza Area
pricesAt current

180.1
153,401305.5211.7
536,9371,035.7875.6
899,2321,677.41,405.9

At 1980 prices'
8302.31.7

2,5855.63.6
2,7275.83.7
2,8345.83.8
2,8545.73.9
5,6365.13.9
2,8965.44.2

נעים^ דושנתיים ממוצעים
1.1
4.1
1.2
2.2
9.4

עזה חבל
שוטפים במחירים

5 13  13
16,387 137,014 57,791 79,223
40,704 496,233 197,224 299,009
63,487 835,745 341,018 494,727

י 1980 במחירי
651

1,472
1,432
1,415
1,490
1,551
1,612

קודמתה לעומת שנה כל  באחוזים כמותי שינוי
Percent quantity change on previous year

1.1 0.4 2.3
0.8 3.1 5.5
5.0 1.2 3.9
2.1 2.6 0.7
0.5 10.6 7.6
6.4 6.3 9.9

0.3
2.7
1.2
4.1
4.1
3.9

1968
1984
1985
1986

19681,274
19813,675
19824,128
19833,979
19844,229
19854,158
19865,061

1981
1982
1983
1984
1985
1986

1981  1982
19821983
19831984
19841985
19851986

1968
1984
1985
1986

1968
1981
1982
1983
1984
1985
1986

1981
1982
1983
1984
1985
1986

נעים2 דושנתיים movingממוצעים averages2Twoyear
1981  1982 1.23.91.40.2
198219832.04.72.12.9
198319842.02.30.73.5
198419854.73.66.61.3
198519864.00.72.53.4

1 See note 3 to Table XXV11/6.
2 See note 4 to Table XXVII/6.

כ"ז/6. ללוח 3 הערה ראה

כ"ז/6. ללוח 4 הערה ראה
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עיקרית קבוצה לפי פרטית, לצריכה הוצאה כ"ז/8. לוח
TABLEXXVII/8.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY MAIN CATEGORY

כן אם אלא ש"ח. אחרתאלפי ,צוין unless otherwise statedNIS thousanc

לצריכהפחות:הוצאה הוצאה
מקומיתצריכהלצריכה פרטית

 זריםפרטית הכלשל סך מוצרימוצרי
הכל נטוסך Domesticחקלאותתעשייה'שירותים
PrivateLess: netprivateServicesIndustrial1Agricultural

consumptionconsumptionconsumptiongoodsgoods
expenditureby nonexpenditure
 totalresidents total

ושומרון Judeaיהודה and Samaria
שוטפים pricesAtבמחירים current

19683536101312
1984242,53028,926213,60460,46377,25875.883
1985954,862 112,397842,465251,482301,479289.504
19861,763,167 167,8751,595,292422,892520,833651.567

21980 cesAtבמחירי 1980 pr
19681,53731,590455532619
19814,8165613,6549041,1721,578
19824,3705993,7709541,2751.537
19834,3795753,8021,0081,2481.536
19844,5275563,9691.0581,2761,626
19854,4515323,9161.0811,2981,509
19865,1895314,6541,1301,6161,893

כמותי כל6ינוי  קודמתהבאחוזים לעומת שנה
change on previous yearquantityPercent

19814.510.63.64.03.59.4
19823.76.83.25.58.82.6
19830.23.90.95.62.10.0
19843.43.44.44.92.35.9
19851.74.21.32.21.77.2
198616.60.318.84.524.525.5

דושנת נעים3ממוצעים Twoyearיים moving averages3
1981  19824.18.73.44.82.43.2
198219831.91.32.05.63.2 1.3
198319841.83.72.65.30.12.9
198419850.83.81.53.62.00.9
198519867,12.38.33.312.57.9

עזה Gazaחבל Area
שוטפים pricesAtבמחירים current

19681415465

1984106,316 16.42739,88925,84835,61628,425
1985453,95363.272390,681111,038152,197127.446
1986753,683 100,627653,056175.800274,457202,799

980ו2 Atבמחירי 1980 prices2
19686145667216244219
19811,6752371,437399614424
19821,7262481,477418632427
19831,8603031,554424684447
19841,9632901,670448735489
19852,0362711,763460786520
19862,2392871,951481994504

כמות כלשינוי  קודמתהבאחוזים לעומת שנה
change on previous yearquantityPercent

19681.515.00.43.49.812.8
19823.04.52.84.72.90.6
19837.822.35.31.68.24.8
19845.54.57.55.57.49.4
19853.76.35.62.86.96.3
198610.05.910.64.526.53.0

דושנח נעים3ממוצעים Twoyearיים moving averages'
198119822.39.61.24.03.765
198219835.413.14.03.15.52.7
198319846.68.16.43.57.87.0
198419854.65.46.54.17.27.8
198519866.80.48.13.616.31.6

מזון מוצרי כולל 12 בתעשייה. .industry'מעובדים 2 See 1ראה Includes food products processed in

כ"ז/6. בלוח 3 בלוחהערה 4 הערה ראה Seeכ"ז/6.נ note 4 to TableXXVI1/63note 3toTable XXV11/6.
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הנכס וסוג סקטור לטי מקומית, גולמית השקעה כ"ז/9. לוה
TABLEXXVII/9.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION. BY SECTOR AND TYPE

OF ASSET
nis thousand, unless otherwise stated אהדת צוץ כן אם אלא ש"ח. אלפי

גולמית השקעה
כנכסים ועבודותממשלהמקומית ציודמכנים מכונות,  תחבורהציבוריותהסקטורורשויותקבועים וכלי

כוללי הכלסך ,BuildingMachineryהפרטימקומיותסך
Grand total1Gross domesticGovernmentPrivateandtransport

ifxed capitaland localsectorconstructionand other
formation
 total

authoritiesworksequipment

andושומרון.יהודו SamariaJudea
שוטפים Atבמחירים current prices

196833111

198462,10764.51514,02850,48740,9269,561
1985234,484257.43040,425217,005177,68639,319
1986560,979462.58767,587395,000318,39976,601

1980 2Atבמחירי 1980 prices2
196873
1981950964118846704142
19821,1561.075160886726161
19831,0441.036194846664185
19841,0181.012221797640158
19851,1281.104201910736175
19861,4551,3072431,073843233

 באחווים כמותי קודמתהשינוי לעומת שנה כל
yearPercent quantity change on previous

198131.55.832.69.46.920.2
198221.78.435.94.83.213.4
19839.70.821.14.58.615.0
19842.52.314.05.83.6 14.8
198510.89.19.314.215.010.7
198619.018.420.717.914.633.2

דו נעים3ממוצעים Twoyearשנתיים moving averages3
1981  19828.7/./34.22.62.049
198219834.83.728.30.02.914.2
198319846.11.617.55.26.1 1.0
198419853.921.73.75.32.9
1985198619.513.64.716.014.821.4

עזה Gazaחבל Area
שוטפים icesAtבמחירים current pr

1968111

198428,59328.5934,56424.08920,7833,366
198597,07597.07511,68585,39071,43313,957
1986170,509170.50922,827147,682123,86423,818

1980 2Atבמחירי 1980 prices2
196857
19815635635550844761
19825195196145839959
19835235237544838.761
19844984987342536066
19854714716141133381
19864994997942233494

 באחוזים כמותי קודמתהשינוי לעומת שנה כל
yearPercent quantity change on previous

198110.810.811.313.913.715.1
19827.97.910.39.8 10.63.6
19830.70.723.12.23.24.4
19844.64.62.15.16.97.0
19855.45.416.93.37.523.7
19865.95.929.52.70.215.3

דו נעים5ממוצעים Twoyearשנתיים moving averagesJ
1981  19821.11.11.11.40.85.3
198219833.73.716.56.17.00.3
198319842.02.09.83.75.15.7
198419855.05.09.84.27.215.0
198519860.10.13.80.33.719.4

1 Fixed capital formation and increase in stocksof olive oil in
Judea and Samaria. No estimate was made for other stock
components. In Judea and Samaria and Gaza Area. 2 See
noie 3 to Table XXVU/6. 3 Seenote4toTableXXVll/6.

ביהודה זית שמן במלאי וגידול קבועים בנכסים השקעה 1

ביהודה האחרים המלאי למרכיבי אומדן נערך לא ושומרון.
בלוח 3 הערה ראה 2 עזה. וכחבל ושומרון

כ"ז/6. בלוח 4 הערה ראה נ כ"ז/6.
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פנויה פרטית והכנסה כלכלי ענף לפי גולמי, מקומי תוצר  כ"ז/0ו. לוח
TABLEXXVII/10.GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY ECONOMIC BRANCH AND THE

DISPOSABLE PRIVATE INCOME
NIS thousand. at factor cost ייצור גורמי במחירי ש''ח אלפי

עזה חבל
Gaza Area

1986 1985 1984 1968

ושומרון יהודה
Judea and Samaria

1986 1985 1984 1968

שוטפבמח Atיםריס current prices
ייעור ,1243,407166,737575.027410.63154.540102,465Agricultureחקלאות. forestry
(כולל andודיג fishing (incl.
(subsidiesתמיכות)

(כרייה 315,22864.024133,9390.47,40225,82758,813Industryתעשייה (mining
andוחרושת) manufacturing)

(בנייה 134.407134,799246,7130.416,84854,526103,542Constructionכינוי (building
ציבוריות) andועבודות public works)
ציבוריים 636,165115,864156,774323.96778,066107,050Publicשירותים and community

י 'servicesוקהילתיים
ושירותים מסחר ,1184,070349.901641,608617.79270,20896,663Transportתחבורה. trade and

בעלות (כולל otherאחרים services (incl.
מגורים) בתי ownershipעל of dwellings)

והשמטות2 andוטעויות errors £ ommissions2

מקומי 31213,277831,3251,754,0611376,640283,167468,533GROSSתוצר DOMESTIC
הכל סך PRODUCTגולמי TOTAL

גורמי של 271,508237,187394,38759,083200,798343,734Factorהכנסות payments from
בחו"ל מקומיים abroadייצור
לגורמ תשלומים :13,0918,3519,6011,2913,5764,717Lessיפחות: factor payments

מחו"ל toייצור abroad

לאומית 33281,6941,060,1612,138,84713134,432480,389809,551GROSSהכנסה NATIONAL
INCOMEגולמית

מהממשלה 1,4704,1457,0161,3304,2007,769Transfersהעברות from government
המקומיות andוהרשויות local authorities

הכנסה מס :16,97249,67063,64110,30930,11944,809Lessפחות: income tax and
לממשלה transfersוהעברות to the

government

פרטית 32266,1922,082,222הכנסה 1,014,63613125,453454,470772,511GROSS DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
פנים FROMממקורות DOMESTIC

SOURCES
מחוץ לפרטיס ,19,52836,23058.899413,74453,05977העברות 735Transfers 10 private

personsלארץ from abroad

פרטית 40275,7201,050,8662,141,12117139,197507,529850,246GROSSהכנסה DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
המקורות FROMמכל ALL SOURCES

שירותי כולל הרשויותחשמל1 של localofומים theservices1 Includes electricity and water
סעי! 2 המאזןהמקומיות. אומדן■ בין ההפרש grossitemאח between estimates ofauthoirties. 2 Balancing
הגולמי המקומי השהתוצר האומדןמצד ובין >מצדימושים to use of resources and estimatedomestic product accordin;

הכלכליים. accordingהענפים to economic branch.

709 עזה וחבל שומרון יהודה,



balance of payments התשלומים מאזן

התשלומים1 מאזן אומדני כ"ז/11. לוח
TABLEXXVII/11.BALANCE OF PAYMENTS ESTIMATES'

$ million דולרים מיליוני

1986

חובה
Debit

זכות
Credit

§1985

חובה
Debit

וכרת
Credit

§1984

חובה
Debit

וכות
Credit

Judea and Samaria ושומרון יהודה
כולל 597.0597.0554.4554.4703.5703.5GRANDסך TOTAL

 ושירותים 454.6563.8389.2531.1526.8679.4GOODSסחורות AND SERVICES

הכל TOTALסך

סחורות 190.1410.6172.0389.4244.6513.3Merchandiseסחר

264.5153.2217.2141.7282.2166.1Servicesשירותים

6.411.66.013.78.219.3Transportationתחבורה
13.616.89.011.19.311.5Insuranceביטוח

חוץ 7.039.07.035.47.839.6Travelנסיעות abroad
מהשקעות 00.700.600.2Investmentהכנסה income

2.53.0Government_2.5ממשלה
237.582.6195.278.4256.992.5Otherשונות

עבודה שכר :237.59.8195.26.5256.96.2Thereofמזה: wages

צדדיות חד 67.733.254.423.362.824.1TRANSFERהעברות PAYMENTS

(נטו) הון 74.7110.8113.9CAPITALתנועות MOVEMENTS (net)

AreaGazaעזהחבל
כולל 404.3404.3386.6386.6504.7504.7GRANDסך TOTAL

 ושירותים 322.2372.4289.9368.5386.5486.5GOODSסחורות AND SERVICES

הכל TOTALסך

סחורות 106.2279.7107.7281.6141.6378.2Merchandiseסחר

216.092.7182.286.9244.9108.3Servicesשירותים

4.710.04.912.76.917.9Transportationתחבורה
10.613.17.79.57.79.5Insuranceביטוח

חוץ 3.98.44.27.64.88.8Travelנסיעות abroad
2.42.42.8Governmentממשלה
196.858.8165.454.7225.569.3Otherשונות

. עבודה שכר :196.84.4165.43.0225.53.2Thereofמזה: wages

צדדיות חד 82.124.454.118.160.618.2TRANSFERהעברות PAYMENTS

(נטו) הון תנועות
7.542.6


57.6


CAPITAL MOVEMENTS (net)

Exci. transactions between Judea and Samaria and the Gaza עזה חבל לבין ושומרון יהודה בין עסקאות כולל לא 1

Area and Sinai. וסיני.

JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA 710



FOREIGN TRADE

$ million

החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא,  כ"ז/12. לוח
TABLEXXVII/12. IMPORTS, EXPORTS AND FOREIGN TRADE BALANCE

חוץ סחר

רולריס מיליוני
הארצות יתר עם סחר

Trade with other countries
מאזן

Balance
יצוא

Exports
יבוא

Imports

ירדן עם סחר
Trade with Jordan

מאזן
Balance

יצוא
Exports

יבוא
0115קתז1

ישראל עם סחר
Trade with Israel

מאזן
Balance

יצוא
Exports

יבוא
0115קתז1

Total הכל סך

מאזן
Balance

יצוא
Exports

יבוא
Imports

ושומרון SamariaJudeaיהודה and
197064.930.534.454.716.338.43.613.810.26.60.46.21970
197175.840.235.660.520.939.63.818.815.011.50.511.01971
197298.451.546.981.225.655.64.525.521.012.70.412.31972
1973132.357.874.5118.341.676.73.915.811.910.10.49.71973
1974192.189.7 102.4172.062.8 109.24.826.221.415.30.714.61974
1975230.1109.0 121.1204.069.9 134.15.034.729.721.14.416.71975
1976247.8123.2 124.6222.177.1 145.03.742.638.922.03.518.51976
1977266.5118.4 148.1239.673.6 166.04.743.839.122.2.021.21977
1978250.9140.8 110.1217.177.9 139.25.061.656.628.8.327.51978
1979348.1148.0200.1297.689.0208.65.057.952.945.5.144.41979
46.01980ר.1980403.7189.0214.7350.5111.3239.25.576.070.547.7
1981427.7205.2222.5381.8129.6252.27.374.266.938.6.437.21981
1982418.5200.6217.9366.4!09.1257.38.990.581.643.2.042.21982
1983452.7201.0251.7406.9134.0272.96.865.959.139.0.1■37.91983
1984406.8184.5222.3363.199.9263.28.283.575.335.5.134.41984
1985386.5166.4220.1339.596.1243.48.769.360.638.3.037.31985
1986512.0238.6273.4451.0155.9295.110.981.870.950.1).9(49.21986

עזה Gazaחבל Area
197034.614.7 19.928.54.623.90.13.43.36.06.70.71970
197149.128.021.141.59.532.00.13.53.47.515.07.51971
197264.432.032.457.115.241.90.13.33.27.213.56.31972
197383.543.140.476.125.151.00.14.54.47.313.56.21973
1974129.957.272.7115.335.679.70.19.49.314.512.22.31974
1975176.883.992.9167.253.4 113.80.217.016.89.413.54.11975
1976186.1104.182.0169.866.1 103.70.125.125.016.212.93.31976
1977240.6136.9 103.7223.880.5 143.3044.444.416.812.04.81977
1978204.9122.382.6186.779.9 106.8033.733.718.28.79.51978
1979219.7123.596.2195.380.0115.3034.234.224.49.315.11979
1980260.9154.2106.7231.9113.1 118.8031.331.329.09.819.21980
1981309.5197.8 111.7282.6159.1123.5031.231.226.97.5 19.41981
1982310.4190.0 120.4282.0149.4 132.6034.534.528.46.122.31982
1983332.1180.6 151.5305.7151.1 154.6022.522.526.47.019.41983
1984279.4104.5 174.9256.885.4 171.4014.914.922.64.218.41984
1985281.4106.0 175.4258.585.2 173.3016.116.122.94.718.21985
1986378.0139.7238.3346.8118.7228.1018.818.831.22.229.01986
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prices מחירים

ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד כ"ז/13. לוח
TABLEXXVII/13.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP

Base: 1 1976 = 100.0 :O'OJ,7

Annual average שנתי ממוצע

Main group '1986 '1985 1984 1983 1982 198 I 1980 ראשית קבוצה

Judea and Samaria ושומרון יהודה

הכללי 946.22,025.24,199.510,069.01,950.8המדד 46,384.22,927.1GENERAL INDEX

ירקות ללא 930.12,015.84,224.310,101.41,920.8המדד 46,301.12.868.2The index excluding

vegetablesופירות and fruit

ופירות 1,076.72,100.63,999.59,807.22,193.8ירקות 47,056.03,403.4Vegetables and fruit

.1,030.02,222.44,446.011מזון 150.92,104.3 §51,070.93,165.1Food

הדירה 853.82,060.34,971.211,075.02,190.1אחזקת 52,559.02,580.5Household mainetnance

751.21,611.23,138.36,466.3886.1ריהוט 24,791.51,303.7Furniture

והנעלה 898.92,061.94,200.98,818.91,401.6הלבשה 36,200.62,251.0Clothing and footwear

ותקשורת 1,005.22,120.34,758.011,471.32,591.6תחבורה 55,641.03.859.3Transport and communication

825.31,791.43,877.29,106.31.621.7בריאות 43,441.62.429.8Health

ותרבות 587.01,188.82,694.36,059.91,051.5חינוך 25,514.91,832.2Education and culture

אחרים 898.01,801.53.798.910,223.32,121.0שירותים 51,282.93,464.5Other services and

miscellaneousושונות

AreaGazaעזהחבל

הכללי 954.72,000.54,294.010,784.651,006.82,232.03,339.0GENERALהמדד INDEX

ירקות ללא 941.01,967.24,022.110,683.650,109.42,194.93,239.1Theזמרר index excluding

vegetablesופירות and fruil

ופירות 1,037.52.198.84,425.711רקות .406.556,402.42,454.63,939.5Vegetables and fruit

1,012.22,049.54,249.310,939.250.528.22,191.13,244.0Foodמזון

הדירה 988.62,463.36.297.614.250.968.279.72,966.43.556.3Householdאחזקת maintenance

696.61,395.82,830.26.446.728,299.31,299.51.983.8Furnitureריהוט

והנעלה 718.61.540.23.607.68.611.639,676.51.867.03.091.8Clothingהלבשה and footwear

ותקשורת 1.024.72,071.94.738.111.499.053,118.22.458.13.697.7Transportתחבורה and communication

1.093.32.376.65,218.513.062.771.739.32.982.64,474.7Healthבריאות

ותרבות 575.91,362.82,972.86,793.030.531.71.249.61.977.0Educationחינוך and culture

אחרים 911.01,849.83.741.210,822.155.853.72.366.63.853.2Otherשירותים services and

miscellaneousושונות

I For comparison with previous
after must be multiplied by 100.

years  the 1985 indices and קודמים, מדדים עם ואילך 1985 מדדי את להשוות כדי 1

ב100. להכפילט יש
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FOOD CONSUMPTION

Agricultural year

מזון קבוצת לפי ליום, לנפש והתזונתי האנרגטי הערך  כ"ז/4ו. לוח
TABLE XXVII/14.DAILY PER CAPITA ENERGETIC AND NUTRITIVE VALUE,

BY TYPE OF FOOD

מזונות צריכת

חקלאית שנה

1985/86 תשמ"ו

שומן(גרפ)
Fa! (gm)

Proteins (gm)
(גרס) חלבון

מזה:
חיים מבעלי
Thereof: ani
mal protein

הכל סך
Total

קלוריות
Calories

1984/85 תשמ"ה

(גרם) שומן
Fat (gm)

(גרם< /pjh7
Proteins (gm)

מזה:
חיים מבעלי
Thereof: ani
mal protein

הכל סך
Total

קלוריות
Caloires

TOTAL
Meal
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

and SamariaJudea
84.726.580.1
15.215.212.6
1.51.51.4
0.40.40.1
9.49.49.1
41.05.2
1.2


0.1

5.74.7
6.50.9
3:24.5

41.3
0.60.2

2,905
178
19
2

161
1.291
54
378
114
103
216
364
25

76.9
12.2
1.3
0.1
8.7
5.3
0.1

4.5
0.8
4.4
39.3
0.2

ושומרוןיהודה
הכל 2,85782.425.2סך

4.214.2!170בשר
181.41.4ביצים
20.40.4דגים

ומוצריו 1569.29.2חלב
ומוצריהם 1.30341.3דגנים

ועמילנים אדמה 471.0תפוחי

ודבש 372סוכר

ואגוזים שמן גרעיני 1075.4קטניות,

925.8ירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 2163.0פירות

ושומנים 348שמנים

260.7שונות

AreaGazaעזהחבל
הכל 2,55471.917.866.22,59673.118.468.9TOTALסך

1079.19.17.61099.59.57.7Meatבשר
251.91.91.8272.12.12.0Eggsביצים
40.80.80.140.80.80.1Fishדגים

ומוצריו 996.06.04.81006.06.04.9Milkחלב and dairy products
ומוצריהם 1,30741.55.31,30941.65.3Cerealsandדגנים cereal products

ועמילנים אדמה 481.10.1420.90.1Potatoesתפוחי and starches
ודבש Sugar_297305סוכר and honey

ואגוזים שמן גרעיני ,904.24.71004.84.9Pulsesקטניות. oil seeds and nuls
795.00.7764.90.7Vegetablesירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 1492.12.71582.32.8Fruitפירות (including melons)
ושומנים 3400.138.43570.140.4Oilsשמנים and fats

90.1שונות


90.1
Miscellaneous

3
5
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housing conditions and household equipment בית וציוד דיור תנאי
דירה וגודל דיור צפיפות גורל, לפי בית, משקי ב"ז/5ו. לוח

TABLEXXVII/15.HOUSEHOLDS, BY SIZE, HOUSING DENSITY, AND SIZE OF
DWELLING

Percentages אחוזים
Size of household and dwelling

and housing density 1986 '1985 1984 '1980 1975 דירה גודל בית, משק גודל
דיור וצפיפות

TOTAL (percentages)
Persons in household

2
3

4
5

6
7+

Rooms in dwelling
1

2
3

4
5 +

Persons per room
Less than 1

1.0
1.1  1.9
2.02.9
3.03.9
4.04.9
5.05.9
6+

Average no. of persons per
household (incl. singles)

Median housing density

TOTAL (percentages)
Persons in household

1

2
3

4
5
6
7+

Rooms in dwelling
1

2
3

4
5+

Persons per room
Less than 1

1.0
1.1  1.9
2.02.9
3.03.9
4.04.9
5.05.9
6+

Average no. of persons per
household (incl. singles)

Median housing density

Judea and Samaria ושומרון יהודה
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4.74.35.35.14.9
9.17.67.98.67.9
8.36.57.88.58.2
9.28.38.48.79.2
10.09.710.810.710.8
10.011.510.911.511.7
48.852.148.946.947.3

24.916.713.413.312.0
40.536.733.533.331.7
22.225.728.129.028.6
8.914.117.017.319.0
3.56.88.07.18.7

4.04.96.56.76.9
8.38.19.910.110.2
10.714.217.717.919.4
24.425.628.228.928.6
20.420.318.018.117.6
14.312.09.59.18.9
8.07.35.24.64.0
10.07.65.04.64.4
6.46.856.566.456.50

3.02.82.52.52.7

Gazaעזהחבל Area
100.0100.0100.0100.0100.0

4.13.44.34.33.8
7.88.010.49.07.8
7.88.28.89.68.9
8.79.39.610.710.8
8.710.010.410.711.2
11.011.511.911.011.0
52.149.644.644.746.5

17.116.419.621.521.5
38.336.630.729.228.9
22.623.422.722.623.6
14.015.017.816.916.3
8.08.69.29.89.7

3.93.46.36.05.4
7.47.78.98.17.0
12.514.616.716.516.4
28.730.930.329.329.7
21.921.619.619.719.1
14.111.88.8.1O011.3
6.55.24.54.95.5
4.94.84.95.55.6

6.86.746.226.286.45

2.6 2.6 2.5 2.7 2.8

(אחוזים) הכל סך
בית במשק נפשות

1

2
3
4
5
6
+7

בדירה חדרים
1

2
3
4
5 +

לחדר נפשות
מאחת פחות

1.0
1.1  1.9
2.0  2.9
3.0  3.9
4.0  4.9
5.0  5.9

+6

למשק נפשות ממוצע
בודדים) (כולל בית

דיור צפיפות חציון

(אחתים) הכל סך
בית במשק נפשות

1

2
3
4
5
6
+7

בדירה חדרים
1

2
3
4
+5

לחדר נפשות
מאחת פחות

1.0
1.1  1.9
2.0  2.9
3.0  3.9
4.0  4.9
5.0  5.9

6 +

למשק נפשות ממוצע
בודדים) (כולל בית

דיור צפיפות חציון
/I See note 2 to Table XXVII18. כ"ז/18. ללוח 2 הערה ראה 1
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קיימא בני מוצרים שברשותם בית משקי  כ"ז/16. לוח
TABLEXXVII/16.HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS

Percentof all households הבית משקי מכלל nnx
ושומרון עזהיהודה חבל

and SamariaJudesGaza Area

Thereof: :Thereofמזה: מזה:
YearCommodityשכהמוצר

הכל הכלסך סך
TotaTotalמחנות

פליטיםעריםכפריםערים
TownsVillagesTownsRefugee

camps

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

197274.986.871.587.4ודיו 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)(1.1)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 U4(1.2)4.1.19814.1מערבל (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(1.2)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(1.3)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
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יישוב צורות לפי הדירה, על ובעלות בדירה שירותים כ"ז/17. לוח
נבחרות

הבית משקי מכל אחוז

ושומרון Judeaיהודה and Samaria

Total הכל Townsסך Villagesערים כ5רים

197419811985197419811985197419811985

64.174.580.984.089.093.466.8מטבח 54.375.8

בישול אמצעי
גו ו/או 74.686.687.495.669.083.9חשמל

בלבד גז 31.062.777.662.962.975.361.9מזה: 18.978.7
67.322.19.136.611.53.526.4נפט 78.810.2
0.94.4(1.2)(0.5)3.24.3(1.7)אחר 2.56.0

הדירה תיסום אמצעי
41.724.018.667.238.734.917.1נפט 30.712.9

פחם 52.163.665.120.239.735.874.7עץ. 66.276.5
חשמל
4.75.4אחר

4.3
9.8
3.811.214.1

4.9
19.7
6.8\\ 06)6.2

2.6
חימום (2.1)(2.8)(2.6)(1.4)(2.7)(2.7)(1.5)אין (15)(1.8)

המיס מקור
בדירה זורמים 23.544.961.660.979.091.029.3מיס 9.849.5

בחצר 17.020.413.617.613.47.320.4ברז 13.315.3
בחצר 33.025.418.911.35.61.237.6בור 46.027.9

ציבורי 12.7(0.3)26.59.25.410.21.9מקור 30.96.9

שירותים
בלבד לרחצה חדר
ושירותים 23.734.8לרחצה 1

15.7 }

39.3
13.345.853.6 \

20.1 1

50.1
27.6

27.6 \., ,
12.6 | 165

36.5
7.8

רחצה הדר 76.349.347.254.226.222.359.6אין 83.555.6
מקלחת' או 17.028.634.944.049.258.720.3אמבטיה 7.827.6

שימוש 78.885.390.198.897.699.878.4בית 69.085.5
שטיפה2 12.519.829.625.735.151.712.9מתקן 6.822.0
שימוש בית 21.5(0.2)(2.4)(12)21.214.79.9אין 31.014.5

לרחצה מים חימוס
שמש 29.444.241.860.724.039.2דוד
חשמל (1.1)(0.8)(10)5.5(11)(2.4)דוד
גז (0.4)2.7(0.4)(1.1)(0.4)(2.2)מתקן

וכוי) עץ (נפט, 65.551.950.832.972.157.7אחר
מים חימוס (0.3)(0.4)(0.1)(0.8)(0.2)(0.5)אין

חשמל
היממה שעות 45.850.663.191.595.898.226.9כל 27.646.4

ביממה שעות 46.541.0(10)(1.5)31.028.1מספר

הדירה על בעלות
48.558.267.891.5בבעלות3 85.991.0

ואין בבעלות 10.23.02.37.93.22.33.1לא 6.82.5
שכרדירה משלמים

16.713.511.543.638.129.84.6בשכירות 7.36.2

בדירה. זורמים מים עם בית משקי מתוך 1

שימוש. בית להם שיש בית משקי מתוך 2
לסך גם ולפיכך הפליטים מחנות אוכלוסיית עבור הנתונים מרפיעים אין הפליטים. במחנות הדירה על בעלות בהגדרת קושי עקב 3

באזור. הכל
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(104) 6.10.86 2 הגהה אמצע כ"ז6ו/ן וח

TABLEXXVII/17.HOUSEHOLD FACILITIES AND OWNERSHIP OF DWELLING, BY
SELECTED TYPES OF LOCALITIES

Percent of all households

Gazaעזהחבל Area

Totalסך Townsהכל פליטיםערים מחנות
Refugee Camps

197419811985197419811985197419811985

82.594.3 96.485.697.495.882.594.3 97.1Kitchen

Cooking facilities
87.2 72.072.890.883.7 70.2Electricity a/0 gas

15.284.9 70.623.171.587.87.882.5 68.7Thereof: gas only
84.39.4 26.476.225.37.092.213.5 28.8Kerosene
(0.5)3.4 (1.7)(0.7)(1.8)2.22.8 (0.9)Other

Heating facilities
13.41.9 7.419.110.42.48.81.9 5.8Kerosene
64.936.2 46.958.544.136.868.532.1 41.7Timber, coal

(0.3)
13.1 9.0
(0.5) (0.8)

(0.5)
12.7
(0.8)

18.0
(0.4)(0.1)

8.6 5.0
(0.3) (0.8)

Electricity
Other

21.448.3 35.921.932.042.422.657.1 46.7No heating facil.ty

Water source
13.975.1 51.425.763.183.23.468.5 39.7Running water in dwelling
61.522.1 44.062.333.715.057.829.4 56.9Tap in courtyard
(0.3)(0.2) (1.1)(0.4)(0.2)(0.1) (0.7)Cistern in courtyard
24.32.4 3.511.63.0.(J6)38.8(1.7) 2.8Communal source

Facilities

J 18.3
58.3 44.426553.161.6} 11558.3 33.6Bathroom only
14.3 16.816.617.1/ U■57.5 17.4Bathroom and toilet

81.727.4 38.873.530.321.488.534.2 48.9No bathroom
16.163.4 38.029.147.069.34.857.1 27.5Tub or shower1

79.097.3 97.886.298.398.777.697.4 99.0Toilet
7.371.6 14.413.724.578.4(0.4)64.1 2.8Flush2
21.02.7 (2.2)13.8(1.7)(1.3)22.4(2.6) (1.0)No toilet

Water heating for bathing
70.3 44.452.075.965.0 35.3Solar heater
(0.1) (0.3)(0.1)(0.1) (0.4)Electirc boiler
(0.6) (0.9)0.3 Gas boiler
28.6 55.147.422.334.4 64.2Other (kerosene, timber, etc.)
(0.2) (0.2)(0.5)(0.3)(0.1) (0.1)No water heating

Electricity
34.592.8 88.556.889.293.714.194.4 83.9Around the clock

(0.7) 


(0.1)(0.7) For part of the day

Ownership of dwelling
71.680.889.1Owned1

8.7(2.0) (1.3)9.6(2.7)(17)8.9(0.2) Not owned but
no rent is paid

9.84.0 6.418.914.07.6(17)(0.5) Rented

1 Of households with running water in dwelling.
2 Of households with toilets.
3 Because of difficulties in deifnition ofownership 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 עבורה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל אוכלוסייה  כ"ז/8ו. לוח
TABLEXXVII/18.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE

CHARACTERISTICS AND SEX

המועסקים אחוו
העבודה מכוח
0/o employed
persons

of labour force

העבודה כוח אחה
מאוכלוסיית
14 + בני

Lh labour force
of population
aged 14+

Labour force העכודה כוח

מועסקים בלתי
Unemployed

מועסקים
Employed
persons

הכל סך
Total

בכוח אינם
העבודה
Not in

labour force

אוכלוסייה
14 + בגיל
Population
aged 14+

Thousands אלפים

ו Judeaשומרוןיהודה and Samaria
האוכלוסי populationTotalהכל

'1968308.6215.693.082.910.130.189.2
1970322.9204.51)8.4114.63.836.796.7
1975366.9233.0133.9132.3(16)36.598.8
21980401.0263.8137.2134.82.434.298.3
1983420.7270.5150.2147.23.035.798.0י
1984436.3276.3160.0154.15.936.796.3
1985443.8284.6159.2151.28.035.995.0נ
1986459.6286.0173.6167.06.637.896.2

גברים :Thereofמזה: Males
'1968141,562.379.269.99.356.088.1
1970153.759.394.491.03.461.496.4
1975177.267.6109.6108.4(1.2)61.998.9
'1980193.381.8111.5109.7(1.8)57.798.2
21983203.577.1126.4124.02.462.198.1
1984212.077.0135.0129.95.163.796.3
'1985215.177.6137.5130.96.663.995.2
1986222.974.1148.8143.85.066.796.6

עזה Gazaחבל Area
האובלוסי populationTotalהכל

'1968182.6129.053.644.59.129.383.1
1970196.8134.462.458.73.731.793.9
1975225.0152.372.772.4(0.3)32.399.6
.33.599(0.4)1980242.7161.481.380.9נ 5
21983261.6175.885.885.3(0.5)32.899.4
1984264.9176.988.087.2(0.8)33.299.1
21985278.8186.892.090.9(1.1)33.098.8
1986286.6191.095.694.2(1.4)33.498.5

7

:MalesThereofגבריםמזה.
'196879.932.947.040.36.758.885.8
197090.433.457.054.62.463.195.7
1975104.837.167.767.6(0.1)64.699.9

י 1980115.840.075.875.6(0.2)65.599.7
י 1983125.745.080.780.4(0.3)64.299.6
1984127.343.983.482.9(0.5)65.599.4
21985134.346.587.886.8(1.0)65.498.9
1986138.947.791.290.2(1.0)65.798.8

1 August December. 2 One shouldbe cautious on compa
ring data with previous years, see introduction.

נתונים בהשוואת להיזהר יש 2 דצמבר. אוגוסט 1

במבוא. הסבר ראה קודמות. שנים עם
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מין עבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 4ו בגיל אוכלוסייה ב"ז/9ו. לוח
מטרה לפי בחו"ל ושהייה וגיל

TABLEXXVII/19.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.
ז כוח 9cלעבודה

בכודא מאוכלוסייתינם
העבודההעבודה 141בניכוח

Not in labourLabour forcec/c labour force
forceof population

14אוכלוסייה +aged
14+ בגיל

וגיל :PopulationThereofמין Sexכדoמהם: and age
aged
הכל+14 I3*סך

TotalPjPiO0c.eFpiP.f
n >,
CT3r 3

0*?!
~r ■

r za £

I1 <u

wKg
V

Ws* c

ושומרון JUDEAANDיהודה SAMARIA
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'
1984436.3276.38.45.7160.0168.436.738.61984
'1985443.8282.09.35.0159.2168.535.938.01985'

גברים :Thereofמזה: Males
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'
1984212.077.07.94.5135.0142.963.767.41984
'1985215.177.68.74.1137.5146.263.968.01985'
עזה GAZAחבל AREA
1981247.1164.34.65.582.887.433.535.41981
'1982246.4164.05.65.682.488.133.435.81982'
'1983261.7175.98.05.685.893.832.835.81983'
1984264.9176.97.65.388.095.633.236.11984
'1985278.8186.86.54.292.098.533.035.31985'

גברים :Thereofמזר,: Males
1981118.140.23.94.877.981.866.069.31981
'198 2118.440.24.94.978.283.166.070.21982'
'1983126.044.96.45.181.187.564.369.41983'
1984127.343.96.24.883.489.665.570.41984
'1985134.346.55.34.087.893.165.469.31985'

'1986
 ושומרון 459.6286.08.34.1173.6181.937.839.6JUDEAיהודה AND SAMARIA

כולל GRANDסך TOTAL
18  24 :3.451.653.440.441.8Thereof(18)127.876.2מןה: 1824
25  34109.455.14.6(0.7)54.358.949.753.82534
35+152.095.1(1.8)056.958.737.438.635+

הכל סך  גנרים :222.974.17.53.4148.8156.366.870.1Thereofמזה: Males total
18  24 :2.845.446.967.870.0Thereof(1.5)67.021.5מזה. 1824
253455.57.74.2(0.6)47.751.986.093.52534

35+63.517.5(1.8)046.047.872.475.135 +
 עזה 286.6191.07.04.795.6102.633.435.8GAZAחבל AREA
כולל GRANDסך TOTAL

18  24 :3.127.728.935.136.6Thereof(1.2)78.951.2מוה: 1824
25  3471.539.64.8(1.4)31.936.744.651.32534
35+93.262.9(1.0)030.331.332.533.635+

הכל סך  גכרים :138.947.75.54.491.296.765.769.6Thereofמיה: Males total
18  24 :3.026.727.565.367.1Thereof(0.8)41.014.2מזה: 1824
25  3437.26.83.8(1.3)30.434.281.891.92534
35+38.410.0(0.8)028.429.274.076.035+

/I See note 2 to Table XXVH18. כ"ז/8ו. ללוח 2 הערה ראה 1
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גיל מבועת לטי העבודה, בכוח ואחוז ומעלה 14 בני גברים  כ"ז/20. לוח

גיל קבוצת

(אלפים) הבל סך
Total (thousands)

VIII XII
196819701975'198019811982'19831984'19851986

ושומרון יהודה

222.9 215.1 212.0 203.5 194.2 193.5 193.3 177.4 153.7 141.5

36.9 35.9 35.7 35.5 35.7 38.9 42.2 35.8 30.9 25.4

67.0 64.8 64.1 61.0 59.6 57.1 54.7 44.1 28.9 24.1

55.5 50.0 47.1 41.7 33.4 32.2 30.7 29.4 24.7 20.1

15.9 16.5 18.0 17.0 20.7 21.5 21.5 22.0 22.9 21.4

18.2 17.6 18.6 18.3 19.1 19.3 19.2 18.7 15.6 14.3

15.4 15.5 14.9 14.7 13.4 12.8 12.4 11.0 13.0 15.3

14.0 14.8 13.6 15.3 12.3 11.7 12.6 16.4 17.7 20.9

הכל סך

1417

1824

2534

3544

4554

5564

65 +

עזהחבל

הכל 118.4125.7127.3134.4138.9'79.990.4104.9115.8118.1סך

141716.020.220.824.923.220.922.121.122.322.4

182414.419.529.232.434.436.036.335.840.441.0

253410.913.116.522.824.325.331.133.234.537.2

354413.714.014.111.111.110.89.610.510.411.8

45549.79.911.512.112.512.011.111.310.910.9

55646.76.45.67.27.68.18.88.88.99.0

65+8.57.37.25.35.05.36.76.66.96.7

כ"ז/18. ללוח 2 הערה ראה
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TABLEXXVII/20.MALES AGED 14 AND OVER AND PERCENT IN LABOUR FORCE,
BY AGE GROUP

14+ כגיל מהאוכלוסייה העבודה כויו אד/ה
Percent labour force of population aged 14+

Age group
VIII XII

1968197019751980'198019811982'19831984119851986

TOTAL

1417

1824

2534

3544

4554

5564

65+

Judea and Samaria

66.7 63.9 63.7 61.1 60.0 57.8 57.7 56.2 61.9 61.4 S6.0

26.0 23.8 23.4 25.4 24.9 23.4 24.9 24.2 26.8 22.4 23.0

.67.8 65.4 63.7 59.5 53.9 50.4 49.7 48.4 58.3 61.4 58.2

86.0 83.0 83.6 82.0 78.7 76.1 76.9 75.0 82.7 89.0 84.4

90.1 88.7 89.0 88.8 88.4 88.4 87.9 86.0 90.0 89.3 82.9

85.9 84.1 83.4 84.7 85.9 85.0 86.5 84.4 85.6 79.1 74.7

72.6 69.7 69.3 72.8 73.9 74.2 75.8 73.6 72.7 66.8 53.1

34.8 33.1 33.3 36.6 38.2 38.5 42.1 39.7 39.0 35.2 27.6

AreaGaza

S8.863.064.664.865.566.0166.064.265.565.465.7TOTAL

21.120.324.026.627.330.230.127.626.826.225.41417

63.764.264.764.565.464.864.461.262.664.865.31824

89.093.987.982.082.581.179.879.180.882.381.72534

84.793.295.092.093.792.893.593.891.590.490.23544

76.186.887.891.893.491.291.791.991.889!588.14554

54.861.466.177.877.876.372.873.970.668.368.85564

23.434.830.634.032.128.028.331.334.831.129.465+

1 See note 2 to Table XXVII/I8.
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ומין כלכלי ענף לפי מועסקים,  כ"ז/21. לוח
TABLEXXVII/21.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX
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Code 3,7,9 12 סמל

ושומרון SamariaJudeaיהודה and

1970 המועסקים 109.9100.044.813.311.911.73.710.34.3Allכל employed persons
1975132.5100.027.416.622.611.84.513.33.7
1977127.3100.027.817.319.713.64.613.13.9
1980134.8100.026.216.922.612.74.513.33.8
1982140.9100.025.216.524.011.94.513.94.0
1984154.1100.022.416.524.213.35.113.84.7
21985151.2100.022.016.324.813.84.913.44.8
1986167.0100.023.116.324.413.84.912.64.9

1970 גברים :88.2100.038.514.114.913.74.69.84.4Thereofמזה: Males
1975108.6100.020.117.227.513.95.511.84.0
1977104.0100.019.418.824.116.15.611.64.4

21980109.6100.017.318.527.815.05.411.74.3
1982115.1100.017.017.729.414.05.512.04.4
1984129.9100.015.917.928.615.25.911.55.0
21985130.9100.017.417.428.615.45.610.45.2
1986144.0100.018.017.228.31555.610.25.2

AreaGazaעזהחבל

1970 המועסקים 52.9100.033.112.59.618.17.214.05.5Allכל employed persons
197572.6100.024.014.222.114.07.313.25.2
197777.2100.023.415.020.813.66.914.75.6
2198080.9100.018.519.523.114.06.613.05.3
2198282.0100.017.715.927.213.76.213.55.8
198487.2100.018.117.625.514.45.912.85.7
י 198590.7100.019.717.523.914.45.212.86.5
198694.1100.019.117.625.014.15.112.86.3

1970 גברים :49.5100.033.511.510.319.27.712.35.5Thereofמזה: Males
197567.7100.024.313.723.714.57.810.85.2
197772.1100.024.014.622.314.07.212.15.8
2198075.8100.019.019.024.714.56.910.55.4
198277.9100.017.915.928.914.16.410.86.0
198482.9100.018.317.526.714.86.310.55.9
2198586.6100.020.117.625.014.75.410.56.7
198689.9100.019.417.526.214.65.310.76.3

1 Electricity and water, finance and business services,
personal and other services.
2 See note 2 to Table XXV1I/18.

אישיים שירותים עסקיים. ושירותים פיננסים ומים. חשמל 1

ואחרים.
כ"ז/18. ללוח 2 הערה ראה 2
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עבודה ומקום נבחרים כלכלה ענפי לפי מועסקים, כ"ז/22. לוח
TABLEXXVII/22.EMPLOYED PERSONS, BY SELECTED ECONOMIC BRANCHES AND

PLACE OF WORK

עזה ובחבל שומרון ביהודה,
In Judea, Samaria,
and Gaza Area

בישראל
In Israel

הכל סך
Total

rarVpn
Agricu
Iture

תעשייה
Indu
stry

בינוי
Const
ruction

יתר
הענפים
Other

branches

הכל סך
Totalחקלאות

Agricu
Iture

תעשייה
Indu
stry

בינוי
Const
ruction

יתר
הענפים
Olher

'0000/a'0000/obranches

TOTAL הכל סך
24.411.654.39.7
14.318.454.412.9
15.419.750.314.6
16.221.345.317.2
14.822.846.216.2
13.720.9. 47.418.0
12.718.251.018.1
12.817.752.816.7
12.218.650.418.8
14.218.048.319.5
15.817.847.618.8
15.817.448.018.8

SamariaJudeaand
17.7(12.9)57.212.2
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
10.716.652.320.4
.iO718.050.620.7

20.6100.0
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
89.2100.0
94.7100.0

14.7100.0
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
47.5100.0
51.3100.0

39.1
46.4
46.0
46.2
45.1
45.7
47.0
47.0
47.8
48.5
48.5
47.3

34.5
41.2
41.2
41.1
40.8
40.9
41.9
41.4
43.4
44.3
44.1
43.0

8.4
7.3
8.2
9.1
10.1
9.6
10.7
9.9
10.1
10.4
11.1
11.4

8.4
8.4
10.0
10.4
11.8
10.7 .

11.9
10.6
11.0
11.3
12.4
12.7

13.8
14.5
14.4
14.2
16.8
16.3
16.0
15.5
15.8
16.3
16.1
16.3

38.7
31.8
31.4
30.5
28.0
28.4
26.3
27.6
26.3
24.8
24.4
25.0

152.7100.0
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
152.7100.0
166.4100.0

ושומרון
14.6 42.5
15.8
14.9
15.1
15.9
15.2
15.7
15.9
16.1
15.9
16.2
15.7

34.6
33.9
33.4
31.5
33.2
30.5
32.1
29.5
28.5
27.3
28.6

יהודה
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

99.8
91.9
92.6
91.9
92.5
94.3
93.5
97.5
99.1
104.0
103.8
115.7

1970
1975
1976
1977
'1979
'1980
1981

י נ 982
'1983
1984
'1985
1986

1970
1975
1976
1977
1979
'1980
1981
1982
'1983
1984
'1985
1986

AreaGazaעזהחבל
197052.9100.031.612.18.547.85.9100.040.7(8.5)47.43.4
197546.7100.026.312.05.156.625.9100.018.518.153.310.1

197648.3100.026.51354.655.427.8100.019.618.551.810.1
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
198146.6100.018.016.58.457.1.35.9100.016.218.449.515.9
'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
'198548.9100.018.016.28.457.441.7100.021.619.042.317.1
198650.7100.016.917.88.257.143.4100.021.817.144.916.2

I See note 2 to Table XXV1I/I8. כי'ז/8ו. ללוח 2 הערה ראה 1

723 עזה וחבל שומרון יהודה,



עבודה ויישוב אזור נבחרים, כלכלה ענפי לפי כ"ז/23.מועסקים, 'לוח
TABLEXXVII/23.EMPLOYED PERSONS, BY SELECTED ECONOMIC BRANCHES

AND AREA AND LOCALITY OF WORK
1986

Area and locality
of work

יתר
הענפים
Other

בינוי
Const
ruction

תעשייה
Industry

חקלאות
Agriculture

הכל סך
Total עבודה ויישוב אזור

Thousandsאלפים

כולל סך
המגורים באזור

261.256.543.764.396.4GRAND TOTAL
166.441.627.218.978.6In areaof residence

המגורים 134.939.721.613.260.2Inביישוב locality of residence
אחר 5.65.618.5In(18)31.6ביישוב other locality

94.714.916.545.417.7Inבישראל Israel

בירושלים :11.04.6Thereof(1.7)(0.1)17.5מזה: in Jerusalem

ושומרון 167.038.527.240.860.3JUDEAיהודה AND SAMARIA

הכל סך 
המגורים 115.733.018.214.749.7באזור

 TOTAL
In area of residence

המגורים 88.631.413.09.234.9Inביישוב locality of residence
אחר 5.15.514.8In(1.6)27.1ביישוב other locality

51.35.59.126.010.6Inבישראל Israel

בירושלים :10.94.6Thereof(1.6)(0.1)17.2מזה: in Jerusalem

הכל סך עזה 94.218.016.523.536.1GAZAAREAחבל TOTAL

המגורים 50.88.59.04.229.0Inבאזור area of residence
המגורים 46.38.48.64.025.3Inביישוב locality of residence

אחר 3.7In(0.1)(0.5)(0.2)4.5ביישוב other locality

43.49.57.419.47.1Inבישראל Israel

Percentagesאחוזים

כולל סך
המגורים באזור

100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
63.773.662.229.481.6In areaof residence

המגורים 51.670.349.520.662.4Inביישוב locality of residence

אחר 12.13.212.78.819.2Inביישוב other locality

36.326.437.870.618.4Inבישראל Israel

בירושלים :17.14.8Thereof(3.9)(0.2)6.7מזה: in Jerusalem

ושומרון 100.0100.0100.0100.0100.0JUDEAיהודה AND SAMARIA
הכלי, סך 
המגורים 69.385.866.736.182.4באזור

 total
In areaof residence

המגורים 53.181.548.022.657.9Inביישוב locality of residence

אחר 18.713.524.5In(4.3)16.2ביישוב other locality

30.714.233.363.917.6Inבישראל Israel

בירושלים :26.77.6Thereof(6.0)(0.2)10.3מזה: in Jerusalem

הכל סך עזה 100.0100.0100.0100.0100.0GAZAAREATOTALחבל
המגורים 53.947.454.917.780.3Inבאזור area of residence

המגורים 49.146.452.017.170.1Inביישוב locality of residence
אחר 10.2In(0.6)(2.9)(1.0)4.8ביישוב other locality

46.152.645.182.319.7Inבישראל Israel

JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA 724



כלכלי ענף לפי לשכיר, ממוצע יומי ושכר שכירים מועסקימ, כ"ז/24. לוח
TABLEXXVII/24.EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND AVERAGE DAILY WAGE

PER EMPLOYEE, BY ECONOMIC BRANCH
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Employed persons (thousands) (אלפים) מועסקים
Judea and Samaria

Gaza Area

Judea and Samaria

Gaza Area

14.64.2
17.64.9
17.95.1
21.37.2
20.37.3
21.18.1
9.03.3
9.63.8
10.54.2
11.25.1
11.65.9
12.05.8

4.7
6.0
6.0
7.8
7.3
8.0
3.5
5.3
5.3
5.2
4.8
4.8

12.8 16.8 16.5 45.0 114.6
15.7 30.0 22.0 36.3 132.5
17.2 30.5 22.8 35.3 134.8
20.5 37.3 25.5 34.5 154.1
20.8 37.5 24.6 33.3 151.2
23.1 40.8 27.2 38.5 167.0
9.5
10.2
11.3
12.6
12.9
13.4

Employees (thousands)
2.2 2.1
3.3 3.5
3.0 4.2
2.7 5.9
2.5 6.4
2.8 7.0
)1.6) (0.5)
2.6 (1.1)
)1.4) 2.1
)1.2) 3.0
)1.5) 3.4
)1.2) 3.3

14.32.5
17.32.9
17.53.2
20.84.4
19.74.3
20.65.0
8.8(1.2)
9.3(1.8)
10.32.6
11.02.9
11.53.4
11.93.3

7.3
16.1
18.7
22.1
21.7
23.5

14.6
27.5
27.4
34.2
33.9
36.6
7.1
15.5
17.2
19.9
19.4
21.6

6.9
10.3
15.8
15.3
15.9
16.5
(אלפים)
9.6
14.9
16.6
18.5
17.7
19.9
3.0
7.3
10.7
10.7
11.5
11.6

19.2 58.7
17.4 72.6
15.1 80.9
15.6 87.1
17.8 90.7
18.0 94.2
שכירים
11.2 56.5
7.2
6.3
7.0
7.3
7.6
13.0
11.7
8.0
9.6
11.0
11.2

Judea and Samaria

Gaza Area

Judea and Samaria

Gaza Area

(ש"ח) שוטפים במחירים לשכיר, ממוצע יומי שבר
Average daily wage per employee, at current prices (N1S)

0.44 0.57 0.56 0.49 0.66 0.49 0.46
2 192 94 2.79 2.28 2.66 2.21 1.70
7.77 11.09 10.97 9.82 10.81 9.19 7.30
15 4517 7 7 17.42 16.32 19.10 15.53 14.00

76.6
78.2
93.5
91.8
99.8
35.2
49.3
52.3
58.3
61.7
64.3

0.57
2.53
10.11
17.28

0.45
1.86
7.07
14.94

127.53
133.37
123.81
160.65
115.49
99.04
83.30

1 14.43

0 70 0.58 0.58 0.63 0.55 0.46 0.59
3.71 2.61 2.28 2.48 2.18 1.65 2.53
12.69 9.98 8.66 9.81 8.44 7.54 9.57
19.65 17.67 18.03 19.83 16.47 14.80 17.95

1111 1981 = 100.00 בסיס:  קבועים3 במחירים מדד.
Index at ifxed prices'  base: 1111 1981 = 100.00

125 67 141.64 122.43 120.49 131.10 141.06 127.16
137.09 157.70 125.08 111.10 129.83 124.25 125.62
128.31 148.92 126.39 103.60 127.16 122.66 118.99
133 31 151.81 138.66 122.70 141.39 146.08 133.76
108.28 129.45
121.24 122.14
101.32 105.11
97.56 121.34

118.10
102.59
92.75
123.43

115.23
98.25
86.66
115.21

128.00
108.46
97.38
122.52

119.35 115.89
93.44 105.56
92.00 92.18
117.63 111.18

1970
1975
1980
1984

M985
1986
1970
1975

2I 980
1984

2 1985
1986

1970
1975
2I 980
1984

2 1985
1986
1970
1975

2 1980
1984

2 1985
1986

1983
1984
1985
1986
1983
1984
1985
1986

§1983
§1984
§1985
§1986
§1983
§1984
§1985
§1986

ושומרון יהודה

עזה חבל.

ושומרון יהווה

עוה חבל

ושומרון יהודה

עזה חבל

ושומרון יהודה

עזה חבל

1 See note 2 to Table XXV11/21. 2 Caution is advised
when using these data; see introduction. 3 Delfated by the
consumer price index, for each area separately; see explanation
in introduction.

בשימוש להיזהר יש 2 כ"ז/21. ללוח 2 הערה ראה 1

נעשה הניכוי 3 במבוא. הסבר ראה אלה; בנתונים
במבוא. הסבר ראה בנפרד; אזור לכל לצרכן. המחירים במדד
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים כ"ז/25. לוח
בעלי

מקצועות
חופשייםבעלי

עובדיעובדיאחרים.מקצועות
מכירות.פקידותמנהליםטכנייםמדעיים

הכלי סוכניםודומיהםAdministraודומיהםואקדמייםסך
Total'ScientificOthertors andClericalוזבנים

anda cadeprofessional,managersand relatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

.000"/0

and related
workers

01234סמל

ושומרוןיהוד
המועסקים 2.69.3(0.9)1972125.2100.02.94.9כל

1975132.5100.0(1.7)6.3(0.8)2.89.4
'1980131.3100.02.15.6(0.8)2.710.1
'1985151.2100.02.76.0(1.2)2.610.1
1986167.0100.02.75.9(1.1)2.710.0

גברים 2.810.5(1.0)1972106.0100.02.63.4מזה:
1975108.6100.01.84.5(0.9)3.011.1

'1980106.8100.02.14.0(0.9)2.712.0
'1985130.9100.02.43.7(1.4)2.511.3
1986143.7100.02.33.8(13)2.411.2

השכירים (1.7)4.0(1.0)197271.8100.04.68.1כל
197576.6100.02.510.8(0.5)4.4(14)
'198075.1100.03.19.7(0.3)4.3(1.7)
'198591.8100.03.79.5(0.2)3.92.4
198699.8100.03.79.5(0.2)4.02.3

גברים (1.9)4.0(0.9)197264.8100.03.95.2מזה:
197568.7100.02.37.0(0.6)4.4(16)
'198066.8100.0(25)6.1(0.3)3.7(1.8)
'198582.6100.03.05.4(0.2)3.42.5
198689.8100.03.05.8(0.2)3.32.5

עזה חבל
המועסקים 3.812.9(0.6)6.6(1.6)197263.6100.0כל

197572.6100.0(0.6)6.10.72.912.3
'198079.8100.0(0.9)6.0(0.8)(2.3)11.3
498590.9100.0(1.4)6.2(11)2.410.6
198694.2100.0(13)5.9(14)2.410.7

גברים .4.3(15)197259.8100.0מזה: (0.5)3.913.4
197567.7100.0(0.4)3.9(0.7)2.712.6
'198074.9100.0(0.8)3.5(0.8)(2.3)11.7
'198586.8100.0(1.2)3.8(1.2)2.310.8
198690.2100.0(1.2)3.8(1.3)2.311.1

השכירים 9.3(2.1)197242.9100.0כל .(0.5)5.4(0.9)
197549.4100.0(1.0)8.9(0.2)4.0(0.6)
'198051.0100.0(1.2)9.2(3.3)(0.8)
'198561.7100.0(1.5)8.6(0.2)(3.1)(10)
198664.3100.0(1.4)8.2


(33)(1.1)

גברים (1.0)5.5(0.5)197239.9100.02.06.0מזה:
197545.8100.0(0.9)5.5(0.2)3.9(0.7)

'198047.3100.0(0.8)(5.5)(3.2)(0.8)
'198558.6100.0(1.2)5.4(0.2)(2.9)(1.0)
198661.2100.0(1.3)5.2(2.9)(1.1)

כ"ז/8ו. ללוח 2 הערה ראה 1
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TABLEXXVII/25.EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION AND
SEX

מקצועיים עובדים
אחריםבתעשייה. עובדים

בבנייה. בתעשייה,במחצבים.
ופועלים בתחבורה.בתחבורה

בחקלאות אחריםעובדים ופועליםמקצועיים בבנייה
שירותים AgriculturalSkilledעובדי workersמקצועיים בלתי
Service workersworkersin industryOther workers

mining. building,in industry,
transporttransport.
and otherbuilding and

skilled workersunskilled workers

56789Code

Judea and Samaria
6.130.423.219.7All employed persons 1972
6.427.324.820.61975
6.726.325.120.61980
6.922.425.522.61985
6.923.225.422.01986

6.525.025.223.0Thereof: Males 1972
6.720.127.324.61975
7.317.628.524.91980
7.417.627.925.81985
7.318.228.125.41986

8.513.526.532.1All employees 1972
8.79.529.232.81975
10.17.629.633.61980
9.48.527.734.71985
9.57.828.634.41986

8.612.327.735.5Thereof: Males 1972
8.68.930.436.21975
9.96.931.637.21980
9.68.229.338.41985
9.67.730.037.91986

Gaza Area
7.729.122.615.1All employed persons 1972
8.622.724.721.51975
8.418.131.121.11980
8.319.430.220.41985
8.218.930.720.41986

8.030.122.415.9Thereof: Males 1972
8.323.624.922.81975
8.618.531.322.51980
8.719.830.721.51985
8.419.431.321.21986

8.433.820.718.9All employees 1972
9.322.325.128.51975
11.014.530.129.91980
11.017.629.527.51985
10.617.230.328.01986

8.835.420.820.0Thereof: Males 1972
9.622.925.830.61975
11.414.831.132.41980

11.218.230.829.11985
11.017.731.429.31986

1 /Seenote 2 to Table XXV1I18.
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לפי לשכיר, ממוצע יומי ושכר בישראל העובדים שכירים  כ"ז/26. לוח
נבחרים כלכלה ענפי

TABLE XXVII/26.EMPLOYEES WORKING IN ISRAEL AND AVERAGE DAILY WAGE
PER EMPLOYEE, BY SELECTED ECONOMIC BRANCHES

הענפים יתר
Other

כינוי
Construction

תעשייה
Industry

חקלאות
Agriculture

הכל סך
Total

d7)1970TOTAL
7.61975
12.4'1980
11.91I 982
14.5'1983
15.41984
15.2'1985
16.01986

(1.5)1970From Judea and
5.31975Samaria
7.0'1980
7.31982
8.4'1983
9.11984
8.6'1985
9.41986

(0.1)1970From Gaza Area
2.31975
5.3'1980
4.6'1982
6.14983
6.31984
6.6'1985
6.61986

Employees (thousands)
10.8
35.2
35.1
40.9
43.3
42.8
41.4
44.4

8.0
21.5
19.9
22.5
24.8
24.8
23.9
25.3

2.8
13.7
15.2
18.5
18.5
18.0
17.4
19.1

Average daily wage per employee,
at current prices (NIS)

(אלפים)שכירים
1970 הכל 19.85.02.3סך
197563.99.211.9
'198073.210.115.6
'198276.610.013.8
'198384.310.516.0
198486.912.616.1
'198586.113.815.7
198691.614.716.3

1970 (1.9)14.02.6מיהודה
1975 38.34.27.3ושומרון
'198039.23.98.4
198241.23.97.5
'198345.63.98.5
198447.54.88.8
'198545.24.97.8
198649.05.38.9

1970 עזה (0.5)5.82.4מחבל
197525.65.04.6
'198034.06.37.2
'198235.46.06.3
'198338.76.67.5
198439.47.87.3
'198540.99.07.9
198642.69.47.4

0.571983TOTAL
2.371984
9.591985
17.951986

0.561983From Judea and
2.441984Samaria
10.131985
17.721986

0.571983From Gaza Area
2.271984
8.851985
18.281986

לשכיר, ממוצע יומי שכר
(ש"ח) שוטפיס במחירים

Index, at current prices2,
base: 1111 1981  100.00

הכל 1983סך
1984
1985
1986

0.60
2.36
9.59
18.30

0.48
1.68
7.35
14.65

0.58
2.31
9.15
17.65

0.65
2.56
10.47
19.85

מיהודה
ושומרון

1983
1984
1985
1986

0.61
2.42
10.04
18.18

0.47
1.66
7.05
14.16

0.55
2.26
9.24
16.97

0.66
2.61
10.84
19.60

עזה 1983מחבל
1984
1985
1986

0.60
,2.28
9.08
18.43

0.49
1.69
7.51
14.91

0.61
2.36
9.06
18.45

0.64
2.50
9.96
20.18

במחירים מדד.
100.00 בסיס:

קבועים2.
1 1981 =I I I

ices',
00.00

From§1983126.80139.43131.35121.28122.541983§מיהודה Judea and
1984115.49120.53120.27109.16120.081984SSamaira§ושומרון

§1985109.36115.79113.90102.36116.201985S
§1986130.69141.05135.64124.71132.581986§

עזה 1983118.641§מחבל 19.42127.98115.67113.631983SFrom Gaza Area
§198498.4291.14105.9198.8896.7119849
§198587.8287.3794.8587.0886.831985§
§1986115.79113.58123.81116.09113.501986S

1 Caution is advised when using these data; see intro
duction. 2 Deflated by the consumer price index; see
introduction.

הסבר ראה אלה: בנתונים בשימוש להיזהר יש 1

לכל לצרכן. המחירים במדד נעשה הניכוי 2 במבוא.
מבוא. דאה בנפרד; אזור
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נבחרים כלכלה ענפי לפי לשכיר לשבוע עבודה שעות ממוצע  כ"ז/27. לוח
TABLEXXVII/27.AVERAGE WEEKLY WORK HOURS PER EMPLOYEE, BY SELECTED

ECONOMIC BRANCH

שירותים
הכל ציבורייםinDDבינויתעשייהחקלאותסך
TotalAgircultureIndustryConstructionCommercePublic

Services

TOTALהכלסר

Judeaיהודה and

Samairaושומרון

198044.042.244.945.047.039.81980

198145.843.747.746.250.641.41981

198244.844.147.245.649.238.61982

'198344.743.946.245.048.340.31983'

198444.545.045.844.548.240.61984

'198544.545.246.344.548.639.81985'

198645.246.647.245.348.640.41986

עזה Gazaחבל Area

198044.043.046.045.042.840.31980

198145.046.045.745.946.040.81981

'198245.045.446.345.646.341.41982

'198343.942.746.044.245.740.81983'

198443.342.744.943.143.841.61984

'198543.141.045.643.744.339.71985'

198643.643.246.144.244.439.11986

מגוריהם באזור עובדים residentialמהם: areaThereof: work in their
Judeaיהודה and

Samairaושומרון

198043.041.545.544.149.038.61980

198144.842.947.845.151.740.41981

198243.444.046.944.451.637.31982

'198343.744.645.744.548.939.21983'

198443.543.845.543.948.939.51984

'198543.444.645.943.849.238.71985'

198644.146.047.044.549.139.21986

עזה Gazaחבל Area

198042.341.145.745.843.039.61980

198143.145.845.544.645.940.11981

'198244.044.846.946.748.841.01982'

'198342.842.846.145.848.139.91983'

198443.343.945.546.147.141.11984

'198542.341.846.044.850.039.01985'

198642.143.046.945.648.238.11986

/1 See note 2 to Table XXVII18. כ"ז/8ו. ללוח 2 הערה ואה
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לשכיר לשבוע עבודה שעות וממוצע בשבוע עבודה שעות כ"ז/28. לוח
נבחרים כלכלה ענטי לפי בישראל, העובד

TABLEXXVII/28.WEEKLY WORK  HOURS AND AVERAGE WEEKLY WORK
HOURS PER EMPLOYEE WORKING IN ISRAEL, BY SELECTED ECONOMIC BRANCH

הענפים יתר
Other

בינוי
Construction Industry

חקלאות
Agriculture

הכל סך
Total

564TOTAL 1980
5931981
5481982'
6681983'
7061984
6941985'
7411986

326Frome Judea 1980
349and Samaria 1981
3371982
3891983 '
4251984
40219851
4421986

238From Gaza Area 1980
2441981
2111982'
2791983'
2821984
29219851
2991986

Weekly work hours (thousands)
,583 704
,772 639
,872 649
,934 741
,877 730
,832 725
,995 759

901 371
950 335
,034 359
,119 395
,105 405
1,073 366
1,155 422

682 333
822 303
839 290
815 346
772 325
759 359
841 338

Average weekly work
 hours per employee

(אלפים) בשבוע עבודה שעות
1980436 3,290
1981(,433429 ;

'1982448 3,517
'19831,796453 :

1984(,862549
'1985587 3,838
119861,158654 ו

1980,765165
1981,00$164
1982,904174
'1983.,075172 ;

1984!,154218
'1985!,063221
1986.,272249

1980,525270
1981,634264
'1982,612274
'1983,721281
1984,709330
'1985,775365
1986,886405

הכל סך

מיהודה
ושומרון

עזה מחבל

עבודה שעות ממוצע
לשכיר לשבוע

הכל 198044.943.245.145.145.6TOTALסך 1980
198146.545.346.746.447.31981
'198245.945.146.945.746.01982'
1I 98345.043.046.444.746.01983'
198444.543.645.443.945.71984
'198544.642.546.244.345.61985'
1198645.444.546.644.946.31986

198045.042.744.245.346.3Fromמיהודה Judea 1980
198146.844.347.546.748.0andושומרון Samaria 1981

198246.244.247.646.046.21982
'198345.543.646.745.246.31983'
198445.445.546.144.746.61984
'198545.645.646.944.846.61985'
198646.446.8'47.445.647.21986

עזה 198044.943.546.244.944.7Fromמחבל Gaza Area 1980
198146.146.145.846.146.31981
'198245.645.746.145.445.71982'
1198344.442.745.944.045.71983'
198443.342.444.642.844.51984
'198543.440.845.443.644.31985'
198644.343.245.744.045.01986

/1 See note 2 to Table XXVII18. כ"ז/18. ללוח 2 הערה ראה 1
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agriculture חקלאות
והכנסה קנויה תשומה תפוקה,  חקלאות כ"ז/29. לוח

TABLEXXVII/29.AGRICULTURE  OUTPUT, PURCHASED INPUTS AND INCOME
ORIGINATING

ש"ח)1 (אלפי ערך
Value (N1S thousand)1

תשמ"ו
1985/86

תשמ"ה§
§1984/85

תשמ"ד
1983/84

אחרת) צוין כן אם אלא טונות. (אלפי כמות
Quantity (thousand tons, unless

otherwise stated)

תשמ"ו
1985/86

תשמ"ה
1984/85

תשמ"ד
1983/84

andושומרוןיהודה SamariaJudea
כולל סך  47,356258,0451744,778OUTPUTתפוקה  GRAND TOTAL
הכל סך  23.314132,773477.586Cropsגידולים  total

שדה 32.227.132.01,9449,41414,398Fieldגידולי crops
אדמה ותפוחי I,169.2181.46§170.0ירקות 5840,17780,604Vegetables and potatoes

80.688.873.51,99013,26322,516Melonsמקשה and pumpkins
19.1148.04,60019,759235,365Olives§62.0זיתים

הדר 74.376.380.42,82517,60536,257Citrusפרי
אחרים 85.693.15,79732,55588,446Other§93.7פירות fruit

ותוצרתס חיים 23,076119,613256,808Livestockבעלי A livestock products
הכל סך  total

26.826.836.816,04985,131186,562Meatבשר
42.339.941.46,05630,12358,533Milkהלב

(מיליונים) 37.536.450.08253,68110,569Eggsביצים (million)
1466781,144Miscellaneousשונות

בייעור 9665,65910,384Investmentהשקעה in forestry and
צעירים newובמטעים fruit plantations
קנויה 16,47679,918159,702PURCHASEDתשומה INPUTS

נובעת 30,880178,127585,076INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

עזה AreaGazaחבל
כולל סך 16,05981,001152,107OUTPUTתפוקה  GRAND TOTAL
הכל סך  11,92460,545108.019Cropsגידולים  total

שדה 39111248Fieldגידולי crops
אדמה ותפוחי 86.7104.5105.73,18621,98545,447Vegetablesירקות and potatoes

1.00.60.51662146Melonsמקשה and pumpkins
הדר 159.5175.7146.97,24629,14641,813Citrusפרי

(כולל אחרים 17.117.017.11,4379,241,20,365Otherפירות fruit (incl. olives)
זיתים)

ותוצרתם חיים 4,04920.19743,044Livestockבעלי St livestock products
5.96.17.31,9339,94221,548Meatכשו
11.210.08.41,0824,7747,716Milkחלב
1.00.60.37786881,428Fishדגיס

(מיליונים) 44.549.561.01123,81910,768Eggsביצים (million)
1449741,584Miscellaneousשונות

בייעור 862591.044Investmentהשקעה in forestry and
צעירים newובמטעים fruit plantations
קנויה 5,40626,46249,642PURCHASEDתשומה INPUTS
נובעת 10,65354,539102,465INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

1 Pirces were adjusted to the average prices of each year. שנה. כל של הממוצעת המחירים לרמת הותאם המוצרים ערך ו
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ויעד מקור לפי ושומרון, ביהודה וירקות טירות אספקת כ"ז/30. לוח
TABLEXXVII/30.SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN JUDEA AND SAMARIA,

BY SOURCE AND DISPOSAL
1985/86 תשמ"ו;

Thousand tons טונות אלפי

DisposalיעדSourceמקור

G
Q

חבל

c
0fi

n £
הכל rסך 3

r aעזהישראל.r אחריירדן3
Total

o
J

IsraelGazaa £

a _

^l
JordanOther1

הכל S02.0428.650.323.1312.5161.128.4TOTALסך
זיתים) (מלבד 195.9173.616.65.7112.170.213.6Fruitפירות (excl. olives)

הדרים :85.180.50.83.837.445.81.9Thereofמזה: citrus
ענבים :40.439.11.10.220.411.09.0Thereofמזה: grapes

אדמה ותפוחי 221.0181.422.317.3161.039.720.3Vegetablesירקות 81 potatoes
עגבניות :78.166.46.35.450.022.06.1Thereofמזר.: tomatoes

אדמה תפוחי :28.218.95.24.117.27.13.9Thereofמוה: potatoes
85.173.611.40.134.046.24.9Melonsמקשה and pumpkins

I Incl. Israel (and East Jerusalem), Gaza Area, industry,
exports overseas and destruction.

עזה. חבל ירושלים). מזרח זה (ובכלל ישראל כולל 1

והשמדה. ליס מעבר יצוא תעשייה,

ויעד מקור לפי עזה, בחבל וירקות פירות אספקת  כ"ז/ו3. לוח
TABLEXXVII/31.SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN THE GAZA AREA, BY

SOURCE AND DISPOSAL
1985/86 תשמ"ו;

Thousand tons טונות אלפי

DisposalיעדSourceמקור

הכל סך
Total

a
o

hi
r כד

glישראל
Israel

pi
c0

r a

?Aירדן
Jordan

אחר'
Other'

o
_1

CSבס£

הכל 311.6265.042.04.6139.281.690.8TOTALסך
זיתים) (מלבד 182.0160.217.54.343.081.657.4Fruitפירות (excl. olives)

הדרים :148.0146.91.111.181.655.3Thereofמזה: citrus
אדמה ותפוחי 113.9104.39.40.280.633.3Vegetablesירקות St. potatoes

עגבניות :26.422.14.20.119.76.7Thereofמזה: tomatoes
15.70.515.10.115.6מקשה

0.1Melons and pumpkins

1 Incl. Israel (and East Jerusalem), Judea and Samaira,
industry, exports overseas and destruction.

ושומרון, יהודה ירושלים), מזרח זה (ובכלל ישראל כולל 1

והשמדה. לים מעבד יצוא תעשייה.
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ושומרון ביהודה וכבישה תעסוקה בד: בתי כ"ז/32. לוח
TABLE XXVII/32.OLIVE PRESSES: EMPLOYMENT AND EXTRACTION IN JUDEA

AND SAMARIA

תשמ"ותשמ"התשמ"דתשמ"גתשמ"בתש"םתשל"זתשל"ו
1975/761976/771979/801981/821982/831983/841984/851985/85

פעילים בד 250175279251228238210275Activeבתי olive press

establishments

 2,3359643,5002,3421,5561,6631,1742,331Employedמועסקים persons

הכל totalסך

8602,1961,4631,3271,0592,169Employeesשכירים

עבודה 52,56111,720202,00089,39445,76938,69618,598104,048Workingימי days of

שכירים employeesשל

עבודה 4581439,59329,45948,154228,021324,7701,737,320Wagesשכר paid to

(ש"חן שכירים employeesשל (NIS)

Extractionכבישה

זיתים 31.6516,29788,80061,83731,85236,12712,34890,262Oliveתשומת input (tons)

(טונות)

שמן 8,3041.78622,20013.6578.1238,4923,02416,930Oilתפוקת output (tons)

(טונות)

המיצוי 2628252225232419Extractionאהוז rate

(percentages)

733 עזה וחבל שומרון יהודה,



INDUSTRY

ושומרון1 ביהודה תעשייה  ב"ז/33. לוח
TABLE XXVII/33. INDUSTRY IN JUDEA AND SAMARIA1

תעשייה

Indicesמדדים

ופלסטיק מוצריגומי
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 1211סמל  12131415161920212223
17;18;24
25;28Branch code

Employedמועסקים persons
1981102961119898108129107681981
198210797121104107112133107691982
1983111100124111110121132118681983

'1984991009793100§10010210010119841
5I9K5991039689931021071041071985§
198610311510488891051081051071986

Employeesשכירים
19811049111613097108123115601981
198211296130137112113128112631982
1983118100135161113123126126631983

י 198499999794101§1001021021031984'
§19851011079691921021041091141985§
198611012610991901081061151261986

(דולרים) Revenueפדיון (US$)
19811161031201801041311921411391981
1982115104124152921241611481431982
19831301221341701071331871491631983

'19841031059580881071101091041984'
§ 1985109100118949011414414113319851
19861611422241481371522312022251986

(דולרים) לשכיר יומי עבודה Employeesשכר daily wage (US$)
198 1107115106165108108108104961981
198210811311313895921021071071982
19831161321201371041001171151121983

'198499951128696959694961984'
§198511699153118961111011141101985
19861481092201631371381311401541986

>
U
>
>
>
ס
a
>

>

>

a
3

1 Until 1983, the base of the sample was monthly average April  June 1977. As of 1984,
a new sample was drawn.See. explenations in introduction.

כ1984. החל .1977 אפריליוני חודשי ממוצע הוא: המדגם בסיס 1983 שנת ער 1

במבוא. הסברים ראה .חדש. מדגם הופעל



עזה1 בחבל תעשייה ב"ז/34. לוח
TABLEXXVII/34.INDUSTRY IN THE GAZA AREA1

Indicesמדדים

םח§
0 £o
o aPC =1 Q.gויי
■^ usi
r /'?3

§d f a"sr£pig
ראשי הכלענף סך

Total
lix Sn 3

,.£ Q.

Pi
c j;o

r ■S>o =

11
ca Sic

cf
IS
? Xn
It 3

IIIao o.
5eZ5

Major branch

11
rs
"^

~י סי
0
0

jC C
c 
r S

5
g§.su,
a

ענף 1211סמל  121315141622261721,2821Branch code"

Employedמועסקים persons
19811381391211871651291981

19821441441281951771291982
19831471451372011671271983

'19849995989810098102§1011984'
§1985938991919498969419851

§1986100931011029410499961986
Employeesשכירים

19811511661302552161211981

1982161187139277239118.1982

19831651921512912171151983

'198498919898999710210019841

§198592869090909596921985'
5198699931031039010198931986

(דולרים) Grossפדיון revenue (US$)
19811701641111952851581981
19822101711741983731781982

19832352512102073561821983

'19849377959310310298891984י§
§198573635949708392741985'
§1986125115145931071101571221986

יומי עבודה Employee'sשכר daily
(דולרים) wageלשכיר (US$)

198188918487115891981

198283867685120721982
1983781026686118671983

'1984§9087909192§8892881984'
§198587898788828889781985'
§1 9861371421551561261221421291986

/1 See note I in Table XXVII33. כ"ו/33. בלוח 1 הערה ראה 1
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ראשי ענף לפי ופדיון שכירים מועסקים, מפעלים,  כ"ז/35. לוח
x xn 1986 חדשי ממוצע

SamariaJudeaושומרוןיהודד and

מתכחגומי.
מוצריבסיסיתמינרליםפלסטיקמזון.

תעשייהומוצריאלומוצריםעץעורטקסטיל.משקאות
הכל אחריםמתכתמתכתייםכימייםומוצריוומוצריווהלבשהוטבקסך
TotalFood,TextilesLeatherWoodRubber,NonBasicOther

beveragesandand itsand itsplasticsmetallicmetalindustiral
andclothingproductsproductsandmineralsand metalproducts

tobaccochemicalproducts
products

ענף Vdd1211  1213141516192021222317,18,24,25,28

כולל סך  2,36322945119748753184601163מפעלים

במפעל מועסקים
162268123351817616538

23927681444821576630279
4  7595651078980198211936
8^ 107912221271925

11208073013581052

21 +61925


13284

10,9761,7442,5938721,1871,0979871,799698מועסקים
שכירים 7,1931,2981,9725114391,012617888459מזה:

דולרים) (אלפי 16,5767,2051,7596048332,5281,1011,3241,223פדיון
(דולרים) יומי 8.3310.116.776.786.709.8610.237.718.89שכר

המעסיקים 1,3171092861431954715929189מפעליפ
הכל סך  שכירים

כמפעל מועסקים
1 47763314064149137523668
5104006091664113724216

1 1  197772913471052
20  494632318272

50+1863


6


12

9,3011,5302,3747827351,0909161,301574מועסקים

דולרים) (אלפי 15,9247,0511,6985736542,5211,0751,1801,172פדיון

מעסיקים שאינם 1,0461201655429272531074מפעלים
הכל סך  שכירים

71498125ר1,67521421990452מועסקים

דולרים) (באלפי 652154613117972614451פדיון
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TABLEXXVII/35.ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND

REVENUE, BY MAJOR BRANCH
Monthly averageXXII 1986

עזה Gazaחבל Area

בסיסית,טקסטיל, מתכת
מתכת,הלבשה, מזה:מוצרי

ציודעץעורמזון, מיצרימוצרימכונות.
וכליומוצריוסזה:ומוצריומשקאות מינרליםתעשייהחשמלי

הכל אלמתכתייםאחריםהובלהWoodהלבשה,Textilesוטבקסך
TotalFood,clothing.Thereof:andBasic metal,OtherThereof:

beveragesleatherclothingitsmetal products,industrialnonmetallic
andandproductselectrical andproductsmineral

itstransportproducts
productsequipment

1211  121315141622261721,2821Branch code

1,725114572472348378314271ESTABLISHMENTS 
GRAND TOTAL

Employed persons
in establishment

43155129102116116168I

7313314110016719719318123
386181821595251836647
88363576796810
74251494413101120
163663421 +

6,7204192,8822,5691,0871,1571,176968Employed persons
4,0192451,9401,784556592687562Thereof. employees

4,4926731,457755575961826565Revenue (1,000$(
6.056.266.564.437.479.686.186.03Employee's daily wage

)dollars(

1,00544359302151176277249Establishments engaging
employees total

Employed persons
in establishment

606231188111413222021114
3101618416630364428510
72250484313101119
10155I3_20^*9
82222250+

5,6493302,5682,3167958481,108926Employed persons

4,0556411,364685415845790549Revenue(SI,000(

720712131701972033722Establishments not engaging
employees  total

1,072893142542923096842Employed persons

4373393711601173516Revenue (1,000$(
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BUILDING בנייה

וייעוד1 יוזם לפי האזרחית, הבנייה שטח כ"ז/6ג. לוח
TABLEXXVII/36.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR AND PURPOSE'

Thousand m2 מ"ר אלפי

Gaza Area עזה חבל

ציבורית בנייד,
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

הבנייה Totalכל building
בנייה completedBuildingגמר

196879.031.847.23.63.30.3

1978655.3649.45.9257.4247.410.0

1980749.7746.13.6260.6259.51.1

1982706.4706.4362.6359.63.0

1983748.8748.8319.9317.02.9
§1984695.1695.1288.0284.33.7

S1985777.6777.6227.9225.12.8

1986823.7823.7287.2279.67.6

בני begunBuildingיההתחלת
196866.855.611.221.116.84.3

1978786.4780.65.8333.1327.75.4

1980756.3752.43.9389.3382.46.9

1982751.8751.8273.0271.91.1

1983669.9669.9338.2329.38.9

11984677.2677.2312.2311,11.1

§1985775.6775.6306.6300.56.1

1986969.9969.9270.7267.03.7

למגורים Residentialבנייה building
בנייה completedbuildingגמר

196863.327.236.13.03.0

1978542.5542.5210.1207.13.0

1980624.7624.7217.9217.9

1982598.1598.1305.0305.0

1983630.0630.0274.3274.3

§1984579.8579.8246.0246.0

§1 985654.8654.8196.1196.1

1986680.5680.5246.8246.8

Buildingבנייההתחלת begun
196851.050.50.53.83.70.1

1978638.2638.2276.4275.41.0

1980631.9631.9327.0327.0

1982660.2660.2238.0238.0

1983567.4567.4292.5292.5

91984546.3546.3277.2277.2

§1985647.2647.2263.0263.0

1986780.4780.4233.0233.0

1 Excluding building in the Jewish localities. היהודיים. ביישובים הבנייה כולל לא
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וחדרים1 גודל לפי דירות,  כ"ז/37. לוח
TABLEXXVII/37.DWELLINGS, BY SIZE AND ROOMS1

ושומרון יהודה
Judea and Samaira

עוה חבל
Gaza Area

§1984§19851986§1984§19851986

Buildingבנייהגמר completed
הכל סך 4,2824,6655,1361,6021,2271,402DWELLINGSדירות TOTAL

דירה Sizeגודל of dwelling
אחד 4759663424221חדר room
חדרים 2705592767138103902 rooms
חדרים 31,3391,4431,5553022202513 rooms
חדרים 41,3741,5542,0155803854294 rooms

ויותר חדרים 58171,0177335484956105 rooms and more

הכל סך 16,37118,26519,0846,4545,0565,925ROOMSחדרים TOTAL
15,39817,13518,2016,4285,0485,922Inבדירות dwellings

9731,1308832683Additionalנוספים

מ"ר) (אלפי הדירות 544.3518.3643.0215.2169.2202.6Areaשטח of dwellings ( 1 ,000 m2)

כדירה חדרים 3.63.73.54.04.14.2Averageממוצע rooms in dwelling
(מ"ר) לדירה ממוצע 127.1132.5125.2134.4137.9144.5Averageשטח area per dwelling (m')

Buildingבנייההתחלת begun

הכל סך 4,1074,7475,7641,6631,5151,297DWELLINGSדירות TOTAL

דירה Sizeגודל of dwelling
אחד 5474623322261חדר room
חדרים 273463584496101882 rooms

חדרים 1.2401.4401.7823232461993נ rooms
חדרים 41,3631.7192,3475164163594 rooms

ויותר חדרים 57168797296957306255 rooms and more

הכל סך 15,48418,32921,2726,9696,5115,570ROOMSחרדים TOTAL
14.50617,19820,3376.9596.5085.555Inבדירות dwellings
9781.12193510315Additionalנוספים

מ"ר) (אלפי הדירות 510.4608.9739.4238.2219.1185.1Areaשטח in dwelling (1.000 m')

בדירה חדרים 3.53.63.54.24.34.3Averageממוצע rooms in dwelling
(מ"ר) לדירה ממוצע 124.3128.3128.3143.2144.6142.7Averageשטח area per dwelling (m;)

I Excl. building in Jewish localities. היהודיים. ביישובים הבנייה בולל לא 1
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שנגמרו1 במבניט ודירות ושטחם מבנימו ב"ז/38. לוח

§1985

יישוב צורת
מבנה ושטח

(מ"רן
2

מבנים2
Buildings

המבנים שטח
Area of building

דירות
Dwellings

מס
no.

אחוזים
Percentages

מ" 1.000
000 sq.m.

ר
1

אחוזים
Percentages

מסי
no.

אחוזים
Percentages

ושומרוןיהודה

הכל 3,783100.0745.4100.04,665100.0סך

1,39136.8388.752.11,96742.2ערים

2,39263.2356.747.92,69857.8כפרים

(מ"רן שטח

1502626.910.51.41703.6

5110080621.366.68.973415.7

1012001,73345.8255.734.31,83739.4

20130054814.5133.918.079817.1

3015002747.2102.713.850910.9

501  1,0001223.280.010.72916.2

1,001 +381.096.012.93267.0

עזה חבל

הכל 1,059100.0218.9100.01,227100.0סך

82277.6176.480.694977.3ערים

23722.442.519.427822.7כפרים

מ"ר< (שטח

150535.02.00.9423.4

51  10014713.911.95.413511.0

10120046543.969.831.947238.5

20130019518.447.321.624019.6

30150015114.356.625.923118.8

501  1,000484.531.214.21078.7

1,001 +


יהודיים. ביישובים הבנייה כולל לא ו
למגורים. שאינם מבנים כולל 2
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TABLEXXVH/38.BUILDINGS AND THEIR AREA AND DWELLINGS IN COMPLETED
BUILDINGS'

Type of locality
and area of
building (m2(

1986

דירות
Dwellings

אחוזים
Percentages

מס'
no.

המבנים שטח
Area of building

אחוזים
Percentages

מ"ר 1.000
1,000 sq.m.

מבנים2
Buildings2

אחוזים
Percentages

מסי
.0ת

TOTAL

Towns

Villages

Area (sq.m.)

150

51  100

101200

201300

301500

501  1,000

1,001 +

Judea and Samaria

100.0 5,136

38.2 1,961

61.8 3,175

3.0

14.4

38.6

21.6

11.4

8.0

3.0

155

739

1,981

1,112

586

411

152

100.0

47.1

52.9

1.1

8.5

33.3

22.1

13.5

11.0

10.5

794.8

374.1

420.7

8.6

67.8

264.7

175.6

107.4

87.3

83.5

100.0

30.9

69.1

5.4

21.1

45.0

17.3

7.0

3.2

0.9

4,038

1,247

2,791

220

853

1,818

698

282

129

38

Gaza Area

1,090'100.0270.6100.01,402100.0TOTAL

81574.8207.776.81,05475.2Towns

27525.262.923.234824.8Villages

Area (sq.m.)

413.81.50.5251.8150

12311.310.13.71198.551100

43039.465.024.043030.7101200

19818.249.218.225618.3201300

19818.274.227.430421.7301500

888.154.820.319013.6501  1,000

12.01.115.85.9785.61,001 +

I Excl. building in Jewish localities.
2 Including nonresidential buildings.
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יישוב1 וצורת ייעוד לטי פרטית, בנייה שטח כ"ז/39. לוח
TABLEXXVII/39.PRIVATE BUILDING AREA, BY PURPOSE AND TYPE OF LOCALITY1

מ"ר Thousandאלפי sq.m.
§19851986

הכל rסך ~

c_
r are "a

b.2 E^ Q

c
O wCI. Cr;u Oיי .= הכל1§£= rסך c

c

Fi"ao g

c.
O xa. c

.r*
.x. a
£ c'|

Total
Q

p'o o

a

|5ן
r ג"
c

a >

Total11
a

" '.B o

Z>
*11
r <3

C
6 I

בנ Building"ההתחלת begun
ושומרון Judeaיהודה and Samaria הכל 775.6608.924.114.2128.4969.9739.420.720.3189.5TOTALסך

382.1282.14.48.187.5513.9356.54.611.0141.8Townsערים
כפרים
עזה חבל

393.5326.819.76.140.9456.0382.916.19.347.7Villages
Gaza Area

הכל 300.5219.10.143.837.5267.0185.10.347.634.0TOTALסך
245.6177.70.133.134.7214.8146.30.236.931.4Townsערים

54.941.410.72.852.238.80.110.72.6Villagesכפרים
ompletedBuilding:בנייהגמר ושומרון Judeaיהודה and Samaria

הכל 777.6618.324.012.5122.8823.7643.019.617.9143.2TOTALסך
396.6291.64.16.994.0382.0274.74.09.094.3Townsערים 381.0326.719.95.628.8441.7368.315.68.948.9Villagesכפרים
עזה Gazaחבל Area

הכל 225.1169.20.226.629.1279.6202.60.144.132.8TOTALסך
181.5132.60.222.226.5214.7153.00.132.529.1Townsערים
43.636.64.42.664.949.611.63.7Villagesכפרים

1 Excl. biulding in Jewish localities.

HOTELS
ושומרון ביהודה מלון בתי  כ"ז/40. לוח

TABLEXXVII/40.HOTELS IN JUDEA AND SAMARIA

מלון בתי

19681980 J 1970198419851986

פתוחים' מלון 2015בתי 29161718Open hotels'
268196חדרים1'2 342275285323Rooms1'2
י2 612486מיטות1 868645665739Beds1'2
20,43814,186אורחים 8,04710,51113,05811,723Guests

הכל סך 32,43935,855לינות 84,59022,59227,36231,585PERSONNIGHTS TOTAL
גיאלה ובית לחם 1,8019,945בית 3,1449,32415,55221,631Bethlehem and Bet Jala

וג'נין 6,65612,974שכם 26,1848,3746,2214,965Nablus and Jenin
ויריחו 5,0804,946חברון 13,6618592,4672,537Hebron and Jericho

בירה ואל 18,9027,990רמאללה 41,6014,0353,1222,452Ramallah and El Birra
התפוסה 14.720.2אחוז 26.79.611.311.7Percent occupancy

לחודש) (ממוצע 4126שכירים 49233148Employees (monthly average)
שוטפים Atבמחירים current prices

(ש"חן הכל סך עבודה 6.8188.8שכר 8.912,49084,974186,732Wages total (NIS)
חודשי ממוצע עבודה 0.0140.62שכר 0.01545.3228.4324Wages monthly average per

(ש"ח) employeeלשכיר (NIS)
(ש"ח) הכל סך 14.71,160פדיון 22.750,511316,873698,294Revenue total

מלון לבית שנתי ממוצע 0.477פדיון 0.83,15718,64038,794
(NIS)

Average annual revenue per
hotel(ש"ח) (NIS)

1 At end of year. 2 In open hotels. פתוחים. מלון בבתי 2 השנה. בסוף 1
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transport תחבורה
ונהגים רכב סוג לפי מנועיים רכב כלי כ"ז/ו4. לוח

TABLEXXVI1/41.MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE AND DRIVERS

End of year שנה V
Type of vehicle 1986 1985 1984 1983 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

54,462 49,316 47,037 38,609 24,257 4,893

35,349 31,238 29,787 22,605 11,691 1,626

12,582 11,786 11,225 10,409 7,905 1,299

591 571 567 548 508 394

941 939 939 934 892 828

705 691 684 674 629 134

3,763 3,560 3,311 2,944 2,145 459

531 531 524 495 487 153

64,055 55,387 47,716 42,192 29,204 7,200

הכל סך רכב כלי

פרטיות מכוניות

מסחריות ומכוניות משאיות

ומיניבוסיס אוטובוסים

מוניות

וקטנועים אופנועים

טרקטורים

ואחר מיוחד רכב

נהגים

עזה' חבל
Gaza Area1

הכל סך רכב 13,58720,18422,13922,93821,392VEHICLESכלי TOTAL

פרטיות 1,2937,55014,09715,86016,41815,893Privateמכוניות cars

מסחריות ומכוניות 1,0533,9053,9964,1374,3253,849Trucksמשאיות and commercial cars

ומיניבוסים 287364666862Busesאוטובוסים and minibuses

790767765765773Taxisמוניות

וקטנועים 175567589600604162Motorcyclesאופנועים and scooters

36636610651695627Tractorsטרקטורים

ואחר מיוחד 136661606326Specialרכב service and other

vehicles

4,43722,15031,66036,13940,73545,075DRIVERSנהגים

1 Asof July 1986, dateare (based on an updated vehicle file. רכב ק^ על מבוססים הנתונים .1986 ביילי החל 1

מעודכן.
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תאונה, סוג לפי נפגעים, עם דרכים תאונות כ"ז/42. לוח
מעורבים רכב כלי וסוג נפגע סוג

TABLEXXVII/42.ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, BY TYPE OF ACCIDENT,
CASUALTY AND TYPE OF VEHICLE INVOLVED

עזהושומרויהודה ד/כל
SamariaJudea andGaza Area

19711984198519861971198419851986

הכל סך 550610685830440418תאונות 496507ACCIDENTS TOTAL

התאונה Typeסוג of accident
נע רכב עם 11720119822485113התנגשות 136165Collision with moving

vehicle
אחרות 21242334912התנגשויות 189Other collisions
רגל הולך 301315369464280277דריסת 327322Running over a pedestrian

11170951086616אחר 1511Other

הכל סך 8891,0721,2501,417580593נפגעים 754811CASUALTIES TOTA L

Ageגיל
(014) 273261284372261264ילדים 289327Children (014)

(1564) 546650757847232293מבוגרים 410442Adults (1564)
(65+) 394648481930קשישים 3526Old people (65+)

ידוע 31115161150686לא 2016Not known

הנפגע Typeסוג of casualty
רגל 317351399497300296הולך 338341Pedestrian

מנועי רכב 1312412262955074נהג 93108Driver of motor vehicle

400432583582173161נוסע 251275Passenger
אופניים 284438373442רוכב 4259Bicycle irder

134462320אחר 3028Other

הפגיעה Severityחומרת of injury
66981091134766הרוגים 7466Fatally injured

קשה 240466549640195277פצועים 310223Severely injured
קל 581508592664334250פצועים 370522Slightly injured

מעורבים רכב 6968399011,079545543כלי 645679VEHICLES INVOLVED

הכל סך TOTAL
ומסחרי פרטי 253471518654139309רכב 378410Private 1& commercial cars
וטיוליות 185212237249116103משאיות 122104Trucks <Si excursion vehicles

9642415114835מוניות 3035Taxis
61253634176אוטובוסים 1110Buses

475440487041אופניים 5062Bicycles
543529435549אחר 5458Other
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local authorities מקומיות רשויות
ושומרון יהודה בערי והועאות הכנסות כ"ז/43. לוח

TABLEXXVII/43.INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN JUDEA AND SAMARIA
NIS, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים ש"ו1.

'1985/861986/85

כולל סך  46,171,74771,595,382INCOMEGRANDהכנסות TOTAL

הכל סך  רגיל 39,730,76861,445,821ORDINARYBUDGETTOTALתקציב
רגילות 18.143,70129,309.059Ordinaryהכנסות income

האזרחי המינהל 5,973,26810,443,291Throughבאמצעות the civil administration
רכוש2 4,033,8007,512,491Propertyמס tax2

דלק 1מס ,939,4682,930,800Fuel tax

7,307,38311,480,524Fromמאגרות fees

ופירות ירקות 2,418,7523,319,859Vegetableאגרות and fruit fees
שחיטה 314,8791360,777Slaughteringאגרות fees

ובנייה מלאכה תעשייה. ,2,879,1654,884,367Industryרישיונות craft and building licenses

ואשפה ביוב 1,388,0422,406,453Sewageאגרות and disposal of garbage fees
אחרות 306,545509,068Otherאגרות fees

ומכירות נכסים 990,5661,780,373Leaseהשכרות of property and sales

1פיקדונות ,024,4622,546,957Deposits
ושונות ריבית הוצאות, 2,848,0223,057,914Reimbursementהחזר of expenses on

interest and miscellaneous
21.587.06732,136,762Eslablishmentsמפעלים

5,417,1917,892,389Waterמים
16,169,87624,244,373Electricityחשמל

רגיל בלתי 6,440,97910,149,561EXTRAORDINARYBUDGETTOTALתקציב
מהמינהל והלוואות 3,097,9787,320,375Loansמענקים and grants from the civil

administrationהאזרחי
חוץ מגורמי 2,909,5091,939,740Transfersהעברות from external factors

433,492889,446Other1אחר3

כולל סך  42,409,92468,954,143EXPENDITUREGRANDהוצאות TOTAL

הכל סך  רגיל תקציב
רגילות הוצאות

34,734,22955,033,172ORDINARYBUDGETTOTAL
12,686,18526.837,745Ordinary expenditure

כללית 3,182,6216,496,314Generalהנהלה administration
2,800,8634,835,252Sanitationתברואה

טכנית ומחלקה 5,047,92511,871,667Engineeringהנדסה and technical department
אש וכיבוי 673,9671,204,690Guardingשמירה and security and ifre

extinguishing

ספריות) (כולל פיקדונות 980,8092,429,822Refundהחזר of deposits incl. libraries
22,029,98428,190,740Establishmentsמפעלים

4,619,5478,354,255Waterמים
17,410,43719,836,485Electricityחשמל

מלוות 18.0604.687Repaymentofפירעון loans

הכל סך  רגיל בלתי 7,675,69513,920,971EXTRAORDINARYBUDGETTOTALתקציב
1,254,7092,002.867Sanitationתברואה

ותאורה 2,477,6175,012.730Roadsדרכים and lighting

383,9272,635,165Establishmentsמפעלים
ציבור 2,680,1431,981,568Publicמבני building

קרקע רכישות (כולל 879,2992,288,641Otherאחר (incl. acquisition of land and
(equipmentוציוד)

1 Incl. estimate for Nablus and excl. Bir
Anabta. 2 Includes licenses for businesses.
participation of owners and institutions.

Zeit and
3 E.g.,

זית ביר היישובים כולל ולא שכם העיר עבור אומדן כולל 1

כגון; 3 לעסקים. רשיונות כולל 2 וענבתא.
ומוסדות. בעלים השתתפות
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עזה חבל בערי והוצאות הכנסות  כ"ז/44. לוח
TABLEXXVII/44.INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN THE GAZA AREA

nis. at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים ש"ח.

1985/861986/87

כוללי סך  37,692,26655,173,205INCOMEGRANDהכנסות TOTAL1

הכל סך  רגיל 31,072,25942,510,418ORDINARYBUDGETTOTALתקציב
רגילות 7.021,2889.715,536Ordinaryהכנסות income

ואגרות 1,024,9481,919,601Ratesארנונות and fees

הרשות 2,606,1362,952,408Municipalרכוש property
ובניין תכנון ,1,652,7782,218,470Sanitationתברואה, planning and construction

1שונות2 ,737,4262,480,208Miscellaneous2

24,050,97132.794.882Establishmentsמפעלים
4,126,9205,692,086Waterמים

19,660,89626,661,174Electricityחשמל
263,155441,622Sewageביוב

הכל סך  רגיל בלתי 6,620,00712,662,787EXTRAORDINARYBUDGETTOTALתקציב
האזרחי מהמינהל 4,338,9308.269,941Grantsמענקים from the civil administration

בעלים והשתתפות עצמי 1,529,3233.052,544Selffinancingמימון and participationof owners
חוץ מגורמי 751,7541,340,302Transfersהעברות from external factors

כולל1 סך  29,534,41648,247,965EXPENDITUREGRANDהוצאות TOTAL'

הכל סך  רגיל 23,024,83735,076,247ORDINARYBUDGETTOTALתקציב
רגילות 5,181.24213,260.144Ordinaryהוצאות expenses

כללית 1,347,8722,109,668Generalהנהלה administration
מקומיים 2,929,0065,608,605Localשירותים services

תברואה :2,276,4903,789,465Thereofמזה: Sanitation
ציבוריות 625,6161,520,545Publicעבודות works
ממלכתיים 32,83970,697Governmentשירותים services

רגיל בלתי לתקציב 811,5255,471,174Transferהעברה to extraordinary budget

17,843,59521,816.103Establishmentsמפעלים
2,412,0473,110,953Waterמים

15,154,65916.264,547Electricityחשמל
276,8892,440,603Sewageביוב

הכל סך  רגיל בלתי 6,509,57913,171,718EXTRAORDINARYBUDGETTOTALתקציב
ציבור 1,809,7963.893,245Publicנכסי property
4,061,4447.578,746Establishmentsמפעלים
'638,3391,699,727Otherאחינ

1 Incl. transfer from ordinary to extraordinary budget.
2 Incl. income from government services and from previous
years. 3 E.g., acqiusition of vehicles and equipment master
plan, transfer to ordinary budget etc.

כולל 2 רגיל. לבלתי רגיל מתקציב העברות כולל 1

כגון: 3 קודמות. ומשנים ממלכתיים משירותים הכנסות
לתקציב העברות מתאר, תוכנית וציוד. רכב של רכישות

וכוי. הרגיל
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PUBLIC ORDER ציבורי סדר
עניין וסוג פעולה שלב לפי משפט/ בבתי עניינים  כ"ז/45. לוח

TABLEXXVII/45.COURT MATTERS1, BY STAGE OF PROCEEDINGS AND TYPE OF
MATTER

ושומרו וצפון1יהודה עזה סיניחבלי
Judea and SamariaGaza Area and North Sinai

עניין סוג

טרםנתבררוהוגשו
טרםנתבררוהוגשו

t JLJ W \J*111M L L\'l

EnteredDecidedנתבררו
PendingEnleredDecidedנתבררו

Pending

1968

העניינים 26,38926,4061,34519,59819,466574ALLכל 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

21980
העניינים 30,57630,1075,97348,11947,9411,761ALLכל MATTERS

4,4354,2491,7911,5571,549629Civilאזרחיים
26,14125,8584,25446,55246,3921,132Criminalפליליים

1985
העניינים 70,69267,54716,707133,779134,1552,871ALLכל MATTERS

4,4263,7812,3251,4891,593853Civilאזרחיים
17,88315,8287,29322,54822,8821,446Criminalפליליים
48,38347,9387,089109,742109,680572Trafficתעבורה

1986
העניינים 70,19269,20917,690118,387117,8953,363ALLכל MATTERS

4,3704,6652,0303,2322,9701,115Civilאזרחיים
16,42915,5628,16021,56221,3261,682Criminalפליליים
49,39348,9827,50093,59393,599566Trafficתעבורה

All matters
Civil
Criminal

All matters
Civil

Criminal

High court
116
99
17

District courts
540
392
148

289
184

105

1,498
799
699

336
220
116

1,478

827

651

199
55
144

1,290
1,064
226

המשפטבי העליוןת
העניינים 2.6512.484כל
646612אזרחיים

2,0051,872פליליים

מחוזיים משפט כחי
2.527 2.158
1,933 1,594
594 564

העניינים כל
אזרחיים
פליליים

השלום2 משפט courts2Magistrates1בתי
העניינים 65.38364.19816.201116,573116.1082.707Allכל matters
2,1302,1209112,1851,987624Civilאזרחיים
13,86013,0967,79020,79520,5221,517Criminalפליליים
49,39348,9827,50093,59393,599566Trafficתעבורה

I Excluding matters in military courts.
excluding "ifne or trial" traffic offences.

2 As of 1979, החל 2 הצבאיים. הדין בבתי עניינים כולל לא 1

קנס". "ברירת מסוג תנועה עבירות נכללו לא ב979ו
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ומין גיל לימוד, שנות לפי ומעלה, 4ו בני כ"ז/46. לוח
השכלה

13 + 912

לימוד שנות

78 16
Total הכל 0ך

אחוזים
Percentages

אלפים
Thousands

וגיל מין

SamariaJudeaושומרוןיהודה 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
1984436.3100.025.724.413.726.89.4
'1985443.8100.025.223.514.027.210.1

כולל סך \1986459.6100.023.423.814.527.710.6
141770.4100.0(1.6)18.030.949.1(0.4)
1824127.8100.03.620.715.040.819.9
2534109.4100.09.631.316.626.615.9
354441.9100.036.630.68.116.48.3
455444.0100.058J26.0 .4.87.7(3.2)
556436.0100.069.922.6(3.9)(2.8)(0.8)
65 +30.1100.084.412.6(1.3)(1.0)(0.7)

גברים
1970153.7100.027.834.814.721.31.4
1975177.2100.020.230.514.726.08.6
'1980193.3100.014.228.815.130.911.0
'1983203.8100.013.526.415.831.912.4
1984212.0100.012.825.516.132.712.9
'1985215.1100.013.424.216.232.513.7

הכל סך  1986222.9100.012.223.916.832.914.2
141736.9100.0(0.8)15.231.752.0(0.3)
182467.0100.0(1.4)14.915.844.623.3
253455.5100.0(2.2)25.219.631.221.8
354415.9100.0(11.4)37.312.724.014.6
455418.2100.030.244.5(7.1)12.1(6.1)
556415.4100.045.843.1(5.2)(3.9)(2.0)
65 +14.0100.073.622.2(1.4)(1.4)(1.4)

נשים
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
4983216.7100.038.923.811.420.65.3
1984224.3100.037.923.511.521.16.0
1985228.7100.036.323.011.922.26.6

הכל סך  1986236.7100.034.223.712.222.87.1
141733.5100.0(2.4)21.330.245.8(0.3)
182460.8100.06.327.014.236.416.1
253454.0100.017.137.513.621.99.9
354426.0100.052.126.8(5.0)11.5(4.6)
455425.8100.078.612.82.7(4.7)(12)
556420.5100.088.2(7.3)(2.5)(2.0)

65+16.1100.094.4(3.7)(1.3)(0.6)

כ"ז/18. ללוח 2 הערה ראה 1
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EDUCATIONAL LEVEL

TABLEXXVII/46.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY YEARS OF SCHOOLING,
AGE AND SEX

Sex and age

Years of schooling

13 + 912 78 16
Total הכל סך

אחתים
Percentages

אלפים
Thousands

עזה Gazaחבל Area
GRAND TOTAL

196.8100.051.116.87.224.4(0.5)1970
225.0100.038.918.58.629.05.01975
242.7100.030.220.110.232.66.91980'
261.8100.026.520.69.633.49.91983'
264.9100.025.420.29.334.310.81984
278.8100.024.419.910.035.110.61985'

286.6100.023.119.510.036.111.31986  GRAND TOTAL
43.1100.0(2.3)17.920.658.7(0.5)1417
78.9100.03.321.112.543.819.31824
71.5100.07.021.79.843.518.02534
31.7100.031.522.4(5.4)30.610.13544
27.3100.067.718.3(2.6)8.8(2.6)4554
20.6100.079.715.5(1.4)(2.4)(1.0)5564
13.5100.O93.3(5.2)(0.8)(0.7)65+

Males
90.4100.034.224.69.131.5(0.6)1970
104.8100.025.223.510.033.67.71975
115.8100.O18.423.910.536.610.61980'
125.8100.015.424.69.935.414.71983'
127.3100.015.023.99.335.716.11984
134.3100.014.123.510.436.515.51985'

138.9100.013.322.310.437.716.31986  Total
22.4100.0(1.3)19.219.259.8(0.5)1417
40.9100.0(1.4)21.012.740.024.91824
37.2100.0(2.7)22.79.238.926.52534
11.8100.0(7.6)24.3(5.9)46.2(16.0)3544
10.9100.039.830.6(4.6)19.4(5.6)4554
9.0100.062.230.0(2.2)(4.5)(1.1)5564
6.7100.086.610.4(15)(1.5)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
144.5100.033.816.99.533.86.01985'

147.7100.032.316.99.534.96.41986  Total
20.7100.0(3.4)16.022.357.8(0.5)1417
37.9100.05.321.412.148.013.21824
34.3100.011.420.410.548.79.02534
19.9100.045.721.6(5.1)21.1(6.5)3544
16.4100.086.6(9.8)(12)(2.4)4554
11.6100.093.9(5.2)(0.9)5564
6.9100.0100.065+

/Seenote 2 to Table XXVII18.
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education חינוך
מנהלת רשות לטי חינוך, מוסדות ב"ז/47. לוח

TABLEXXVH/47.EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY CONTROLLING AUTHORITY

עזה חבל
Gaza Area

ושומרון יהודה
Judea and
Samaira

הכל סך
Total

Institutions
Classes
Pupils

Institutions
Classes
Pupils

1967/68תשכ"ח

987
6,148

222,266

821
4,402

142,216

166
1,746

80,050

1985/86תשמ"ו

(1,431)
12,587

457,185

(1,135)
8,647

290,601

(296)
3,940

166,584

מוסדות
כיתות

תלמידים

מוסדות
כיתות

תלמידים

1986/87תשמ"ז

INSTITUTIONS(305)(1,142)(1,447)מוסדות

13,0598,9724,087CLASSESכיתות

475,345300,939174,406PUPILSתלמידים

ממשלתיים מוסדות
מוסדות
כיתות

תלמידים

(923)
8,574

307,265

(826)
6,690

230,739

(97)
1,884

76,526

Government institutions
Institutions
Classes
Pupils

ססו"ת של מוסדות
מוסדות
כיתות

תלמידים

(261)
3,129

131,188

(100)
1,159
40,449

(161)
1,970

90,739

UNRWA institutions
Institutions
Classes
Pupils

אחרים מוסדות
מוסדות
כיתות

תלמידים

(263)
1,356

36,892

(216)
1,123
29,751

(47)
233

7,141

Other institutions
Institutions
Classes
Pupils

המוסד דרג לפי תלמידים,  כ"ז/48. לוח
TABLEXXVII/48.PUPILS, BY TYPE OF INSTITUTION

1986/87תשמ"ז

Regionאזורמזה:
מוסדותתשמ"ותשכ"ח
הכל1967/681985/86 יהודהססו"תסך

TotalThereof:עזהושומרון חבל
UNRWAJudea andGaza Area
institutionsSamaria

הכל 222,166457,185475,345131,188300,939174,406TOTALסך

ילדים Cindergartens■3,85018,87522,0241,54115,2516,773גני
יסודיים 0פר 162,051284,435289,61391,695181,804107,809Primaryבתי schools
מכינים ספר 40,17799,783105,57036,89666,76738,803Preparatoryבתי schools

עליסודיים ספר 15,91051,54556,08257135,89220,190Postprimaryבתי schools
למורים מדרש 2782,5472,0564851,225831Teacherבתי training colleges
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HEALTH בריאות

אזור לפי ואשפוז, חולים בתי כ"ז/49. לוח
TABLEXXVII/49.HOSPITALS AND HOSPITALIZATION, BY REGION

יהודה
Samaira

שומרון
Judea anc

עזה חבל
Gaza Area

19741984198519861974198419851986

חולים' '161716177777Hospitalsכתי

בפועלי 1,3931,3651,3081,3151,004912872945Actualמיטות beds'

שאושפזו 45.89174,54874,62374,40135,03061,94960,57270,301Hospitalizedחולים patients

ששוחררו 46,58674,72674,89174,14534,87160,90160,60970,204Dischargedחולים patients

נפטרו :1,0279879299819581,0411,0191,044Thereofמזה: deceased

אשפוז 381,769414,004365,047354,24251,556227,354209,082227,897Hospitalizationימי days

מיטות תפוסת 76.082.876.373.967.269.565.868.4Percentאחוז of bed occupancy

14,96315,20013,00116,39118,79620,518Surgical§10,99315,442ניתוחים operations

Thereof: In governmental hospitals ממשלתיים חולים בבתי מזה:

וזולים' 'V;929666Hospitals■8בתי

בפועל' 992974974974852812885Actualמיטות beds'

שאושפזו 33,03055,93857,69458,47758,84357,23766,632Hospitalizedחולים patients

ששוחררו 33,83255,96957,93158,25857,80357,25766,556Dischargedחוליס patients

נפטרו :786745678733984936976Thereofמזה: deceased

אשפוז 281,062314,360280,812268,288216,705200,316214,625Hospitalizationימי days

מיטות תפוסת 77.188.178.975.571.067.568.9Percentאחוז of bed occupancy

7,32311ניתוחימ ,47911 ,49912,17114,34611,25117,502Surgical operations

1 End of year. 2 Incl. mental hospital.
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H. YEARS AND MONTHS
Calendar year  January 1st  December 31st
Rain year  September 1st  August 31st
Agricultural 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 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 within the jurisdiction of Israel according to the
international 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 and Gaza Area relate to areas administered by the Israel
Defence Forces at the time to which the data relate.

B. CLASSIFICATION OF ECONOMIC BRANCHES
Economic Branches are classified according to theStandard Industrial Classification of
All Economic Activities 1970 (Technical Publication No. 46  fourth revised edition,
Central Bureau of Statistics), unless otherwise specified.

C. CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS
Occupations are classified according to the Standard Classiifcationof Occupations 1972
(Technical Publication No. 38, Central Bureau of Statistics), unless otherwise specified.

D. CURRENCY UNITS:
1. As of 1 I 1986, the Israeli currency is the New Sheqel (NIS) = 1 ,000 old Sheqalim, which

is divided into 100 new Agorot.
2. Dollar: U.S.A. Dollar.

E. UNITS OF MEASUREMENT:
Weights  according to the metric system, unless otherwise specified.
Land areas  a metric "dunam" is equivalent to 1,000 square meters (a quarter of an
acre, approx.).

F. SYMBOLS EMPLOYED:
blank space = irrelevant as a result of the table's structure
 = no cases

. . = unknown or not 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

G. ABBREVIATIONS:
n.e.s. = not elsewhere specified
n.s.= not specified
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HEALTH
Hospitalizedpatients: All patients hospitalized for

one day at least.
Discharged patients include deceased patients.
Hospitalization days and percent bed occupancy.

See introduction to Chapter XXIV.

Surgical operations include also those that did not
entail hospitalization.

SOURCES
Data are based on monthly reports submitted by

the Health Officers in Judea, Samaria and Gaza
Area.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL S£7?/£S
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
1968^1977.

802 Projections of Population in Judea, Samaria
and Gaza Area up to 2002.

CENSUSOF POPULATION /967
1 Data from Full Enumeration in the Adminis

tered Areas

Housing Conditions, Household Equipment,
Welfare Assistance and Farming in the
Administered Areas
Demographic Characteristics 0( the Popula
tion in the Administered Areas
Labour Force  Part I
Labour Force  Part II

TECHNICAL SERIES
44 MultiplicityStudyofBirths andDeaths in Judea

 Samaria and Gaza Area  North Sinai
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and data of the same quarter in the old sample. This
was done for each industiral branch separately. The
annual average for 1984, therefore, includes the
chained quarter of JanuaryMarch 1984.
The "chaining factors" for total industry in

Judea, Samaria and the Gaza Area for the quarter
AprilJune 1984, are as follows:

Daily
RevenuewagesEmployeesEmployed

)$($persons

Judea
and

1.0630.9721.0521.057Samaira
The
Gaza

1.0781.0381.1131.164Area

It should be noted that these chainingfactors were
calculated, as mentioned above, only for the quarter
AprilJune 1984 and their use for different periods
may result in an error due to the difference between
the level of updating of the old sample's framework
compared to the new one. Therefore, comparison of
data relating to periods which are far from the new
sample's base (AprilJune 1984) should be treated
cautiously. For more detailed explanations see Sla
tislicsofJudea, Samaria and Gaza Area, no. 2, 1986.

CONSTRUCTION

Definitions  see Chapter XVI  Construction.
Data on civilian construction in Judea, Samaria

and Gaza Area are estimatesand refer only to begin
ning and completion of new buildings (including
additions to existing buildings), without repairs of
existing buildings.
The estimate is based on data supplied by the

following bodies: 22 local authorities, by means ofa
special questionnaire; civil administration offices,
UNRWA; reports of mukhtars in80 small localities
in Judea and Samaria, which are a representative
sample of hundreds of such places (mostly villages).
The estimate does not include thebuilding activ

ity in Jewish localities.

HOTELS
See definitions inChapter XVII  Commerce and

Hotels.
Data are obtained from all hotels open in Judea

and Samaria.

TRANSPORT
Vehicles and drivers. The ifgures on vehicles are

received from the transportation staff officers in
Judea, Samaria 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 throughthestaff officersfor 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 (VIIIX).
Postprimary schools: The three grades following

the postprimary school classes (X  XII).
Controlling authority: Schools were classiifed by

controlling authority as follows:
a. Government institutions: teachers' salaries and

maintenance expenses are supplied by the
Government.

b. UNRWA institutions: Teachers' salaries and
maintenance expenses are supplied by the
UNRWA.

c. Other institutions: Schools of religious institu
tions and other private schools.
When comparing these data with data on pre

vious years, the difference in the sourceof 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 Subdistirct was included in

the Bethlehem Subdistrict.
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with instructions for usage in the Appendix to Judea,
Samaria and Gaza Area Statistics No. 1, 1985. The
tablesof sampling errors 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.The questionnairesof the 1972 surveyof
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.

Til! 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, 1980 data appear
twice and in other  the revised data are presented
as of 1981.
The average daily wage per employee, at current

prices, is computed by dividing total net wages that
were paid to employees by the total number of work
days of all amployees. The index of average daily
wages per employee at constant pirces is computed
as follows: The change in daily wages at current
prices in a given quarteryear as against the base
period (JanuaryMarch 1981100.0) divided by the
change in the Consumer Price Index between the
said quarteryearand the base period, multiplied by
100. The annual average is an arithmetic meanof the
quarteryears. Calculations are made separately for
Judea and Samaria and for the Gaza Area. The price
indices which are used are those that appear in
StatisticsofJudea, Samaria and Gaza Area.

AGRICULTURE

FARM INCOME
Thephysicalproduction estimates are based on the

following sources:
 A current surveyof the main markets in Judea,

Samaria and Gaza Area;
 surveys of farms and oil presses in Judea and

Samaria;
 data of the Veterinary Service for the number of

livestock, slaughtering and production norms
per unit;

 statistics on yieldsof fishing in the Gaza Area;
 statistical series on imports and exports.

Use is also made of per dunam yield estimates of
local agricultural advisors and experts.
Prices of agricultural produce for the producer

were estimated according to the prices collected by
the Ministry of Agriculture in the markets, and by

the Central Bureau of Statistics in retail stores; an
estimate of traders' profit and expenses was then
subtracted. For goods for which prices were not
collected (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 useof selected inputs and according to
direct import data and sales of Israeli ifrms.
Further details on production, area, etc., are pub

lished annuallyby the Central BureauofStatistics in
Agriculture Statistics Quarterlyand,in 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
Definitions  see Chapter XIV  Industry
Thenew industrial samples, AsofAprilJune 1984,

new samples were enacted of industrial establish
ments inJudea, Samaria and the Gaza Area,derived
from the framework of establishments which was
updated for this purpose.
In addition, due to the high rate ofinflation which

prevailed in these areas in the recent years, it was
decided to calculate wages and revenue at U.S. dol
lar values instead of Sheqels, and thus to enable
comparison between periods, which will be based on
a "steady" currency. One should keep in mind, how
ever, that changes in dollar values do not necessarily
represent quantity changes.
In order to enable comparisonof data with pre

vious periods  close to AprilJune 1984  and to
enable the presentation of an annual datum for
1984, the data of the old sample, for the period
JanuaryMarch 1984, were chained by multiplica
tion by "adjustment factors" between data of the
AprilJune 1984 quarterly (the new sample's base)
and dataof the same quarter in the old sample. This
was done for each industrial branch separately. The
annual average for 1984, therefore, includes the
chained quarter of JanuaryMarch 1984.
In order to enable comparisonof data with pre

vious periods  close to AprilJune 1984  and to
enable the presentation of an annual datum for
1984, the data of the old sample, for the period
JanuaryMarch 1984, were chained by multiplica
tion by "adjustment factors" between data of the
AprilJune 1984 quarterly (the new sample's base(
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Chainingof the Index. Following the updating of
the index in January 1976 the base period in relation
to which the index is presented was changed. This
causes a certain difficulty in determining the change
rate in the index between the various periods. But
for practical purposes, it is possible to chain the
index figures which are computed according to the
new base: January 1976 =100.0, with the previous
base: Average July 1968  June 1969=100.0. This
can be done by multiplying them by alinking coeffi
cient which is the relation between the previous and
the present indexin January 1976.Thelinking coef
ifcients of the general indices are4.095 for J udea 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: Judea and Samaria am/Gaza Area.
The various quantitiesof food per capita 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 fruit
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 Ministryof Agriculture 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 press and experts.

HOUSEHOLD EQUIPMENT
AND HOUSING CONDITIONS

For deifnitions 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
ilarto those researchedin the 1967 census (see list of
publications below).
The survey of families has been conducted cur

rently, since August 1968, by the Central Bureau of
Statistics. It is based on a sampledrawn according to
principles and deifnitions 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 typeof 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 basedon 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. Asof 1976, themethod forcalculatingpopula
tion estimates has been changed. Instead of using a
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 obtainedin the 1 967 census.
Since the surveyof April June 1979, the inhabit

ants of El Arish have not been included. The number
of inhabitants of El Arish is estimated at 30,000, and
this number was deducted from the total number of
inhabitants of the Gaza Area by age group and sex.
Distribution by sex and age was assumed according
to the distribution of the total population of the
Gaza Area.
As of the survey of April  June 1982, data for

Gaza Area do not include the residentsof that part
of Rafah, which had been returned to Egypt. This
should be considered on comparing data with pre
vious years.
In 1983, the survey data were based on revised

population estimates that were published in
Abstract 35  1984.

In 1985, the survey data were based on revised
population estimateswhich appearediny4otrac/ no.
36. One should be cautious on using these estimates
and comparing with previous years' data.
Asin any sample survey, theestimates obtained in

the labour force survey are liable to samplingerrors.
For estimates relating to 1975 (and earlier years),
tablesofapproximate sampling errors are presented
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sold abroad (Israel, the Arab states and other coun
trjes). Definitions and explanations are given in the
sections on the Balance of Payments and Foreign
Trade below.
Because of measurement difficulties, the esti

mates of trade between Israel and 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 countries and of Israelis employed in those
area.

BALANCE OF PAYMENTS

For the compilationof these estimates, the popu
lationof Judea, Samaria and Gaza Area, including
the civil administration, are considered as one terri
torial 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 Israeli Sheqels was
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, Samaira and the Gaza Area are a gross eva
luation based on a sample enumerationof transfers
of goods through the ofifcial 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 oversea coun
tries are based on customs registration.
The translations to US Doiiars 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 the
Gaza Area. This basket includes goods and services
of unchangeable equivalent quality and quantity, so
that the lfuctuations of the index represent only
changes in prices.
The basked includes all the consumption compo

nents of the urban population and the population in
refugee camps in Judea, Samaria and the Gaza
Area, except the consumption of housing, for the
price of which no reliable 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, and their estimation
was based on local sources. In January 1976, the
basketofcommodities was updated by the Survey of
Family Expenditure which was carried out in Judea,
Samaria and Gaza Area between September 1973
and August 1974. The updated index is presented
on the base of January 1976 = 100.0".
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 pricesof 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 price collected is that
first demanded from the local consumer before the
bargaining. The index of price change in the given
period in relation to the base period is computed
according to the prices recorded for each commod
ity in the various businesses. The general index is

obtained as a weighted average of price indices of all
commodities whose prices are measured in the
index.

73 For updated weights and changes introduced into the index following the January 1976 updating, see "UpDating of
Consumer Price Indices in Judea and Samaria and the Gaza Strip" in the Price Statistics Monthly No J' 1976 and in
Administered Territories Statistics Quarterly, No. 1, 1976. (Hebrew only((.
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those departing will be negative  minus 10 per
1,000 in the population of both areas. In the
"medium" projection  the annual rate difference
between those entering and those departing will also
be negative minus8 per I ,000 inJudea and Sama
ira and minus 6.5 per 1,000 in the Gaza Area.
According to the "high" projection the number of
departing residents in both areas will be equal to
that of entering residents (a zero balance).
Assumptions concerning birth (fertility): Total fer

tility will decrease in Judea and Samaria from 6.5
births per woman in 19821987 to 3.75 ("low" pro
jection) or to 5 ("medium" and "high" projections),
in 19982002. In the Gaza Area, it will decrease from
7.2 births to 4.45 ("low" projection) or to 5.7
("high" and "medium" projections), respectively.

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 and servi
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 XXVII/6 thanto annual data.

PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE
Valueofconsumptionofagriculturalproducts from

domestic production was calculated by multiplying
the quantities consumed by average annual prices.
Quantities were estimated accordingtodata onagri
cultural output (see description of the methodof the
measuring in "Agirculture", below). Prices were
based on data collected for the consumer price
index. The net value of importsof agircultural pro
ducts is estimated in accordance with foreign traae
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 nonprofit 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 numberofhospitalizationdays and
the correspondingaverageexpenditureperhospital
ization day in government institutions.
Estimates at constant prices were obtained by

deflating 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 the classi
fication 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 of workers, and
expenses on current purchasesofgoods and services
were deflated by the respective price indices for the
main purchasing items.

GROSS CAPITAL FORMATION
The estimate 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 budgets of the civil

administration and the local authorities;
1. data on infrastructure carried out by 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
Imports and exportsofgoods and services include

the valueof goods and services purchased abroad or
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CHAPTER XXVII. JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA

GENERAL

Definitions, classifications and methodsof com
putation correspond generallywith those"used in the
corresponding series in the other chapters of this
Abstract, except if otherwise stated.
"Gaza Area": the tables include also residents of

North Sinai, excluding Bedouins, between the 1967
Census and March, 1979.
As of April, 1979, the tables do not include the

population of ElArish and as of 1982  the other
part of North Sinai.

POPULATION
The population estimate is based onde/acotpop

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 deduction of the esti
mate of deaths and by adding the balance of move
ment of residents at the borders.

The population estimates are based on the Census
ofPopulation which was conducted in Judea, Sama
ria and the Gaza Area in September 1967. The popu
lation estimate is updated annually by adding the
births, subtracting the estimate ofdeathsand adding
or subtracting the balance of movementof popula
tion at the borders. The death estimates and the age
composition of the migration balance were re
evaluated in 1982, based on partial indicators (see
below) and the population estimates were revised
accordingly.
For the method and resultsof these revisions, see

"Population ,Estimates for Judea, Samaria and
Gaza Area," in Judea, Samaria and Gaza Area Sta
tisiics, nos. 1, 1983 and 1, 1987.
Births. The number of births is based on birth

notifications issued up to 1981 by SubDistrict
Health Offices and as of 1982 by the Popula
tion Registration, according to reports of hospitals,
midwives and the families themselves. In the birth
registration, there may be some missing cases,
mainly cases of births at home where the newborn
died within a few days. A delay in the registration of
some of the births is also possible.
As of 1982, the reports on births in hospitals also

include births in medical centers or in clinics.
Deaths. Due to the incomplete recordingofdeath

cases  mainly infant mortality  the death com
poncnt  by age and sex  in the population esti
mates is based on estimations by means of
demographic models which were built according to
the experience of other countries. 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 field. Various
surveys, tests and comparisons recently conducted
brought to a reassessment of the estimates of mor
tality level (mainly infant mortality). As a result, the
estimates of mortality level decreased as compared
with those included in the population estimates in
the past.
Migration balance. The migration component in

the population estimates in Judea, Samaria and the
Gaza Area is defined as the difference between the
number of residents departing and the number of
residents entering (including family reunification).
These figures are currently obtained from the var
ious border check posts and from district bureaus.
The age compositionof the migration balance is

based on that of residents departing abroad who did
not return within a year. In 19681974 it was based
on the age composition received from the main
border check posts in 1968; in 19761981  on the
age composition observed in 1976andin 19811984
on the average observed for 19811982. For 1985,
the age composition was determined on aprocessing
which was carried out in the Minsitry of Defence.
The updating of the balance ofmovement of resi

dents and of its age composition caused slight
changes in total population and in particular in the
age composition.

Projectionsof Population
The projections ofpopulation are based on a base

population from 1982 and on various assumptions
with regard togrowth componentsof thebase popu
lation. Three projections are included  a "low", a
"medium" and a "high"  out of five projections
which were published int he publication Projections
ofPopulation in Judea, Samaria and the GazaArea up
to 2002, Central Bureauof Statistics, Special Series,
No. 802. The "low" projections is identical with
projection 1 in the said publication, the "medium"
 with 3 and the "high"  with projection 4. All the
projections adopt the same assumptionof mortality,
assuming decrease in mortality and increase in life
expectancy from the years in 19831987 to 69 years
in 19982002.

The migration assumptions. In the "low" projec
tion  this difference between those entering and
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Library. An ordered collectionof books, periodi
cals and graphic or audio visual material for public
use, gratis or for payment. The survey covered
libraries that were operated by local authorities,
qibbuzim, moshavim and workers' committees.

Public libraries were classiifed into the following
administrative units:
Independent library: A library which is an inde

pendent administrative unit.
Central library: A library that functions as a cen

ter for other libraries (branches).
Branch: A library which is connected to a central

library.
Mobile library: A library in a vehicle, which pro

vides borrowing services at various places.
Volume. A physical unitof printed matter bound

in one volume. A title of more than one volume is
counted according to the number of volumes it
comprises.
Borrower: A ו501^ק registered in the library's card

file, who borrowed a book or other material at least
once during the last twelve months.
Development localities: Cf. "Survey of Public

Libraries"".

SURVEY ON READING,
ENTERTAINMENT AND
SPORTING EVENTS 1987

)Tables XXVI/4, 5)

Data are based on preliminary results ofa survey
that covereda representative sampleof Jews aged 14
and over. The survey was carried out by the Central
Bureau of Statistics between November 1986 and
April 1987. It was commissioned by the Culture and
Arts Division and the Sports Authority in the Minis
try of Education and Culture.

The participation in various activities was investi
gated on weekly, monthly or annual bases in the 12
months preceding the survey.
Book reading does not include textbooks and pro

fessional literature
Readingof periodicals does not include profes

sional periodicals and weekly supplements to daily
newspapers.

Visits at museums. Data were not presented from
rpevious surveys in which visits at zoos, botanical
parks and at historicaland archaeological sites were
included (but not in the 1987 survey).

MUSEUMS AND CINEMAS

/MUSEUMS72(Table XXVI6)
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 of collection: Museums with large

collectionsofvarious types in which the main collec
uon cannot be defined. This type includes: The
Israel Museum (incl. the Rockefeller Museum), The
HaAretz Museum and the Haifa Museum. (See also
dataon visits at museumsinTable XXVI/4 fromthe
survey on reading and entertainment habits).

/CINEMAS(Table XXVI7)
Data were supplied by the

Interior.
Ministry of the

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
654 Reading and Other Leisure Activities of the

Jewish Population Aged 14 and Over 1969 
1979.

695 Sport Participation and Attendance at Sport
ing Events 1980 (Jews aged 14 and over)

12 Detailed data appeared in "Museums in Israel 1984/85." ibid, No. 10. J9S5
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INCOME SUPPORT
Income Support Beneifts: On January 1, 1982, the

income support benefits law came into effect, com
bin ing in a single franiewoik iiic supplementary
benefits 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 beneift 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
recognized by the law, have no sourceof income, or
whose income falls short of the minimum level
defined in the law.
The income support benefitslawdeifnes two rates

of benefits, the regular rateisgiven mainly to beneif
ciairies of working age who were previously
included in the frameworkofpublic assistance paid
by the Ministry of Labor and Social Affairs. The
increased rate, which is about 2596 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 SERVICF.
A new branch which was set up on 1.10.77 on the

abolition of the Reservists Compensation Fund.
The branch is responsible for payment of benefits
for reservists serving for a period of more than one
day as well as for participants in premilitary educa
tion and for those called up for emergency work
service.

SOURCES
Data were received from the Research and Plan

ning Department of the National Insurance lnsti
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 centrefor Social Welfare Allowances in the
Ministry of Labour and Social Welfare.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
87 SurveyofJewish Families Applyingfor Assist

anee to the Social Welfare Bureaux 1956/57
199 Survey on Budgets of Supported Families

1963/64

340 Surveys on Family Budgets in Special Popula
tions 1968/69

378 Family Expenditure Survey 1968/69, Part III
 Family Budgets in Special Populations.

CHAPTER XXVI. CULTURE AND ENTERTAINMENT

BOOKS, NEWSPAPERS AND
PERIODICALS

(Tables XXVI/1, 2)

Data 0/! books published were processed from
detailed questionnaires filled 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 papers70.

SURVEY OF PUBLIC LIBRARIES
)Table XXVI/3)71

The data are based on the results of a survey of
public libraries which the Central Bureauof Statis
tics conducted in March 1985  January 1986.

The survey was commissioned by the Libraries
Division of the Ministry of Education and Culture.
The survey covered all the country's localities,
except Bedouin Tribes.

70 Detailed dala appeared in "Books Published in Israel  !984/85",inMonthly Bulletin ofStatisticsSupplement, No.
5, 1986. and "Daily Newspapers and Periodicals Published in Israel"I9S5, ibid, No. 165 in the series "Education and
Culture Publications".

71 C.f "Survey of Public Libraries," ibid. No. 9, 1987.
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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.6'

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 759^ of the injured persons aver
age wages in the three months preceding the injury
divided by the said 90 days, and are paid to a maxi
mum specified in the law.
Permanent disability pension: Monthly pension to

an injured person whose degreeof disability is 2090
or more. A full permanent disability pension is paid
to an invalid with a 759?> disability. A 100^0 disabil
ity is valued as 759£> of the quarterly wages of the
disabled. Relative disability is calculated as the rela
tive part of the full disability.
Dependants' Beneift 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
pirnciples as disability benefits specified above.
There are some more benefit to employment

injured, that do not appear in the tables. Detailscan
be found in the publications of the National Insu
ranee Institute.69

MATERNITY
Maternity Insurance provides two forms of benefit
I. Maternity Grant  paid to every woman giv

ing birth.One partof the grant covers hospital costs,
while the second part, for the purchaseofa layette, is
given in cash. The law came into effect on April 1,
1954. If more than twins are born, the maternity
grant is paid six months.
The Institute also contributes to the cost oftravel

ling to the hospital for a mother who lives faraway.
2. Maternity Allowance  to an insured woman

who is an employee or selfemployed, for up to
twelve weeks of maternity leave.
Maternity allowance amounts to T5Vcofthe aver

age salary of the insured woman in the three months
preceding her going on maternity leave.

ALIMONY
The "Alimony  Guarantee 0/ 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.
Liable for 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.

CHILDREN
Since July 1975, .4 C/j/W/4//01vance is paid directly

by the National Insurance Instituteforevery child in
Israel under 18 years of age.
In July 1985, one credit point was annulled in

families with up to 3 children, except those cases,
where the head of the family receives income sup
port benefit or when the income is below 809cfof the
average income. From July 1975,the allowancewas
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 Aprilof each year.Asof Janu
ary 1981, the allowance is updated four times yearly,
in April, June, January and October of every year.
Actually, as of May 1984. the credit point was up
dated whenever cost of living allowance was paid.

UNEMPLOYMENT
An unemployed "employee", who has completed

the qualifying period as determined in the law, is

eligible for unemployment benefit if he is over 20
yearsofage and, inthe case ofa man,under 65 years
ofage, 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 thewages havebeen, the
lower is the percent of unemployment beneift from
the wages.
Recipients of unemployment benefit include ihe

eligible persons, irrespectiveof the period for which
they received the beneift.

69 Cf. Quarterly Statistics. The National Insurance Institute.
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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 fo'r men and 65 for
women (on certain conditions, it is paid 5 years
earlier).
The allowance for single persons is 1696 of the

average wage under the law, and for couples 2496.
The supplement to the oldage pension for children
is 596 of the average wage under the law for each of
the first two children only. This takes into account
that benefits 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 benefit, a seniority and
postponement of retirement bonus is paid.
Survivors' pension by the law (as of I IV 1955) is

paid to the widow/widower of the insured person,
after the decease ofa person who was insuredat least
one year. A widow with children is entitled to a
survivors' pension, and a widow who has no child
ren to a pension according to certain conditions
(age, sizeof income, etc.) The sumof the pension is
specified above.
Income supplement under the income support

beneifts law paid to recipientsofstatutory pensions.
This is a noncontributory supplement paid to recip
ientsof pensions whose income from other sources
does not exceed 1396 or 1796 of the average wage
(specific provisionsof thelaw determine which is the
relevant percentage). The income supplement repla
ces the supplementary benefit paid until January 1,
1982, (see below(.

GENERAL DISABILITY
The general disability law was first 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 afew additional amendments were
introduced:
Disability benefit is paid to an insured person who,

as a result of a physical, mental or psychological
limitation existing from birth or caused by sickness
or accident, fulfills 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 2596 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 5096 or
more.

A disabled insured person's entitlement to pen

sion is dependent upon a medical disabilityof 4096
or more.
A housewife, who has lost the ability to function

in her household as a result of her impediment, or
whose ability to fucntion has been reduced by 5096
or more, is also entitled to disability pension. This
entitlement is dependent upon a medical disability
of 5096 or more.

A full disability benefit is paid to a disabled per
son with an approved disability of75% or more. The
size of the benefit paid to the disabled person
depends on the degree of disability and the number
of dependants.

The full disability benefit to a single person is 25^0
of the average wage (under the National Insurance
Law and 37.596 to a couple. A 596 bonusfor each of
the first two children is also paid.
Benefit 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 paid to children aged 14 years or more, and
since October 1981, to children aged 10 years or
more. Payment of the benefit for children aged 3

years or more commenced in April 1982.
The benefit comprises two components:
1. Special arrangements.
2. Living allowance and help with schooling. The

level of the benefit in its various components is

between 3096 and 12096ofthefull disability benefit
for a single person.
Attendance Allowance has been paid since April

1 979 to severelydisabled 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. Benefitlevelsare 5096, 10096
and 15096 of the full disability benefit for a single
person.
Mobility Allowance: An agreement concerning

payment ofan allowanceand a standing loan (by the
National Insurance Institute) for the purchase of a
motor vehicle to persons of limited physical mobil
ity came into effect on January 1, 1976.
Persons suffering from leg injuries, whose degree

of disability exceeds 4096 and who possess a valid
driving licence (and persons of limited physical
mobility with a degreeof disability exceeding 6096,
who do not possess a valid driving licence)  are
entitled to mobility allowances.
The amounts of the standing loan and the

monthly allowance are fixed according to the size of
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.
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Coverage of reporting on immunization (percen
tages)

In the first year:
number of cases reported xl00

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

SELECTED PUBLICATIONS

14 Physicians and Dentists in Israel 1951  1952
75 Perinatal and Maternal Mortality in Israel

19501954
174 Cancer Mortality in Israel 1958 1961
409 Mortality among Adult Jews in Israel 1950

1967
453 Late Fetal Deaths and Infant Mortality 1950

1972

573 Suicides and Attempted Suicides 1972 1976
659 Statistical Analysis of the Demographic Cha

racteristics of Persons Insured in Sick Funds
717 Survey of Use of the Health Services 1981
722 Statistical Tables on Selected Infectious Disea

ses 19761980
803 Diagnostic Statistics of Hospitalizations 1979

CHAPTER XXV. WELFARE

NATIONAL INSURANCE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Income and expenditure of the National Insurance

Institute. The financial data are presented on the
basis of income and expenditure and not receipts
and payments. The main difference resides in the
linkage differentials of the Institute's investments:
When presented on a receiptbasis, onlydifferentials
on investments whose redemption time has arrived
are registered, whereas when presented on an
income basis, they are registered forall 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
piledbythe National Insurance Institute,as follows:

Employees include also members of qibbuzim
and cooperatives;
selfemployed persons include alsomembers 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 classificationofcollection from employeesby

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 benefits: Monthly payments to the

insured by the National Insurance Law, which are
financed by the insurance fees collected. Benefits
include also allowances and grants and benefits that
compensate for wages (maternity allowance, army
reserve service compensation, etc.)
The data are shown in budget years.
Benefit recipients: Number of persons who receive

benefits. Spouses and children defined as 
"dependants"  are not included.
Numberofpersons: The overall number, including

the person entitled to benefitswho receives it and the
persons dependant on him/her (spouses and child
ren up to age 18).

The annual figure for recipients of beneifts and
numberof persons. 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 averageof the surveyed year. As for injury
benefits, maternity grants, maternity allowances
and unemployment benefits as well as number of
persons entitled to income support  the annual
figure is the sum total of recipients during the sur
veyed year.
Allowances for Income Maintenance: These are

allowances for minimum income for subsistence,
which are paid to those who have noincome (beside
the National Insurance benefits) or to those whose
income is lower than the minimum income which is

necessary for subsistence.
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ally, 3 feedings of live weakened virus in the first
year of life and a booster dose by afourth feeding at
the beginningof the second year of life or at the end
of the first year of life.
Immunization against measles is given at the end

of the ifrst year of life or at the beginning of the
second year of life.
Tuberculosis: New cases or aggravation of the

disease, and cases discovered during the year even
though the infection is not new. Cases defined as
"cured" (other than aggravations) are not included.
Interruptionofpregnancy is carried out according

to the "Penal Law  1977, interruption of preg
nancy", as follows:
I. 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, 01 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).

Elderly persons  independence in instrumental
activities (IADL): Activities are performed by the
person and/or his/her spouse.

EXPLANATIONS AND SOURCES
Hospitals, beds, movementsofhospitalizedpersons

and bed occupancyofhospitals. The data were sub
mitted by the Division of Medical Economics and
Statisticsof the MinistryofHealth, and are based on
monthly reports of the hospitals.
Interruptionofpregnancy. Data were 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 Statistics Unit
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
hospitals, including thoseof daypatients. The Unit
also receives individual notiifcations 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 1ח0^ the Division
of Medical Economics and Statistics of the Ministry
of Health.

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 0{

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 Offices on
casesof diseases which must be reported according
to the law. Notifications, are, however, incomplete,
the degreeof completeness varying withthe severity
of the disease and the possibility of inspection.
)Data on venereal diseases, tuberculosis and malaria
are not included in the summary).
Tuberculosis. The data were submitted by the

Department of Lung Diseases and Tuberculosis in
the Ministry of Health and are based on notifica
tions to the District Health Ofifces regarding every
patient making his first visit to a private practi
tioner, a clinic or a hospital in Israel.
Diagnoses. Data are based on a survey of dis

charges from general hospitals, which supplies data
on every discharge. The information includes demo
graphic details, data of hospitalization and dis
charge from the ward, its name and the diagnosis
under treatment.
Data in the tables are estimates, someofwhich are

based on a sample and some on censal processing.
Elderly persons. Data are based on a survey of

persons aged 60 and over in households, which the
Bureau carried out in 1984. Data refer to localities
with a population of 2,000 and more.

METHODS OF COMPUTATION
Rates. In all the tables with rates, these were calcu

lated by the average population (unless otherwise
stated). As of 1974, the population includes poten
tial immigrants.
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
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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 typesof hospi
tals: Mental hospitals, hospitals for chronic diseases
and general hospitals (some of them including also
departments for treatment of mental patients and
chronic eases).
Estimates at constant prices: The annual changes

in national expenditure on health and its main com
ponents, at constant prices. were separately calcu
lated for each sector (government, local authorities,
sick funds,other private nonproift institutions and
the business sector), for each type of expenditure
(wages and salaries, current purchases, construction
and equipment) and for each typeofservice (clinics,
hospitals, etc.).
Of current expenditure on health of the govern

ment, local authorities, sick funds and other non
profit institutions, about 6570 percent are
compensation of employees and the remainder are
current purchasesof goods and services.Thechange
in compensation of employees, at constant prices,
was estimated using the changes in the number of
employees and working hours per employee. Other
expenditure on purchases of goods and services, at
constant prices, was estimated by deflating detailed
items of purchases by the increase in the appropriate
items of the wholesale price indexof industrial out
put or of the consumer price index. The breakdown
ofpurchases 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.
In the business sector ("Other") estimates at con

stant prices were calculated, for most items, using
relevant quantity indicators, such as numberofdays
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 formation at constant pri

ces 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, estimatesofnational expendi

lure on health and its components are presented at
ifxed prices.
Revised estimates. As compared with the preced

ing Abstract, slight revisions were made in estimates
for 1982/83  1983/84. The preliminary estimate
for 1984/85 was also corrected in accordance with
the derailed ifnancial reports.

SOURCES
1. Financial reports of the government, the

national institutions, and the local authorities,
explanations to the proposed budget and the
reports of the State Comptroller.

2. A survey held by the Bureau on the components
of expenditure in sick funds and other nonprofit
institutions, based on the financial reports and
special questionnaires sent to them.

3. A processing of reports of contractors to the
local authorities, and direct reportsof the Minis
try of Construction and Housing and the large
building companies, on the area of building
begun and completed.

4. Family expenditure surveys held by the Central
Bureauof Statistics.

5. Institutionsof Hospitalization in Israel  pub
lishedby the Divisionof Medical Economics and
Statistics, Ministry of Health.

HEALTH SERVICES AND MOR
BIDITY

The table describes the existing health services,
the use of health services and the morbidity; causes
of death are presented in Chapter III  Vital
Statistics.

DEFINITIONS
Typeofhospital is determined by the type of bed.
Admissions 10 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, excluding
mental, chronic diseases and rehabilitation
departments.
Days of hospitalization: Days of stay of patients

who were dischargedfrom hospitals during the year,
including days in the period preceding the reporting,
and the numberofdays during the year under review
in which beds were occupied, including days of stay
of patients who have not yet been discharged.
Diagnoses in hospitalizations. The classiifcation of

diseases is based on the eight revisionof the Interna
tional Classificalion 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.
Typesof 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
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Defence in expenses of civilian hospitals). It
includes:
I . The value of services supplied to households by

the government, the national institutions, sick
funds; local authorities and other nonprofit
institutions, at reduced prices or freeof charge.
Having no market pirces, the value of these ser
vices is measured. by production expenses.
Expenditure included is: Labour expenses
(wages and salaries, other labour expenses and
taxes on wages), and net current purchases of
goods and other services (i.e., after deduction of
sales). Expenditure on interest and linkage dif
ferentials is not included. Consequently, financ
ing by loans as opposed to financing by taxes and
grants does not affectthe estimateofthe value of
the health services. Depreciation on buildings
and equipment is not included because of the
difficulty in measurement.

2. The value of goods and services purchased by
households directly from commercial bodies.
Fixedcapital formation includes expenditure on

construction of buildings and purchase of equip
ment for provision of health services.
National expenditure on health is classified by

sector and by type of service.
1 . Classification of national expenditure on health,
by sector.
The national expenditure on health is classified by

the following sectors:
a. Government, including the National Insurance

Institute and the national institutions.
b. Local authorities (municipalities, local councils

and regional councils).
c. Sick funds.
d. Private nonprofit institutions.
e. Other  including business enterprises and

households.
There is a distinction between the operating sector

and the financing sector:
In the classification by operating sector, the con

tribution 0/ each sector is measured by its direcl
expenditure on goods and services (including pay
ments to production factors), irrespective of the
financing sector. For example: All the expenses of
sick funds and other nonprofit institutions on the
purchase of goods and services are recorded as
expenditure of the institutions themselves and not as
that of the other bodies which financed them.
Inthe classification by/maA1c//1£ercotr the finance

by each sector is defined as the total outlay on goods
and services, subsidies, transfers and other net pay
ments to other sectors (excluding the granting of
loans). Government financing does not include the
subsidy component in Government loans, given at
low interest or not linked to otherbodies that supply

health services (mainly sick funds). Inclusionof this
factor would increase the Government's share in
ifnancing the health services.
Analysis of the developments in the financing and

provision ofhealthservices bysector 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 financial reports of
various sectors.
Expenditure on health by government includes

expenditure on health of the Ministry of Health in
the ordinary and development budgets and the
expenditure of the Ministry of Labour and Social
Welfare,of the Unit for TreatmentofNazi Victims
and the expenditureofthe national institutions and
the National Insurance Institute on health.
Expenditure on health bylocalauthorities includes

expenditure in the ordinary and extraordinary
budgets of the Health Department and also the
expenditure on medical supervision and dental
treatment in primary schools from the budgetof the
Education Department. 11 does notinclude expend!
ture on sanitation services of the local authorities.
Expenditure on healthofsickfunds include expen

diture both in their ordinary and extraordinary
budget.
Expenditure on health by other private nonprofit

institutions includes expenditure of those health
institutions not owned by the government, national
institutions and local authorities, and which do not
operate on a profit basis. The other nonprofit insti
tutions include, inter alia public nongovernmental
hospitals, health organizations etc.
Expenditure on health by the "Other" sector

includes value of salesofcommercial hospitals (e.g.,
mental hospitals etc.) and the expenditure of house
holds on servicesofdentists andotherprivate physi
cians and nurses, commercial clinics, and purchase
of medicines and medical equipment from commer
cial bodies.
2. Classificationofnational expenditureonhealth,

by typeofservice.
The expenditure on health servicesof the govern

ment, local authorities, sick funds, other private
nonprofit institutions and on services rendered on a
commercial basis was classified according to the
economic branch of the institutions rendering the
service.
Economic branches are defined according to the

Standard Industrial Classification of All Economic
Activities 1970.
Household expenditure on purchases of medi

cines and medical equipment from profitoirented
establishments were classified into one item and not
according to the industrial branch where they were
produced.
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development: Markets survey, engineering pro
gramming, quality control, computers program
ming, mapping, translation, etc.
Engaged in R&D: Annual civilian labour force par
ticipants, who worked in R&D at least in part of
their work at their main place of work, including
employees of the defence system and students for a
higher degree.
TypeofR&D is determined in accordance with the

main purpose/goalof the research or development
in which one was employed at one's main place of
work, as follows:
 Basic research: Creation of new scientific or

technological knowhow with no defined practi
cal application;

 applicational research: Creation of new scien
tific or technological knowledge for a defined
practical application;

 development: New applicationof existing scien
tific or technological knowledge for the creation
of a new product or process.

Researchers in the humanities andinlaw were not
included in the data on the typeofR<cf D.

Engagement in R&D as part of work hours. The
datum (in percentages) relates to the main place of
work, irrespective of the extent of the purpose.

APPLICATIONS FOR REGISTRA
TION OF PATENTS
(Table XXIII/12)

Source: Registrarof Patents, Ministryof Justice.
It should be pointed out that there is a time lag
between the application for registration and its
approval.

ELECTRONIC COMPUTERS
Data on electronic computers were last printed in

Abstract no. 35, pp. 686689.

SELECTED PUBLICATIONS
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Survey of Research and Development in
industry 1976/77  79/80
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Survey of Graduates of Universities and Post
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CHAPTER XXIV. HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH67

(Financial data)

The National Expenditure on Health in this
Abstract was compiled in a new framework and
according to definitions recommended by the Statis
tical Office of the United Nations,68 for 1984/85
data and onwards. The new framework differs
from the previous one as follows:
1. The value of health services supplied by the

government, the local authorities, the sick funds
and other nonprofit institutions includes also
depreciation of buildings and equipment.

2. The value of health services supplied by the
government includes also an imputed expendi
ture reflecting the commitment of the govern
ment to pay retirement pensions to its
employees.

DEFINITIONS AND METHODS OF
COMPUTATION

The national expenditure on health includes cur
rent expenditure and fixed capital formation.
Current expenditure comprises the value of all

health services consumed currently by the popula
tion, excluding health services supplied by the army
(but including participation of the Ministry of

67 C.f "National Expenditure on Health 1984/85 and Preliminary Estimate for 1985/86" inMonthly BulletinofStatistics 
Supplement. No. 3. 1986.

68 I. C.f "National Expenditure 1986  Preliminary Estimates" ibid. no. 1. 1987.
2. United Nations. A SystemofNational Accounts. Studies in Methods. Series F. no. 2. Rev. 3. New York. J968.
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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
accordingly.

EXPENDITUREONRAD IN UNIVERSITIES
(TablesXX1II/37)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Separately budgeted research: Research ifnanced
outside the intramural budgetof the academic insti
tution and for which separate accounting is

conducted.
Scientific field: The scientific fieldof the organiza

tional unit in which R&D are conducted. The
classification was made according to Codesfor Sub
jectsofAcademicand Post Secondary Studies, Cen
tral Bureau of Statistics (Hebrew only) 1974.
The data on expenditureonRA D from current

budget do not include humanities and law.
Data on universities' staffare presented in Chap

ter XXII.

SOURCES
Data for 1970/71 are for budget years and since

1974/75  for the academic year (excl. the Tech
nion, in which all data are for academic years).
R&D from current budget. Data are basd on

estimates and imputations which were based on
budget sheets and interviews with the universities'
staff (see publication No. 502).
Separately budgeted research. Data werecollected

from R&D authorities and accounts departments
0{ universities (see ibid).

RAD IN INDUSTRY
)Tables XXIII/8,9)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Establishments, wages 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 externalfactorsfor R & D work do not

include patent fees.
Investments: In buildings, machinery and equip

mentforR* 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, dataforestablishments which

did not report according to budget years were
adjusted to a uniform reporting period  budget
year. The adjustment was made by the Consumer
Price Index.
Persons employed /n R <£ D: Any person who

workedinRcfD at least part of his working time
during the surveyed year.

University graduates include employed persons
who have academic degrees or degreesofequivalent
level, engineers who are qualified by the Union of
Engineers and Architects as well as students who
have not yet completed their studies, but are
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 frameof the list of establishmentscovered 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, information 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 surveyofRAD in industry.

SURVEY OF UNIVERSITY AND POST
SECONDARY GRADUATES 1984

)Tables XXIII/10, 11)
The data on employmentinR81. D among

holdersof academic degrees are based on a sample
survey on people with higher education, conducted
in 1984. For explanations on the survey and on the
mode by which data are presented, see introduction
to Chapter XXII  Education.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Research and development (R&D): See definition

at the beginningof the chapter. Thefollowing activi
ties are included in the definition only if they were
conducted in the framework of the research and
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

66 Level of Education of the Population, June
1965

389 Demographic Characteristics of Pupils
1964/651969/70

500 Demographic Characteristics of Pupils in
Primary Education and Intermediate Schools
in Local Authorities 1972/73

539 Services to Pupils in Primary Schools of the
Hebrew Education in Local Authorities
1975/76

576 Services to Pupils in Primary Schools of the
Hebrew Education 1975/76

578 Education and Pedagogic Training of
Teachers 1974/75

594 Kindergartens and Schools in Local Authori
ties 1977/78

603 Recipients of Degrees from Academic Institu
tions 1970/71  1976/77

604 The Level of Education of the Population in
Israel

618 Students in Academic Institutions,
1971/721978/79

624 Survey of Absorption of Students from
Abroad

629 DemographicSocial Characteristics of Kin
dergarten and School Pupils 1976/77

663, 694, Education and Employmentof Graduates
of Israeli Universities 1979, Vols. 111

701 Schools and Kindergartens 1980/81
678, 712 Students in Universities  Studies,

Employment and Sourcesof Income 1978/79.
Vols.I II

736 Staff in Universities 1980
772 CourseofStudiesof Universities. First Degree

Students. Followup Survey 1976/77 
1980/81.

782 PostSecondary and Higher Education Institu
tions (excluding Universities) 1984/85

795 Survey of Graduates of Universities and Post.
Secondary Education  Vol. A.

CENSUSOF POPULATIONAND HOUSING 1961
Publications Nos. 15, 18, 21, 29, 30, 34, 35

CENSUSOF POPULATIONAND HOUSING 1983
5 Localities (2,000 Inhabitantsor more)andSta

tistical Areas, Population and Households,
Selected Social  Economical Characteristics
from the Sample Enumeration.

10 Educational Characteristics of the Population
and Languages Spoken  Data from the Sam
pie Ennumeration.

15 Classiifcation of Geographical Units accord
ing to the SocioEconomic Characteristics of
the Population

CHAPTER XXIII. RESEARCH AND DEVELOPMENT

EXPENDITURE ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT

new application of existing scientiifc or technologi
cal knowledge.

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.
Sources and methodology of the surveys were

described in the Special Series publications of the
Bureau; R&D in universities  in no. 502 and in
industry  in nos. 581 and 704.
The definitions 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

NATIONAL EXPENDITURE ON
R&D

(Tables XXIII/1,2)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Government and nonprofit 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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ADULT EDUCATION
Data for Table XXN/44 were provided by the

Ministry of Education and Culture, whereas data
for Table XXII/45 were provided by the Ministry of
Labour and Social Welfare.

SURVEY OF POSTSECONDARY
AND UNIVERSITY GRADUATES

1984
(Tables XXII/46XXII/49)

These tables present results of the Survey of Post
secondary or University Graduates 1984, as based
on the Census of Population and Housing 1983 66.

Survey population and the method of investigation
The survey covers all holders ofacademic degrees

and all those who completed postsecondary stu
dies, with or without certificate, who were included
in the census of population and housing and who
were in Israel at the time of the survey. Two groups
who were in Israel at the timeof the survey were not
included in it since they were not included in the
census population: Immigrants who immigrated
after the census, and Israeli residents who had
stayed abroad and who returned to Israel after the
census. The survey emcompassed a representative
sampleof about 14,700 persons with higher educa
tion, the 1983 census' sample file having served as
the framework for the preparation of the sample.
This file includes aged 15 and over in 20o/o of the
households.
The survey is based on a personal questionnaire in

which each sampled individual filled out data on his
education, employment at the time of the survey and
in the past, engagement in research and develop
ment and other demographic data. Some of the
questionnaires were returned by mail, and those
who did not respond by mail were investigated by
enumerators by means of telephone calls or in a
personal interview intheir homes. The collection of
the questionnaires lasted from September 1984 to
April 1985, and response exceeded 90C/0.

To enable comparison, the tables present data
from the 1974 survey on persons with post
secondary or academic education which was based
on the Census of Population and Housing 1972 .

The data in the tables are estimates based on a
sample. Estimates with a relative sampling error of
25^) or over were printed in brackets.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Thesurvey population: Academicians and people
with postsecondary education who were included
in the 1983 Census of Population and Housing and
who were in Israel on the census' night.
Academicians: Holders of Academic degrees from

academic institutions in Israel or abroad.
Persons with postsecondary education: Persons

who completed postsecondary studies, whether
they received postsecondarycertificatesor not. Stu
dies are considered postsecondaryif admittance to
them depends on having complete secondary educa
tion and upon completion of which a nonacademic
postsecondary certificate is granted.
Degree: The highest academic degree held by an

individual:
First degree: B.A., B.Sc, and similar
degrees
Second degree: M.A., M.Sc. and similar
degrees, including doctor of medicine
degrees.
Third degree: Ph.D. andsimilar degrees.

Academicfieldofstudy is determined according to
the subject of study or the main field for the highest
degree.
Postsecondaryfieldofstudy is determined bythe

most recent postsecondary subject studied,if more
than one subject was studied at a postsecondary
level. Studies for a diploma in practical engineering
and mechanics received priority in determining the
field, even if they were not the most recent.
Age was calculated in full years, bysubtracting the

year of birth from 1984.
Employed in annual civilian labourforce: Persons

who worked at least one day during the year preced
ing the filling out of the questionnaire, other than
people who were in the compulsory army service or
in the regular army during the whole year.
Labour force characteristics (such as economic

branch, occupation) ^£1£ determined according to
the interviewee's work in his main place of work at
the date of the filling out of the survey's question
naire, and if he did not work  according to his
main work in the preceding year.

66 Detailed explanations on the 1984 survey appeared in Special Publication no. 795 (see list below).
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Paramedical courses include: Laboratory staff,
Roentgen technicians, dental technicians, dentists'
asistants, biotechnicians, optometrists and sanitary
technicians.
Arts include: Music, plastic arts, dancing, theatre

and cinema.
Other trends include: Tourist guides and travel

agents, librarians and translators and informal
education.

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 beginningofeach school year,
and include any student in an institution of higher
education. As of 1964/65, only students fora recog
nized degree, who pay tuition fees, have been
included.
Figures relate to the middle of the schoolyear

(including students whowereadmitted in the second
registration session) and do not include students
who cancelled their registration up to that session.
As of 1975/76 data are based on the processing of

tuition filesof the institutions according to the situa
tion in January  April of the respective school
year, with the addition of completions (estimates)63.
Data for 1982/83 and 1984/85 in TablesXXII/14

and XX1I/35 are based on matching the student file
with the file of the Census of Population and Hous
ing 1983, from which personal data on 88(#) of the
students were taken.
The tables include all Israeli and foreign students

(who are temporary residents in Israel) who study
for a degree. In Table XXI1/33, Israeli and foreign
students studying in special academic programmes
(not for a degree) were also included.

In Tables XXII/34 and XXII/36 the fieldof study
is determined by the main subject, except for
research studentsof medicine in the Hebrew Univer
sity, who were classified up to 1969/70 according to
the faculty in which they studied and as of 1970/71,
they have been classified according to the scientific
field 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.
Applicants6'. Data for Table XXII/37 are derived

from the filesof applicants for first year studies for
first 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).
Resultsof registration
Acceptedand studying, The candidate received a

positive answer from one university at least and
started studies.
Accepted andnotstudying.The candidate received

a positive answer from one university at least but did
not start studies.
Not accepted. The candidate did not receive any

positive answer, not even from one institution.
Recipients ofdegree6s. Up to 1964/65, figures were

presented only for recipients of degrees. As of
1969/70, Tables XXII/3539 present also data for
recipients of academic diplomas (i.e., diplomas
granted to holdersofacademic degrees only). Recip
ients 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.
Datafor 1982/83 and 19848/85 inTableXXII/40

are based on the matching of the file of recipients of
degrees and the Censusof Population and Housing
1983, which personal data for about 8996 of recip
ients were taken.
Staf.f Table XX11/41 presents figures on staff

relating to the equivalent of whole posts (incl.
summingup of parttime posts). The data in this
table are based on processing from the salary files of
universities commissioned by the Planning and
Budgeting Committee of the Higher Education
Council and they are a monthly averageof the sur
veyed year.

The Open University. The data appearing in Table
XX11/42 were supplied by the Open University and
include pupils in the academic track only. Figures
relate to registrations (persons making the first pay
ment). Yearof study was determined by the credit
points amassed by the pupil.
Firsl degree students in higher learning institutions

except universities  see explanation to Table
XXI1/43, above): Thenumberofstudentsand grad
uatesof this track was also pointed out in the fool
notes in the respective tables.

63 See "Students in Universities 1984/85". ibid. no. 4. 1986.
64 See "Applicants for First Degree Studies in Universities 1984/85."  ibid. no. 2. 1986.
65 "Recipients of Degrees from the Universities 1984/85". ibid No. 5. 1985.
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gardens were based up to 1982/83 on reports on
pupils, submitted to the Ministry of Education and
Culture. In 1986/87, estimates were compiled
according to the numberof aged 5 in the population
and the rate of their attendance at kindergartens.
Teaching staf.f In 1986/87 data on teaching posts

and work units (XXII/8, 26, 30) 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, with the addi
tion of complementary information which the Cen
tral Bureau of Statistics collected from the
Independent Education Center, the recognized
schools and from part 0/ the teacher training
colleges.
Data on teachers in intermediate and secondary

schools in 1985/86 (Tables XXII/28, 29) are based
on a survey on teaching staff that the Bureau con
ducted in 1985/86. Data on teachers in primary
education (Table XXII/27) are based, for the offi
cial education, on teachers' payrolls and comple
mentary information which the Ministry of
Education and Culture collected, and concerning
teachers in the independent education and recog
nized schools  on information collected by the
Bureau.
Age and sexofpupils. Data for 1985/86 on prim

ary and intermediate schools in Tables XXII/12, 13

are estimates and are based on special censuses of
pupils carried out by the Central Bureau ofStatistics
in 1983/8460.
Data on postprimary education are based on

processings of the Ministry of Education and Cul
ture's pupils files.
Twelfth grade pupils in general secondary schools

(Tables XXII/2022). Data are based on surveys
which the Bureau conducted in 1982/83, 1984/85
and 1986/87, in which lists of these pupils were
received. For each pupil, the compulsory and
optional subjects and study units he took were speci
fied as well as the typeofexaminations for which he

prepared and the sex and origin. Response
amounted in 1986/87 to 879cf of total pupilsof the
Hebrew education who learned according to the
program enacted after the reform in matriculation
examination and to 8396 of pupils in the Arab
education.

The survey population does not include: In the
Hebrew education pupils in external schools in
small yeshivot and religious schools that are not
supervised by The Ministry of Education and Cul
ture and in the Arab Education  schools in East
Jerusalem.
Graduatesof the 12th gradeofgeneraland vocational
schools (Tables XXII/2425). The data are based on
the Survey of Graduates of 12th grade in 1985/86,
which was conducted by the Central BureauofSta
tistics in 1986/87, together with the annual census of
Hebrew and Arab education institutions.
An earlier survey on the subject was conducted in

1985/86 and related to 12th grade graduates in
1984/85".
In the present survey, all 12th grade graduates in

general secondary schools, continuation classes and
agricultural schools, as well as vocational schools,
who studied in the secondary technical track
(S.T.T.), were included.
The institutions specified the type 0{ examina

tions of the graduates.
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, result
ing from the transferofpupils between tracks during
the year.
Data relate to about 9896of the pupils who gradu

a ted from the twelfth grade.
Pupils in postsecondary and higher education

)excluding universities). Data on students in colleges
)Tables XXI1/3032), are based on an annual census
with general data which are supplied by the secreta
riatof theinstitution. Up to 1979/80, andin 1982/83
in 1985/86 data were also collected by personal
questionnaires which the students filled out; these
questionnaires included details on personal charac
teristics of the student, family background charac
teristics 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/30)62. 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:

60 See DemographicSocial Characteristicsof Kindergarten and School Pupils 1976/77, Special Publication No. 629.
See also Monthly Bulletinof Statistics  Supplement, No. 4, 1985, with data for 1983/84.

61 See also "Type of Examinations of 12lh Grade Graduates in 1983/84" in Seriesof PamphletsofEducation and Culture
Statistics. No. 154 (Hebrew only).

62 See PostSecondary and Higher Education Institutions (excluding Universities) 1984/85, Special Publication No. 782 and
"Education Institutions 1984/85 (Preliminary data) (Hebrew only), Monthly BulletinofStatistics  Supplement. No. 6,
1985. See "Students in Universities 1983/84", Monthly Bulletinof Statistics  Supplement, No. 5, 1985.
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considered postsecondary, the pupils were included
according to their place of study  i.e. amongthose
studying in vocational secondary schools (Table
XX1I/10 and other tables on post primary educa
tion). Only in Table XXII/30, which shows the total
extent of studying at the post secondary level, were
these pupils included (about 2,000 in 1986/87)
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/10 and Table
XXII/30 (see below).
Pupils in postsecondary and higher education,

excluding universities (Tables XXII/9, 3032). In
Table XXII/30 the total extent of studying in post
secondary education, in all frameworks, including
pupils in 13th and 14th grades in vocational secon
dary schools, is presented as well as students in the
track for teachers in the 7th through the 10th grades
in the Oranim' seminary, who were included in the
Haifa University. In table XXII/10, there is a dis
tinction between those studying in teacher training
colleges and those studying in other postsecondary
institutions, other than the above mentioned pupils
of the "Oranim" seminary, who were included
among students of the Haifa University, and 13th
14th grade pupils of vocational secondary schools,
who were counted in this table in the postprimary
level. In tables XX1I/3132 data are given on teacher
training colleges in general (incl. the above menti
oned students in the 'Oranim' seminary). This is the
source of the differences between data in Tables
XXII/10 and TablesXX 11/3032.

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/10 in 'other' institutions
outside the educational system.
Those studying practical engineering and

mechanics in the framework of the Government
Institution for Technological Training were also
included in Table XXII/45, among the total study
ing in this institute.
Pupils in teacher training colleges (Tables

XXII/10, 3032). Only those pupils who took part in
regularpostsecondaryorhigherstudies accordingto
the curriculum accepted in those institutions and
leading to qualiifcation as a teacher, were consi
dered. Not included in the summaries are pupils who
do not fit into this deifnition: Those who studied in
complementary courses, in preparatory classesor in
€0^8£8 for training infant nurses, as well as quali

ifed teachers studying for "seniorqualified teacher"
diploma (a total of about 8,800 in 1986/87.)
Students toward ifrst academic degrees in non

universitary institutions (Tables XXII/30. 43).
Table XXII/43 contains data on students of

teacher training colleges and in other non
universitary institutions for higher studies who stu
died toward first degree in courses that were
authorized or approved' by the Council for Higher
Studies and are qualiifed to grant such degrees.
In the table, students were classified according to

course of studies, as follows:
Practical engineers, technicians and similar 

include technology and applied science technology
and textile design;
Economics include collective economics.
Arts include music, dancing, painting, sculpture,

design, pottery, gold and silversmiths.
Other courses include informal education.
Arab education: The counting of institutions,

classes, pupilsand teachingposts (Tables XXII/8 1 0,
1517).
1. Pupils in 9th grade classes attached to primary

schools (about 3,600) as well as classes, (about
120) were counted among pupils and classes in
secondary schools.

2. Posts of kindergarten teachers in kindergarten
classes attached to primary ^/!00/^ and of
teachers in 9th grade classes attached to primary
schools, were counted among the teaching posts
and work units in primary schools.

SOURCES
The datain TablesXXII/713and 1532 referring

to institutions within the educational system, are
based on censuses and surveys of schools and kin
dergartens conducted by the Central Bureau of Sta
tistics in colalboration with the Ministry of
Education and Culture58 (see below).
Children aged 25 in kindergartens59. (Tables

XXII/101 1, 19). In the Hebrew education the data
for 34 year olds are based on the 'SurveyofKinder
garten Attendance" which hasbeenconducted since
1972/73 by the Central Bureau ofStatistics together
with the Labour Force Survey. Since 1976/77 also
those aged two were included. For children aged 5,
an estimate was compiled.
On analysing data on children aged 24, it should

be borne in mind that data are based on a sample.
and consequently are subject to considerable sam
pling errors.
In the Arabeducation, thedata on official kinder

58 See "Education Institutions 1985/86'' in the ibid., No. 9. 1986 (Hebrew only.)
59 See "Kindergarten and Day Nursery Attendance among Children Aged 24 in the Jewish Population. OctoberDecember

1985" No. 168 in the PamphletsofEducation and Culture Statistics (Hebrew only)
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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
primary education (including intermediate schools),
24 hours per week, in teacher training colleges, 21
hours per week. The number of work units was
calculated by dividing the total number 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
XX1I/26).
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 eacA/eve/ in whichthey taught.
In tables XXII/2839, ,which are based on the

"SurveyofTeaching Staff 1985/86", teachersin the
general secondary and vocational tracks were
counted in each track but in the total they were
counted only once. The same method of counting
was applied for teachers in intermediate schools and
in secondary schools.
Pupils (Tables XXII/1013; 1625, 3032)
Children in kindergartens (Tables XXII/10, 11,

19). Up to 1971/72, only children aged 34 who
attended municipal and public kindergartens, were
included. As of 1972/73 children aged 3 4, 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/1 114 and 30 was calculated according to the
situation at the end of 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 attendance.

12th grade pupils in general secondary schools
(Tables XXII/20, 22).
In the Hebrew education: 12th grade pupils in

general secondary schools, in religious schools
supervised by the religious education section. 12th
grade pupils in external schools, and in yeshiva
schools for youths and in other religious schools
who do not study towards internal matriculation
were not included.
In the Arab education: 12th grade pupilsof secon

dary schools  official and nonofficial, in East
Jerusalem  students of state schools only.
Only pupils who are prepared by the school for

matirculation examinations are included in the
tables. Pupils were classified according to the
number of study units they took within 3 years in
each of the compulsory or 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, 34study units are 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 track and subjects in vocational schools

(Tables XXII/23, 25).
The track was determined, inter alia, according to

the levelof learning, to the relation between general
and practical learning and to the typeofdiploma for
which pupils are prepared.
In the practical' and regular tracks, pupils are

instructed for government diplomas, whereas in the
secondary track most pupils are instructed for voca
tional matirculation examinations.
The subjects are the trends of qualification in

vocational schools.
Graduates of 12lh grade of vocational schools

(TableXX 11/2425).
Pupilsof all types of secondary schools who com

pleted their curriculum in the 12th grade and were
admitted to examinations for one of the types of
diplomas granted at the endofstudies. In vocational
schools, only graduates of the 12th grade in secon
dary technical track (S.T.T.), most of whom are
admitted to matriculation examinations, were
included. Pupils were classified according to the
type of examinations to which they were admitted,
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 typeof diploma granted due to these
examinations. In general secondary schools, conti
nuation classes and agricultural schools, a distinc
tion is made between matriculation and exams for
final secondary diplomas. In vocational schools, a
distinction is made between full matirculation
examinations, examinations leading to a vocational
final diploma which consistsof 2 or more matircula
tion examinations and examinations for a full voca
tional final diploma which consists of one
compulsory matriculation examinations. Graduates
who were not admitted to any of these types of
examinations were classified as "not admitted to
any examination" (external) even if they passed
examinations in the school's internal examinations.
Pupils studying mechanics and practical engineer

ing in vocational secondary schools. In the vocational
secondary schools, pupils are trained for one year
(after 12th grade) for a "technician's" certificate,
and for two years (after 12th grade) for a "practical
engineer's" certificate. Although these studies are

)85(



universitary: Teacher training colleges; other post
secondary institutions for training of qualified
nurses, practical engineers, technicians, etc.
Some of these institutions have received recogni

tion, or permission from the Higher Education
Council allowing them to hold higher studies in cer
tain study tracks authorized for that purpose (Table
XX1I/43), leading to a "bachelor's" degree, such as
B.F.A.  Bachelor of Fine Arts, B.Mus.  Bache
lor 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/42.
Arab education. In the educational system, the

following were included: compulsory, kinder
gartens, and at the primary and postprimary levels,
all ofifcial schools and those nonofifcial schools
supervised by the Minsitry of Education and Cul
ture; government schools and schools run by
UNRWA in East Jerusalem. Private institutions in
East Jerusalem, and since 1978/79, unofficial Chris
tian institutions not supervised by the Ministry of
education 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 of a separate adminis
trative unit. For separate data on the Druze sector,
see Table XX1I/19. As of 1981/82, the "Druze Sec
tor" includes also institutions in the Golan.

OTHER INSTITUTIONS
In addition to the institutions of the educational

system, studies are held also in institutions deifned
as "other", which include: at the pirmary level 
institutions such as TalmudTorah schools; at the
postprimary level  "small" yeshivot, vocational
schools for apprentices and industrial schools.
Homesfor juvenile offenders and courses for train
ing practical and infant nurses were included up to
1982/83; at the postsecondary level  "great"
yeshivot for boys aged 18 and over, in which reli
gious studies are held.

EXPLANATIONS TO THE TABLES
Origin: For those born abroad  continent of

birth, and for Israel born  father's continent of
birth.

Kindergartens. Schools and PostSecondary and
Higher Education Institutions (excluding universities)
(TablesXXII/7XXII/32).
Kindergartens. From 1978/79 onwards, data on

the number of kindergartens are not published in
Tables XXII/7 and XXII/8 nor are data on
teaching posts in kindergartens (see "Sources"
below). Data on children in kindergartens are pub
lished in Tables XXI1/10, II. 19.
Schools (Table XXU/7)
Countingof schools. Schools in which studies are

held at more than one level (such as primary and
intermediate), or more than one typeofschool (such
as intermediate and secondary) were counted at
every level or type of school, whereas in the "total"
line they 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 types ofeducation 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 multytrack 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
extentof each typeof study.These definitions were
used to calculate average sizes of schools in Table
XXII/16.
Preparatory schools in East Jerusalem were

included with intermediate schools.
TeachingStaff (Tables XXII/8, 26,28).
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 number of hours taught
by the teacher. A teacher working in more than one
school was counted in the totalofposts according to
the numberof 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, 26). This definition is

applicable also to teacher training colleges (Table
XXII/31). When counting teaching posts in voca
tional and agricultural schools, professional instruc
tors' posts were also included.
The data on teaching posts in primary schools

include only teaching financed from the Ministry of
Education and Culture budget; teaching ifnanced by
the local education authority, the parents' commit
tee, etc., was not included.
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ces, at constant prices, was estimated by deflating
the current price estimates by the increase in the
consumer price index (excluding housing). As of
1982/83, expenses on purchase of goods and servi
ces of private nonprofit institutions at fixed prices
were estimated by deflationof estimates at current
prices by a price index that accounts for the special
composition of these institutions' expenditure. In
the absence of data on monthly expenditure, it was
not possible to deflate prices monthly or quarterly.
In the businesssector ("Other"), estimatesat con

stant prices were calculated, for most items, using
relevant quantity indicators, such as the number of
children in private kindergartens, or bydeflating 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 Table XXI1/4 estimates are given of national

expenditure on education and its main components
at constant prices of 1980/81.

New series. Complementary data were added to
the estimates for 1974 onwards to extend coverage
ofnational expenditure on education and measuring
methods were improved.
In order to make a comparison with estimates for

previous years possible, TableXX11/4 presents esti
mates at constant prices for 1974/75 which were
prepared according to the previous methods.
Revised estimates. In comparison with the pre

vious Abstract, estimates of capital formation in
fixed assets were corrected as from 1974/75, due to
improvements in estimating the cost of buildings
which were constructed by the MinistryofHousing
and by private nonprofit institutions.
Minor corrections were also made in the estimates

of current expenditure for 1982/83, according to
updated figures. The preliminary estimate for
1983/84 was corrected according to detailed finan
cial reports.

SOURCES

1. Financial reports of the government, the
national institutions and the local authorities
and explanations to the proposed government
budget.

2. A survey held by the Bureau on the components
of expenditure in private nonprofit institutions,
based on the financial reportsof the institutions,
and on special questionnaires sent to them.

3. 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.

4. 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 XX11/7 
XXII/43) and in "other institutions" (Table
XXII/10) in the Hebrew and the Arab education
(including the Druze sector). In addition data are
presented on studies in the frameworkofadult edu
cation (Tables XXI1/44, 45).

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 levelof education, as follows:
Primary education includes primary schools (offi

cial and recognized) and special schools. Primary
schools include sixyear schools (up to grade VI)and
eight year schools (up to grade VIII). 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. Secondary schools include threeyear
schools (grades X XII) and fouryear schools
grades (IX XII). In secondary schools, studies are
held in the framework ofa numberoi typesofeduca
tion  general secondary, continuation classes (in
qibbuzim and moshavim), vocationaland agricultu
ral. 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
includes the following institutions which are defined
as postsecondary by their admittance requirements
(full secondary education or equivalent) and by the
length of courses, but where the studies are not
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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 CollegeforTrainingofEdu
cation and Attendance Workers; Vocational
Training Department (Ministry of Labour and
Welfare), nautical training (Ministry of Trans
port), and secondary and postsecondary
schools of governmental companies, such as the
Telecommunications School and the Tourism
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, allocations to educational institutions and
Education Fund.

d. Expenditure on education by the World Zionist
Organization.
Expenditure on education by local authorities

includes the following items:
a. Expenditure of the department of education in

the ordinary and extraordinary budgets, 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
proift 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 madefor employers par
ticipation in vocational training of their workers

and government participation in ifnancing private
enterprises' activities in these ifelds.
2. ClassiifcationofNational Expenditure on educa
tion, by type of service
The expenditure on education services 0( the

government, local authoirties, nonproift institu
lions and on services rendered on a commercial
basis was classified according to the typeof indus
trial branch of the institutions rendering the service.
Industrial branches are deifned according to the
Israel Standard Industrial Classification 1970.
Households' expenditure on buying textbooks and
stationery from commercial bodies wereclassified 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 item "kindergartens" includes also day nur

series. The estimatesof expenditure relate to child
ren of age 3 and over.
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. The estimate of expenditure includes also
expenses on boarding schools that are attached to
educational institutions.

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 nonprofit institutions and the
business sector), for each typeofexpenditure ( 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
of goods and services. The change in compensation
of employees, at constant prices, was estimated
using the changes in the number of work units.
Other expenditure on purchases of goods and servi
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CHAPTER XXII. EDUCATION

EDUCATIONAL LEVEL
The sourcesof the data in TablesXX1I/13 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
EDUCATION57

(FINANCIAL DATA)

DEFINITIONS AND METHODS OF
COMPUTATION
National expenditureon education includes current

expenditure and fixed 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 al
reduced prices or free of charge. Having no
market prices, the value of these services is mea
sured by production expenses.
Expenses included are: Labour expenses (wages
and salaries, other labour expenses and taxes on
wages), and net current purchasesof othergoods
and services (i.e., after deduction of sales).
Expenditure on interest andlinkage differentials
is not included. Consequently, financing by
loans as opposed to financing by taxes and
grants does not affect the estimateof the value of
the education services. Depreciation on bui^
ings and equipment is not included, because of
the difficulty in measurement.
Fixedcapital formation includes the expenditure

on constructionof buildings and purchaseofequip
ment for education services.
National expenditure oneducation is classified by

sector and by type of service.
1 . ClassificationofNational Expenditure on Educa
tion, by Sector.
The national expenditure on education is classi

fied by the following sectors:
a. Government and national institutions (the

expenditure of theJewish Agency and the World
Zionist organization is included(;

b. local authorities (municipalities, local and
regional councils);

c. private nonprofit institutions;
d. other  including business enterprises and

households.
There is a distinction between the operating sector

and the financing sector:
In the classification by operating sector, the con

tribution of each sector is measured by its direct
expenditure on goods and services including factor
payments, irrespective of the ifnancing sector. For
example: All the expenses of nonprofit institutions
(such as the Hebrew University) on the purchase of
goods and services are recorded as expenditure of
the institutions themselves and not as that of the
other bodies which financed them.

For kindergartens and primary schools, the ser
vice is carried out jointly by the government and
local authorities. In the classification by sector,
government includes the expenditure on teachers'
wages and the local authorities the currentexpen
diture on maintenance of the said institutions.
The value of government education services does

not include any imputationof 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.
Financingby sector is definedasitstotal outlay on

goods and services, subsidies, grants and other net
transfers to other sectors (excluding granting of
loans). In government financing, the subsidy com
ponent in government loans given at low interest or
not linked was not included. Transfers between sec
tors are determined by entries in the government
accounts. The corresponding entry in the accounts
of other sectors is likely to differ from the entries in
the government accounts mainly with respect to the
period relating to the transfer.
The analysisof development in financing 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 andbyadjustmentof the reporting year to
the financial year.
Expenditure on education by government includes

the following items:
a. Expenditure of the Ministry of Education and

Culture in the ordinary and development
budgets. Itdoes not include the following budge
tary items: Nutrition, youth department, premil

57 C.f National Expenditure on Education 1983/84 and Provisional Esitmates for\9SH/S5'mMonthlyBulletin ofStatistics
Supplement, No. 9, 1986.
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person less than 17 years old. As of 1 IV 1977.a
juvenile is a person less than 18 years old.
The penal law (amendment 3) of 1978 which was

passed in the Knesset on 28 VI 1978 provides. that
the age limit of criminal responsibility is 13 years
instead of 9 years, previously. On 20 VI 1984. the
Knesset passed amendment 19 to the penal law.
according to which the minimal age of criminal
responsibility was reduced from thirteen to twelve
years.
In statistical processings since 1979, juvenile

offenders are those tried at juvenile courts. Before
that date, 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 twice or more till the end of the year.
New offender. Till 1979, a newoffender 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,
even if thatconviction was ofmore thanone offence.
Age o/ 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, continent of birth, religion and
period of immigration. Data on prisoners (Table
XXI/14) include also persons imprisoned for non
paymentof debts. Detailed data on criminal statis
tics 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 ifles 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 TablesXX1/3 XX1/7 and XX1/13 and

XXI/17 19 are derived fromthe 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 XX1/7 are based on u 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/12are compiled in

the Central Bureau ofStatistics, from material supp
lied by the police. As of 1977, police mateiral was
obtained in automatic data file. Residentsof Judea
and Samaria and the Gaza Area who were tried in
Israel were deducted from that file.
Data from these sources for 1967 and since

include East Jerusalem.

FIRES
Data on fires appeared in Abstract no. 35 1984,

pp. 613614.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

703 Fires and Fire Extinguishing Services 1981
729 Victimization Survey 1981
804 Criminal Statistics 1984
812 Judicial Statistics 1986
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CHAPTER XXI. PUBLIC ORDER

SUMMARY TABLES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

EXPENDITURE ON PUBLIC ORDER

Expenditure on public order includes the expendi
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 localauthorities. Trading
enterprises fully or partially owned by these bodies
and operating as limited companies, are not
included.
Go\ernment expenditure on public order includes

expenditures for adminsitration and research con
nected with the maintenance of internal order, law
courts, police, fire protection, prisons and other
placesof detention and correction.See MonthlyBui
letin of Statistics  Supplement, No. 1, January
1987, 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
Tribunals.

LAWYERS
The number of lawyers up to 1962 is based on the

list of persons authorized to practice law, as pub
lished in the Official Gazette eachyear;asof theend
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 in TablesXXI/3 XXI/7 do

not include activities in military tribunals.
Detailed data on Judicial Statistics and explana

tions on sources and methodsof processing the data
as well as the main changes inthe judicial system are
published annually in the Bureau's Special Series.

CRIMINAL STATISTICS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Data for 1979 and 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. Trials ofminor
trafifc offences are not included.
Investigationfiles: Criminal events recorded in the

charge registerof the police (felonies and misdemea
nor) after substraction of files closed by the police.
Data on investigation files appear in Table XXI/3
and 13.
Criminal offence: A criminal event for which an

accusation against one person has been submitted
for committing an offence. An offence may be the
infringementofmore than one paragraphof the law.
Accusation. The unit is a file at court concerning

one person. A court file may include an accusation
of more than one offenceof one person. Each file is
counted once, even if more than one criminal 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 files.
Typeofoffence. A court file may include accusa

tions of infringement of more than one paragraph of
the law. In statistical processing, the typeofoffence
is determined according to the most severe para
graph of the law in the entire accusationand convic
tion, as regards the most severe penalty which may
be imposed according to the law.
In 1979, the classification of criminal offences

which had been in use at the Central Bureau of
Statistics since 1964 was updated. This is a uniform
classification, used by the Israel Police, the Central
Bureau of Statistics and other bodies. Updating the
classification necessitatedseveral changes, mainly in
offences against the public order, sexual offences
and offences against morality.Forfurther explana
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 once
during the year, was counted only once. The type of
offence is determined by the last conviction of the
most girevous offence during the year.
Adultand juvenile. Up to 23 VII 1971, girls less

than 18 and boys less than 16 years old were consi
dered juveniles, The youth law of 1971 was enacted
in some stages: As of 1 X 1975, a juvenile was a
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Transferred income is the income that the Govern
ment collects for the local authorities, and includes
property Arnona, land betterment tax and vehicle
fees.
Government participation includes general non

earmarked grants, and participation in maintenance
of services  mostly governmental  such as edu
cation, culture, welfare and religion.
Loans for balancing the budgetare loans fordimin

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.
In the Extraordinary budget
Income by source includes: Loans from banks,

from the Treasury and from financial institutions,
contractors'credit,governmentandowners' partici
pation 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 (See details in Table XX/15)
Expenditure from the ordinaryand extraordinary

budgets is classified according to purpose and type.
In the ordinary budget.
By type; Expenditure on wages and salary, on

current activities, participations and donations,
nonrecurrent expenses and repayment of loans.
By purpose: Expenditure on administration, local

and government services, enterprises and other
expenses.
In the extraordinary budget
By type: Expenditure on development of machin

ery and equipment, capital transfers, acquisition of
buildings and land etc.
Bypurpose: Expenditure on local and government

services, enterprises and other.
Expenditure 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.
Expenditure excludes expenditure on education

of the local authorities related to salariesof 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.
Income and expenditure in the extraordinary

budget include sums earmarked for development
only.
Budgetarysurplus/deficit relates to ordinary and

extraordinary budgets only and it is the difference
between income and expenditure.
Incomeand expenditureatifxedprices, In order to

present the real change over the years, income and
expenditure were computed at fixed pirces.
The percentage of real change was obtained by

deducting the change in the Consumer Pirce Index
from income and expenditure at current prices, the
base being average 1979/80=100.0.
Source:
Financial reports of 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
798 Local Authorities 1984/85  Physical Data
809 Local Authorities 1984/85  Financial Data
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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 Prison Authority and include all
workers  permanent , special contract and tempor
ary  in the Civil Serrvice, except the staff of the
President's office, the Knesset Secretariat, the State
Comptroller's ofifce, 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
agents, local staff in embassies abroad, soldiers and
civilians employed in the army and the staff of the
security system.
a. 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 of 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 and as of 1986, data for the Min
istry of Police are presented separately.

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 had
been part of the Ministry of Labour were
transferred to the Ministry ofHousing: 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 MinistryofHealth includesMALBEN
workers as of 1977.

b. In 1978, Ben Gurion Airport workers, who
previously belonged to the Ministryof Trans
port, became an independent authority and are
no more included among government
employees.

c. In 1983, a new ministry was established:
"Economy and Planning".

d. 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.

e. The Ofifce MechanizationCenterof the Minis
try of Finance became an independent author
ity  "Malan Systems Ltd. As of 1986, its
workers are no more included among govern
ment employees.

f. Changes in gradation:
I. Psychologists are included inthegradation

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.

g. Data for 1970 and onwards relate to the
number of staff on March 31of each yearand
not to employment posts. Between 1972 and
1979, data on temporary workers referred to
annual averages. Data for 1980, which
appeared in Abstract no. 31asannual averages
were reprocessed and are presented here as for
March 31, 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
ordinary budget; ifit is financed by a loan or revenue
earmarked for a development project, it is entered in
the extraordinary budget.

In recent years. the local authorities have included
in their extraordinary budgets also loans intended
for balancing the ordinary budget.
As of 1980/8 1 , data on ordinary budget ofincome

and expenditure include also Jewish local authori
ties in the Judea, Samaria and Gaza Area.

DEFINITIONS
Income is classified in the ordinary budget by

source and use and in the extraordinary budget by
source only.

INCOME (See details in Table XX/13)
In the ordinary budget
a. By source: Selfincome is the income which the

local authorities collect directly from the residents
and institutions, and includes war risk insurance
(general Arnona), levies and service fees, imposi
tions, quotas to local committees in the regional
councils and participation of proprietors and
institutions.
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In 1984/85, the expenditure includes also the
expenses of nonproift institutions which were
ifnanced by the above bodies. For compairson with
preceding years, the data for that year are presented
according to both deifnitions.
The expenditure by purpose was classified

according to the directives of the U.N. Statistical
ofifce56, and itincludes4 groups that reflect the main
government purposes: The expenditure were classi
ifed into 4 main groups: General public services and
defence, social and community services, economic
services and other services, mainly paymentof inter
est. The estimates of expenditure by purpose are
based on a detailed analysis of ifnancial accounts of
the Government ministries, the National Institu
tions, the local authorities and public nonprofit
institutions. The estimates of defence expenditure
are partly based on data on the actual supply of
goods and services  mainly ofdefence imports 
and purchases from defence enterprises.
The subsidy component in the Government loans

to the business sector is not broken down by eco
nomic branches due to lack of information.
Payment of interest is not classified into the var

ious purposes and are presented in the item "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 financed by loans and
not by taxation.

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 financial transactions include, on the side of
the assets, mainly deposits in banks, and on the side
of the liabilities  the balanceof cash mobilized by
the Ministry of Finance for short periods. Balances
which derive from budgetary transactions reflect
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. The liabilities derive from loans taken by
the government and from linkage and rate insuran
ces guaranteed by the government, due to loans

granted by the banks under the direction of the
government.
The government guarantees. which are condi

tional liabilities of the government, are included in

the mutually offsetting accounts.
Source: Reports of the Accountant General.

GOVERNMENT INCOME AND
EXPENDITURE

Data refer to budgetary revenue and expenditure,
being the greater partof the turnoverofthe Govern
ment ifnances. In addition, there are two other types
of payment and revenue which are not included in
Tables XX/8 and XX/9 as follows:
a. Earmarked revenue and expenditure whichare

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 various
reasons, were not included in the budget (including
the financing of the budgetary deifcit).
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 profit enterprises report ontheir activi

ties according to accumulation (railways, the Minis
tryof Communication, Government trade. housing
schemes).
The classification of income and expenditure in

these tables is basically an administrative one. An
economic classification of the government's income
and expenditure appears in Chapter VI National
Accounts.
Tables XX/89 present the budgets of govern

ment income and expenditure for 1986/87 and
1987/88.
These budgets assumed rises in prices of various

items between 1985/86 and 1986/87, as follows:
wages by40.39/0,purchases27C/O, investments
building  3Oo/o and the exchange rateof the U.S.
dollar  6c/0.
The assumptions of rises in prices between

1986/87 and 1987/88 were:
wages  166/0. purchases  18c/c, investment in
building  1 T/c and the exchange rate of the U.S.
dollar Wo ■

Sources: Reports 0( the Accountant General and
the proposed budget for 1987/88of January 1987.

56 C.f UnitedNations,"ClassificationofFunctionsofGovernment"in Statistical Seires, Series M. No. 70,NewYorkI 970
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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 taxes, in which the funds must invest a deHned
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 and additional provision: The regular

monthly provisions paid by employee and
employer, and amounts transferred by the members
to their credit as agreed with the fund foraccumula
tion of retroactive rights.
Provident payments. Payments to retired

members, or whenever the conditions for obtaining
the beneift according to the regulations of the fund
are 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 data and explanations on the Social

Insurance Funds Survey for 1985 appear in the
Monthly BulletinofStatistics  Supplement No. 8,
1986.

SOURCES
The data were taken, up to 1971, from the yearly

financial reports of 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.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

436 Social Insurance Funds in Israel 1971; 1972
806 Insurance in Israel 1985

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
eration the changes which took place within the
participating lists. Only valid votes for the major
lists are presented and minor lists are given in two
groups: Other minorities (except those presented
separately) and other lists.
Detailed resultsof the elections to 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
GOVERNMENT, THE NATIONAL

INSTITUTIONS AND THE
LOCAL AUTHORITIES55, BY

PURPOSE

DEFINITIONS, METHODSOF ESTIMATION
AND SOURCES

Table XX/5 presents an analysis of the expendi
ture by purpose of the following bodies: Govern
ment ministries, the National Insurance Institute.
The National Institutions (expenditure in Israel of
the Jewish Agency, The World Zionist Organiza
tion, the United Jewish Appeal) and the local
authorities.

55 C.f "General Government Expenditure" in Monthly BulletinofStatistics  Supplement, No. 12, 1985.
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1 ne data in the profit and loss reports and in the
balance sheets of the Israeli companies reflect their
business in Israel and abroad; as for the foreign
companies  only a list of their assets and liabilities
in Israel is given.
In historical tables, data through 1984 are pres

ented at nominal values, and for the sake ofcompar
ison, the percent annual change in the Consumer
Price Index is given, whereas data for 19841985 are
directly comparable, having been presented at uni
form values (see explanation in General  above).
Life assurance includes insurance in caseof death,

pension insurance, insurance against invalidity, and
any combination of the types mentioned above.
General insurance: All branches of insurance

except life insurance.
Since 1977, the account of businessof the 'Gen

eral Insurance' branch (Table XIX/8) includes,
among the assets, an item for 'investment profit',
which was previously not included in this account.
Reinsurance: Any transfer of partof the risk from

one insurer to another, other than insurance carried
out jointly by a number of insurers.
Retention is the balance of income/expenditure,

after deduction of the share of reinsurers.
Investmentprofit: Interest on investmentcovering

insurance and other liabilities, dividends, profit
from realisation of investments and credit fees refer
ring to the report year (for the years 19811984
including also the adjusted figures of insurance
reserves and pending claims in general insurance in
foreign currency for the beginningof the year, to the
exchange rate of the Sheqel at the endof the report
year).
Insurance reserve: A fund representing the con

tingent liabilitiesof theinsurer 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.
Period. Data refer to calendar years.

SOURCES
Data are based on reportsof insurance companies

active in Israel and on reportsof theLloyd's (Lon
don) brokers in Israel.

SOCIAL INSURANCE FUNDS

DEFINITIONS
Social insurance funds
Social insurancefund 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.
Classiifcationof funds
One social insurance fund may include several

types of funds. Funds are classified both by type and
by administration.
Pension funds: Social insurance funds thatadmin

ister pension funds only or together with other
funds.
Provident and severance fundsin 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.
Study scheme: This scheme was initially intended

to save money for proficiency studies. A profes
sional committeefor each scheme must approve the
proficiency needs of the employee for raising his
professional level and advancement.
As of 1978, an employee may draw on his savings

in this scheme, on condition that he saved at least six
years.
Social scheme: A mutual scheme for ifnancing

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.
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CHAPTER XIX. BANKING AND INSURANCE

GENERAL

Most data in this chapter are presented at current
values. In the tables on insurance (X1X/611), data
through 1984 are presented at current nominal
values, and data for 1984 and 1985  in New Israeli
Sheqels for end 1985, as based on the Consumer
Price Index and foreign exchange rates in December
1985. TableX1X/12, 4, 5, 10,11, 13 and 14 are end
of year balance and data in Tables XIX/3, 69 and
12 are sums of annual flows.
At the top of each table, the percent ofchange 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
and for annual summations  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 (some are not
linked at all, 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 summaryof financial assets and

liabilities of the Bank of Israel is presented.
For detailed explanation fo the various balance

sheet items, see explanation to the financial reports
of the Bank of Israel for December 31, 1986.
Table XIX/2 is a summary of the balances of

banking institutions in Israel (balances of mortgage
and investment banks and of the Post Office Bank
are not included) and foreign banks operating in
Israel. In this summary the mutual balances between
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 saleofassets and from
varying exchange rates. As 0[ 1975, it includes prof
its from varying exchange rates, excluding the
changes resulting from the new economic policy
starting on 28 X 1977. Operational profit is given
before deduction of taxes on profit.

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 secuirties' counterpart
with the treasury, and by receiving deposits ear
marked for loans according to the directive of the
depositor.
Assets and liabilities are listed at their balance

sheet value and only those linked to the US Dollar
are reassessed. In the assessing of buildings and real
estate, there is also the difficulty caused by the fact
that a number of banks list this item as a nominal
value.
Source: The Bank of Israel's balance sheets and

statistics on banking institutions published by the
Bank of Israel.

INSURANCE COMPANIES54

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The data relate to insurance transactions by

Israeli insurance companies in Israel and abroad 
after deducting the share of reinsurers  and by
foreign companies in Israel, after deducting reinsu
ranee in Israel (not included are transactions of
foreign companies in Israel, not by the mediation of
a branch office or broker in Israel).
There are only incomplete data on transactions of

Llyod's brokers and consequently, they cannot be
summed up together with the other transactions.

54 Financial data of the National Insurance Institute are presented. together with the physical data. in Chapter XXV 

Welfare.
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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 1965toDecember3I St. Data
since 1960 do net include vehicles whose licenses
expired more than one year earlier.

More detailed definitions are given in Special Ser
ies No. 789.

TRAFFIC ON NONURBAN
ROADS

Daily traffic volume on road is defined as the
number of vehicles passing over a given road during
24 hours.
Road section is defined as a section of road

bounded bytwojunctions. where the traffic volume
on the next section, afterthe junction,differs by 2O'>6

from the traffic volume on the first section.
The source of the data is the trafifc counts carried

out by the Central Bureau of Statistics using
mechanical meters installed on nonurban roads,
which measure traffic passing over that section.
Motorcycles and motor scooters are excluded. The
counts are made once a year during seven days at
least.
Nonurban kilometrage is calculated by multiply

ing the traffic volume on a given section by the
length of the section.

NATIONAL KILOMETRAGE

Data are taken from current survey which is 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 result of the vehicle being in a state ofa
motion on the road. and in which people were
injured.
The data include accidents with injured persons

registered by the Israel Police Force, in which at
least one civilian (including police) vehicle was
involved, or a civilian pedestrian or passenger. For
further details, see Special Series No. 789.

DRIVERS

SOURCES AND DEFINITIONS
The data on the numberof driversare 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 holders of military licenses only or interna
tional licenses only,or drivers 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 definitions are given in

Special Seires No. 789.

SURVEY OF TRAVELLING HABITS
1984

Data on the survey were last published in Statisti
cal Abstractof Israel. No. 37  1986. pp. 480485.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
98* Survey of Freights Transported by Roads 1958
137* Fuel Consumption of Motor Vehicles and the

Road Trafifc 1961
141 Israel Postal Services 1961/62
424 Trafifc on Nonurban Roads 19631972
432 Transport in Israel  Input and Output 

Operational Data 1972

507. 509, 518 Survey of Travelling Habits 1972
PartsI III

601 Survey of Trucks 1977
668 Patterns of Commuting to Work 1980
789 Motor Vehicles 31 XII 1985
797 Road Accidents with Casualties 1985. Part 11

805 Road Accidents with Casualties 1985, Part 1

811 Travelling Habits Survey 1984

*Hebrew only.
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CHAPTER XVIII. TRANSPORT AND COMMUNICATION

THE POPULATION INVESTIGATED
The deifnitionofenterprises included in the trans

port, storage and communication branch is based
on the StandardIndustrial Classificationofall Eco
nomic Activities 1970.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
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
dataof 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 80^1 of the revenue of the entire trans
port, storage and communication branch.
Revenue at fixed 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
employers' card file in the National Insurance lnsti
tute (cf. Chapter XII  Labour and Wages). Since
1978, a new series has been processed based on the
employers' reports to the National Insurance lnsti
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. Asof July 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.

COMMERCIAL SPEED OF BUSES
Data on commercial speed of buses were last

published in Statistical Abstractof Israel, no. 36 
1985, p. 504.

SEA TRANSPORT AND AVIATION

DEFINITIONS
Gross registered tonnage:Tonnage of boatin 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 by airon 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 figures given in Chapter IV
 Migration and Tourism. For travellers by sea, 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 in Chap
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 Departmentof the Ministryof Con
struction and Housing and the local authorities.
Table XVIll/18 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 fileof the

Licensing Department. Data do not include trac
tors. semitrailer combinations. army and police
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deduction of taxes), appearing in the employees'
payrolls and the business" expenditures, related to
the engagement of employees, which do not appear
in the payrolls51.
The product includesnet proift (before deduction

of taxes),net ifnancing proift (the value of interest
and linkage differentials paid by the business, less
interest and linkage differentials received by the
business), depreciation and rent.

Completion of the Trade and Services Survey 
Estimates for SelfEmployed. As stated above, the
survey's population includes businesses, which
employed in 1982/83 at least one employee.

In order to get a general comprehensive view of
the activity of the branches included in the survey,
the survey's data were completedbymeansof impu
tations for the selfemployed who did not engage
employees.51

DATA SOURCES AND INVESTIGATION
METHOD
The sources of the 1982/83 trade and Services

Survey are mainly administrative:
a. The profit and loss accounts for the tax year

1982/83 and the supplements to this accounts,
which specify the incomes and expenditures:
These accoutns were received from the income
tax filesof theassession clerksin allthe branches
in Israel.

b. Data on revenue and purchased input: These
data were taken from the data file of the Value
Added Tax Unit of the Ministry of Finance.
Permissions to collect these data from the
Income Tax and V.A.T. Authorities were
received for both of these services, based on the
Statistics Ordinance 1972.

c. Data on the financial economic activity, which
were obtained directly from business whose
profit and loss accounts were not available in the
Income Tax files, or further specifications
required for the survey.

"Financial institutions" (branch 70)
Data on the output of commercial banks, mort

gage banks and investment banks, constituting
about 70 percent of the branch's total activity, are
based on the Bank of Israel's Data, published in the
Examiner of Banks' annual reviews for the years
1982 and 1983".
For most other financial institutions most of the

data are based on the financial accounts of these
institutions for the survey's year.

"Insurance" (branch 71)
Data on the insurance companies are based on the

data of the Central Bureau of Statistics' annual
publication and the superintendent of Insurance in
the Ministry of Finance53. Use was also madeof the
Balance of Payments data with regard to transac
tions carried out abroad and to reinsuranceof the
Israeli insurance companies.
Data on inputs and outputs of insurance agents

and of insurance services, are based on payments by
the insurance companies, of commission fees and
miscellaneous expenditures on the setlling of
claims.
Data for the social insurance funds are based on

the financial accounts of the pension and social
insurance funds, submitted to the Ministry of
Finance. The InputOutput Department at theCen
tral Bureau of Statistics summed up the data from
the reports of the bid funds, which constitute the
majority in this branch.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
164* National Surveyof Trade and Personal Servi 590

ces 1962 640
198 Survey on Marketing Channels of Internal 686

Industrial Products 1963/64
298 Census of Eating and Drinking Facilities 794

1967/68
331 Grocery Shops Survey 1969 813

Trade Survey 1976/77
Survey of Hotel Expenditures 1977/78
Survey of Tourists and Residents Departing
1979/80
Tourist Hotels  Income, Expenditure and
Product 1981  1982
Tourism 1985  1986

51 For further specifications. see Monthly BulletinofStatistics  Supplement, No. 6, 1987, pp. 8486.
52 Bank of Israel. Examiner of Banks, The Banking System in Israel, annual reviews for 1982 and for 1983.
53 The Central Bureau of Statistics, Insurance in Israel 1982, Special Publications Series, No. 733.
* Hebrew only
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The Survey's Population and the Sample
The National Insurance Institute's Employers'

Card File serves as a framework to the sample for
the annual current estimates fo employment and
wages. This sample for 1978 served also as the sam
pie for 1982/83 Trade and Services Survey.

The Investigated Period
The survey relates, as mentioned above, to the

budget year 1982/83 (1 IV 198231 Ill 1983).
Mostof the profit and loss statements relate to this
period. Nevertheless, some of them relate to other
periods, such as the calendar year (1982) or the
agriculturalyear (October1982 September 1983).
The financial data of businesses which do not report
for the 1982/83 budget year were adjusted to the
prices of a uniform base period  the 1 982/83
budget year, according to the following ratio:

The Consumer Price Index  average
IV 1982 1111983

The Consumer Price Index  average in the
reported period

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The trade and services branches are classified

according to the Standard ClassificationofAllEco
nomic Activities 1970.

Definitions of Output in the Trade Commerce and
Services branches

The Trade Branch. The data relate to revenue
only, which isdefined as the valueof sales, at current
prices, for the period April1982 March 1983, plus
commission fees received on commodities sold by
the business, which were not owned by it. Revenue
also includes subsidies, other incentives and income
from other commercial activity, such as services,
renting off of buildings and equipment, etc.
Revenue does not inlcude taxes, such as Value

Added Tax; neither does it include income from
capital profits, such as profits from the sale of fixed
property, profits from rate differentials in securities,
etc.

Outputofthe Remainderof the Survey'sBranches
Outputof"restaurants, cafesandother eating and

drinking places" (branch 57) includes revenue from
these services, less expenditure מ0 food which was
included in the data on private consumption of
food.

Output of financial institutions and real estate
)branches 70, 72)

The outputofbanks (commercial and other) is
defined as incomefrom bankingservices (miscel

laneous commissions) as well as from imputa
tion on loans services, which is calculated as the
differences between interest received and paid.
The Bank of Israel's output is defined as its total
expenditure.

The output ofbrokerage isntitutions and other
services (including maintenance of real estate) is

defined as the value of income from brokerage
and from services rendered to the customers.
The outputof gambling institutions is defined

as the difference between the value of income
from the sale of lottery tickets and thesums paid
by these institutions to winners.
Output of the insurance branch (branch71) is

defined as follows: for insurance companies it is
their income from premiums and commission
fees paid from abroad (against all types of insu
ranee), after deductionof claims. The output of
insurance companies does not include payments
to insurance agents and to insurance services
)assesors); these sums were recorded corres
pondingly as the output of these branches. The
value of output of insurance agents and of insu
ranee services is defined as the valueofcommis
sion fees paid by the insurance companies to
insurance agents and their payments on the set
tling of claims.
Output of pension and social insurance funds

is defined as their total expenditure during the
period under review.
Outputofother branchesof survey is defined as the

value of income (revenue) from their main activity
and from other commercial business activity
)excluding income from capital profits).

Change in stocks of commodities owned by the
business, based on the businesses' financial state
ments, relates to the difference in the valueofstocks
at current prices between the endof the period under
review and its beginning. Inthe present survey, the
stocks data were deflated (by deduction of infla
tional profit) according to the deflation method
used by the national accounts system: The value of
the stocks at the beginningof the period was multip
lied by the ratio between the Consumer Pirce Index
at the middle of the period under review(September
1982) and the Consumer Price Index at the begin
ning of the period. The value of the stocks at theend
of the period was multiplied by the ratio between the
Consumer Price Index at the middle of the period
)September 1982) and the Consumer Price Index at
the end of the period (March 1983).
The stocks data relate to the trade branches only

and they were used for the calculationof the product
of these branches.
Wages, salaryandother labour expenses include all

the sums from which income tax is due (before
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Gross wages: All sums on which income tax is due
(before deduction of taxes), which appear in the
payroll of the surveyed month, including basic
salary, cost of living, professional, seniority, bus
fare, premiums and bonuses. Also included are
overtime pay, days of paid absence (e.g., vacation,
illness, holidays), convalescence pay, 13th month
salary, maintenance of vehicle (incl. allocation for
employer's vehicle used by worker) and of tele
phone, clothing, payments in kind, service charge
(whether paid by the employer or deposited in a
common account and then distributed 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: Gross revenue. including V.A.T.,in hot

els and rented rooms at private homes, and from
other services, e.g., from a dayspent (not overnight
stay), from deposits of cancelled reservations,
meals, drinks, bars, nightclubs, conventions, swim
ming pools, etc. It also includes service charge (also
if given for distribution among the workers), indi
rect taxes, and payments 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 hotelsof grades 5 and 4 stars
are included in the sample.
Other hotels. Data are obtained monthly, directly

from a representative sample of about 50 hotels.
In case when some hotels fail to report in time,

imputations are made on the basis of reports of
other hotels.

TOURIST HOTELS  OUTPUT,
INPUT AND PRODUCT

DEFINITIONS
Population: See above "Hotels  Tourist hotels",

other than hotels in East Jerusalem. Hotels which
had been classified as "gradeless" in the years in

which they were investigated, were classified in the
present survey according to the grade which was
approved for them later.
Gross operating output: See above, definition of

"Hotels  Revenue", with one difference: Data are
presented at factor prices  i.e., subsidies are
included, taxes are excluded  after they have been
brought to uniform prices  average 1982.
Gross nonoperating output includes income which

was received in the surveyed year but which is not
directly related to the operationof the hotel in that
year, like profit from the sale of property, receipts
on accountofprevious years, profits from the sale of
tradeable securities, etc.
Purchased income includes the cost of the pur

chase of products and services, such as food, bed
ding, kitchen utensils, personnel uniforms, fuel,
electricity, water, maintenance and repairs,
communication services, advertising, trans
portation, laundry etc.
Input  managementandgeneral includes all ihe

expenditure related to the managementof the hotel
other than management and clerks, such as: Man
agement fees, accountancy and other professional
services (such as computerizing, legal services,
etc.), municipal taxes, fees and insurance, sta
tionery, bad and written off debts, travels and flights,
contributions, training courses, security services,
etc.
Cost of work includes all the expenditures on

wages and other labour expenses of the total
employees (service workers, management and cleri
cal workers).

SOURCES
All the financial data are based on profit and loss

accounts forthe surveyed years as theywere submit
ted by the hotels to the Income Tax Authority. The
data are based on the sample employed for the col
lectionof data on employment, wages and revenue,
except in hotels in East Jerusalem.

SURVEY OF TRADE SERVICES
1982/83

The survey of trade and services for 1982/83 was
conducted in the framework of the preparation of
the 1982/83 InputOutput Table, as one of the sur
veys attached to it.

A similar survey was conducted for 1977/78 and,
though its results have not yet been published by the
Bureau, it served as a basis for the preparation of
data for these branches in the InputOutput Table
for 1977/78.
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by others sold on commission) in the reported
period, whether for cash or on credit, after deduc
tion of discounts and returns. The value is given at
the price paid by the purchaser (including indirect
taxes, purchase tax, V.A.T. etc., excluding subsi
dies). Receipts for commodities sold before the
period reported on, or down payments on account
ofcommodities sold after the report period were not
included.
Valueof 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 1986, indices are based on 1985=100. Indi
ces for previous years, which were based on
1980=100, are chained to the base 1985=100.

SOURCES
The data on sales according to commodity group

is obtained from questionnaires sent each month to
the firms 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 011

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 pri\ate cars include private passenger cars,

taxis and jeeps.
Domesticwashing machines include machines with

a capacity not exceeding 150 litres.
Air conditioners include domestic airconditioners

up to 3 h.p. only. Data refer to local production
only.

SOURCES
Data on local production are collected from pro

ducers and on imports  from the Customs and
Excise Department.

HOTELS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The population includes all establishments in the

hotel branch (hotels, rest homes, holiday villages,
apartotels) except youth hostels, 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 theMinistry of

Tourism, are classified as of January 1970 in five
grades  from 5 stars (the highest) to 1 star;
included are also ungraded tourist hotels, holiday
villages and apartotels, which are classified
separately.
Rooms relate to room containing at least one bed

intendedforguests, including rooms hired in private
homes for lodging guests. The data relate to 31 XII
(even if the hotel is seasonally closed) and do not
include staff rooms, office rooms, dining rooms,
halls storerooms, etc.
Beds are both permanent beds in the hotels and

beds rented by the hotels in private homes (at least
for a fortnight in a month). A double bed is consi
dered as two beds.
Potentialpersonnights are the numberof beds (as

defined 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 room occupancy: The total number

of occupied rooms in hotels which are open in the
surveyed period, divided by all rooms at the disposal
of these hotels, multiplied by the numberof days 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
orie 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 number of posts manned by
qibbuz members and unpaid volunteers is also
included (who are classified as "owners and family
members").
Employees: Workers employed in hotels at least

one day of the surveyed month who received wages,
including family members and shareholders gain
fully employed in the hotel.
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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

jurisdictionof reporting ofIoca I 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.

Asof July 1967, data also include public works in

East Jerusalem. Data do not include works of the
Ministry of Defence and LD.F.
The data on road construction do not include

work in the Golan Heights, Judea, Samaria 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 localitiesinthesaid areas. Works
in the Golan Heights were included in the Northern
District since 1982 and works in Judea, Samaria and
Gaza Area  in the total.

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

* Hebrew only.

766 Survey of Primary and PostPrimary School
Buildings 1982/83

793 Construction in Israel 19831985

TECHNICAL SERIES
17* Pirce Indexof Inputsin residential Building

Reports of the Public Advisory Committee
(1964(

CHAPTER XVII. COMMERCE AND HOTELS

VALUE OF SALES IN WHOLESALE
TRADE, BY COMMODITY

GROUPS

Data on the subject were last published in
Abstract no. 36  1985, p. 488.

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 typeof commodity
(for example: food, clothing, footwear.
petrol, gas, etc.(;

)b) Cooperativestores 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 typesof commodities in differ
ent departments (for clothing, footwear, fur
niture. household utensils, etc.) and keep
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 arenot organized by
departments and do not keep separate
accounts for each department.

Value of sales includes the value of all com
rnodities sold by the establishment (commodities
owned by the establishment or commodities owned
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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 ofactual 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 definitionof July

1975 upon enacting the income tax reform), all gross
payments (before deductions) on which income tax
is due which were paid to employees in the report
month (incl. backpay and advance payments).
Wages include: Basic wage, costofliving allowance,
professional, seniority and family allowances, pre
miums and bonuses, overtime pay, pay for special
working conditions (field conditions, Arava etc.),
13th month salary, absence days (army reserve duty,
leave, holidays, illness, etc.) convalescence allo
wance, professional literature, maintenanceof vehi
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.
Wages do not include: Board and lodging, fares

on public transportation (not taxable), employee's
children allowance, severance pay and pension.
Labour expenses include the gross wages and the

employers' share in payments to National Insu
ranee, Building Workers' Fund, "Mivtahim" insu
ranee fund, pension funds, Sick Fund, etc., aswell as
severance payments and pensions if they are at the
employer's expense.
Labour expenses do not include board and lodg

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

fixed 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 the Monthly Bulletin
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.
Completionofwork: 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 final survey (in case of !/י*ו0
execution).
For works executed by the MinsitryofConstrue

tion and Housing, the date is that offinal accounting
with the contractor. Data on completed work
include also data on partial completion.
New road: Construction of a new road, on which

no stageof construction had been carried out and
where there was no traffic 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.
/?eg/0/!a/roafr..Branchingofffrom,or lining, main

roads.
Access road: Leading from a main or regional

road to a certain point within a locality.
Inner road serves internal traffic in localities

)towns, villages, etc.).
Structureof 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.
Constructionof roads i.e., roadsofall kinds, which

serve chiefly for movementof vehiclesof all kinds.
Installations ofwaterpipes includes layingofmain

pipes and their branches (through connecting them
with structures or installations) as well as laying 0{
permanent pipes for irrigation.
Installation of drainage pipes and canalization

includes laying of main pipes and their branches
)through connecting them with buildings or installa
tions) for concentration of disposing of sewage or
rainwater (canalization).

SOURCES
The local authorities reporting on building begun

and completed also report on public works; the
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**. FINANCIAL DATA

CAPITAL FORMATION
DEFINITIONS
Gross domestic capital 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 stockof dwellings; it does not include the value
of land on which the buildings were erected, but it
includes all other expenses connected with the con
struction of residential buildings and expenses on
development, taxes, proift margin, etc.

SOURCES AND METHODS OF
COMPUTATION

The valueofgross investmentin private residential
building. The addition of physical area in a particu
lar year was calculated up to 1962 as an average area
of building begun and completed in that year. As of
1963 an improved method has been usedbygiving a
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. As of 1965,
the average price per sq.m. residential building, for
calculating the investment, is based on results of
periodical surveys in which expenditure of builders
in private building (excl. land value) were investi
gated. The builders' profit was added to these
results.
An estimate of gross domestic capital formation

in residential building at constant prices was
obtained by deflating the estimates at current prices
by the relevant price indices.

The valueofgrosscapital formationin public resi
denlial building since 1962 was obtained by analys
ing the stages of physical execution of work under
construction. These stages were translated into
ifnancial terms through the expenses per sq.m. of
building (building. development and general
expenses). Most data were suppliedby the Ministry
of Construction and Housing.
As of 1977, capital formation in public building

(Table XVI/14) 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.
Gross domesticcapitalformation innonresidential

buildings and other cosntruclion 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 1968
and which was updated in 1971 and 1980 has been
published as of 1981 in a new format, includingdata
on employees' postsof 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
ifxed 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 prices were 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 XI1/32 (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.
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SURVEY OF UNSOLD DWELLINGS
IN PRIVATE BUILDING

At the end of 1968, the Bureau began conducting
quarterly surveys in 12 towns, and halfyearly sur
veys in another 21 urban localities on unsold new
dwellings within their jurisdiction, at the commis
sion of the Ministryof 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

enlargedto 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
New dwelling: A dwelling completed within the 15

months preceding the survey, or a dwelling under 1

construction at the time the survey was held.
Supply of new dwellings: Dwellings whose con

struction was begun in the surveyed period and new
dwellings which had not been sold by the endof 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, electrical installation,
carpentry, lfooring 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, build'r.p .valis, 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. 793 (Hebrew only(.

SURVEY ON CHANGES IN THE
STOCK OF DWELLINGS

As of 1970, the Bureau has conducted in a few
large towns annual surveys on the changes in the
stock of dwellings which do not derive from new
construction. These changes are: Demolition, turn
ing of residential dwellings into premises not for
housing and merging of dwellings  by which the
stock of dwellings decreases; subdivision of dwel
lings and turning of premises which are not for
housing into residential dwellings  which
increases the stock of dwelling.
As of 1981, the survey has been enlarged and is

conducted in 16major towns,asfollows: Jerusalem,
Tel AvivYafo, Haifa, Ashdod, Beer Sheva, Bene
Beraq, Bat Yam, Givatayim, Holon, Lod, Netanya,
Petah Tiqwa, Rishon LeZiyyon, Rehovot, Ramla
and Ramat Gan.

DEFINITIONS
Year of changing the purpose: The budget year

(between 1st of April and 31 March) in which the
change was entered in the taxpayers' register of the
municipality.
Dwellings demolished: Dwellings that were demol

ished or sealed and which cannot be used.
Dwellings turned intobusinesspremises: Dwellings

that do not serve any more residential purposes and
were turned into premises for business. In the sur
vey, any use which is not residential is defined as
business.
Business premises turned into dwellings: Non

residential units that are not used any more for their
original purpose and turned into residential
dwellings.
Subdivisionofdwellings: Dwellings that were sub

divided into two separate dwellings and thus
increased the stock of dwellings.
Stockofdwellings: The numberofdwellingsat the

end of the budget year, as the municipalities
reported to the Arnona (municipal tax) payers'
register.

Dwellings newly built: The numberof dwellings
that were completed in the surveyed budget year.

SOURCES
The data on change of purpose of the stock of

dwellings are collected from the municipalities'
administrative sources: RegistersofArnona (munic
ipal tax) payers and internal reportsof the munici
palities, in which changes in residential dwellings
and in nonresidential units are recorded. In 15

towns, the survey is carried out by the Bureau's staff
and for Tel AvivYafo, the data are supplied by the
Center for Economic and Social Research of the
municipality.
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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 jurisdiction are drawn up (on the method of
compilation in these committees, see below).
AsofJuly 1967, the summaryof building includes

also building in East Jerusalem.
As of 1967, the summary of total building

includes buildings in Jewish localities in the Golan
Heights in Judea and Samaria and the Gaza Area
and through April 1982  in North Sinai.
Building in theseareas are included in the tables in

the "total" only. As of 1982, building on the Golan
Heights has been included in the Northern District.
In 1970, the building estimates were corrected. In

the past, these estimates included, in part, areas of
greenhouses, and did not include partof the built up
areas of the agricultural branch where building was
initiated by the public sector. As a result of the
special character of the greenhouses and the rapid
expansion of greenhouse building in recent years,
they have been removed from the general building
estimates. On the other hand, missing data on the
built up area in the agriculture branch were added to
the building estimates in the public sector. Annual
data on constructionofgreenhousesappeared in the
Monthly BulletinofStatistics  Supplement No. 6,
1987 (Hebrew only).
As of 1974, a series on all building in Israel,

including also estimateson 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 witha 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, most of 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 Bureau on 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 havebeen added to

the private building data for 1986 were 13 percent of
total building begun and 6 percent of total building
completed.
The estimates of 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
Duirng the recent few years the scopeofunautho

rized building, especially in nonJewish localities,
has grown. Therefore, it was necessary to include an
estimate of that building in the buildingestimates in
Israel as of 1974.
The unauthorized building estimates are basedon

data obtained from 6 planning and building com
mittees in whose jurisdiction are most nonJewish
localities. From these committees a report was
obtained on the number 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 unauthorized building begun is

obtained by muiltiplying the numberof 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
estimateofabout 1096 was added tothe above men
tioned data, in the year 1974 1986 (for localities for
which no reporting was obtained).
The estimate of unauthorized building begun

from last year served as estimate of unauthorized
building completed.
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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:
1 Prefabricated building: Building in which mosl

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 building site 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 definitions 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:
Large building companies; the Ministry of Con

struction and Housing; Public Works Department;
other Government offices; the Jewish Agency;
higher education institutions; press cuttings; adver
tisements and various publications from which
industrial enterprises, hotels 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: Or Yehuda, Elat, Afiqe

HaYarqon, Asheri, Bet Shean Valley, Gilboa, East
em Galilee, Central Galilee, Lower Galilee, Upper
Galilee, Hadarim, HaMerkaz, Southern Sharon,
Zemora, Zevulun, Hevel Elot, HofHaKarmel, Hof
HaSharon, Tovim, Tayibe (in the Sharon), Tira,
Yehud, Yizreelim, Lodim, Mevo HaAmaqim,
Moredot HaKarmel, Mate Yehuda, Menashe,
Maale HaGalil, Merom HaGalil, Maale HalHer
mon, Iron, Emeq HaYarden, Emeq Hefer, Zefon
HaSharon, Qazarin, Qiryat Shemona, Rekhes
HaKarmel, Shomeron, Soreqot, Shimeonim, Shiq
mim, Sharonim.
Special Committees: Ofaqim, Bet Shemesh, Ye

roham, Karmiel, Mizpe Ramon, Nazerat Illit, Neti
vot, Arad, Sederot 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 19491959, incomplete data were published

on building in Israel, which appear under the head
ing "former series" and are composed as follows:
.. A" 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 jurisdictionofplan
ning and building committees who did not yel
report on beginning and completion ofbuilding.

2 In19491957,public buildings whichwere built
by the Housing Department, Public Works
Department and the Jewish Agency, were not
included.

3. In 19491958, data on nonresidential farm
buildings were not included.
The "new series", which has been published since

1960, covers all building for all purposes all over the
country, and includes the building within 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.
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ELECTRICITY WATER

Data are received from the Israel Electric
Corporalion.

In the years 1950 1955the dataofthe Jerusalem
District Electricity and Public Service Corporation
Ltd., were not included.

The general waterconsumption data are obtained
from the Water Commissionof the Ministryof Agri
culture, who prepares statistical summaries from
monthly returns submitted by all consumers.
Type of locality is according to the classification

used by the Water Commission. This classification
differs from that used by the Bureau.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
660 Energy in Israel 19701979

CHAPTER XVI. CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Construction includes the building and public
works branches (major branch 4 in the Standard
Classification of all Economic Activities) as well as
constructionof communication and electricity lines
and drilling for crude oil. Detailed explanations on
the various purposesof the construction branch and
on data published in this chapter appear in Special
Series No. 793, Construction in Israel1983 1985
(Hebrew only).

BUILDING
I. PHYSICAL DATA

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Building begun. Beginning the digging of the

foundations.
Areaunder construction: Building area ordwelling

whose building had begun but had not yet been
completed at the said date.
Building completed: When the building is techni

cally completed and ready to serve its function or
more than half of its area is already in use.
Area includes the outer walls, balconies and the

built up area below the pillars.
Dwelling: A room or combination of rooms, in

permanent or temporary structures, intended for
dwelling purposes, and including service rooms,
which have a separate entrance from the street oran
area in common with other apartments in the
building.

Living rooms: Bedrooms, parlours, dining rooms,
nurseries, halls etc., of 6 sq.m. and above. Not
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 Author!
ties and companies entirely controlled by these
institutions.
Private building: All building except public build

ing. Includes also the building of the Histadrut
Sector.
New residential building is a building of whose

area 7596 are destined for residential purposes,
which is being built on a vacant plot or on the
foundation of a demolished building, of which no
walls were left which can be used for the new
building.
Duration of building: Duration in months from

beginning to completion of building, as defined
above. The average duration per dwelling differs
from the average per building. On computing the
average duration per building, any building of a
certain size is given an equal weight, whereas on
computing theaverage durationperdwelling, build
ings are weighted according to the numberof dwel
lings in each.
Purposesofbuilding: Residential building, hotels,

commercial and office buildings, buildings for
industry and crafts, public buildings and non
residential farm buildings..
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26 Censusof Industry, 1952 (Part A)
41 Census of Industry 1952 (Part B)
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1982

796 Industry and Crafts Survey 1983
799 Survey of Research and Development in

Industry 1980/81  1984/85

CENSUSOF INDUSTRY AND CRAFTS 1965:
13 publications appeared.

TECHNICAL SERIES
10 Industrial Production and Employment

Indexes (1960(

CHAPTER XV. ENERGY AND WATER

ENERGY BALANCE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Energy balance is a set of data that presents the

sources and usesofenergyby the country's economy
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 rnain catego
ries of energy used by the economy.
1 . Primary energy is used directly, without trans

formation (e.g., crude oil or natural gas used
directly to supply heat, power and light).

2. Secondary energy includes energy converted
from a primary form into other forms, e.g.,
gasoline or other petroleum products which
are produced in 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 obtainedby 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 notpresented' in detail.

2. Secondaryenergy 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 final
use ofenergy by the economy. The breakdown
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 10' kilocalories. Conversion into this unit
was based on the net caloric value of each energy
product.
Data on use of electricity are presented in two

forms:
1. According to electrical energy generated by

power plants and consumed 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 products  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. Since consumers
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.
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strata with larger establishments were generally
allotted a higher sampling fraction. The establish
ment included in the sample employed 70c/c of 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 establishmentson thechanges in thevalue
added forthe computationofthe indexof industrial
production, the changes are measuredd by various
indicators, such as production, revenue at fixed pri
ces, etc., assuming that these changes renect the
changes in the value added. More details appeared
in the Monthly BulletinofStatistics  Supplement,
No. 1, 1985, p. 121 jy.
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 added of 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
industry and crafts, adjusted for the base yearof the
indices  1983.

The index ofnominal daily wages per employee is

obtained by the divisionof the indexofemployees'
wages (excluding onetime payments and back pay)
by the index of employees' work days (i.e., actual
work days and days of paid absence).
The data on revenue, wages and nominal daily

wages per employee in the industry for 1983  1986,
was presented at uniform prices of each year,
according to the respective Consumer Price Index
(of each year).
Surveysof industry andcra/tt (Tables XIV/8 12)

are sample surveys. The sample includesabout 2,000
establishments and is based on the sampleof indus
tiral indices. It covers all establishments with 5

employed persons or more on average during four
representative months of the surveyedyears (Febru
ary, May, August and November).
Financial dataof the industrial enterprises in the

survey (revenue, wages, expenditure on stock, etc.),
whose balance sheets relate to a period different
from the period used in the Industry and Crafts
Survey (April  March) were adjusted for the sur
vey's period by the following coefficient:

Index of revenue in a minor branch for the period
April  March of the surveyed year

Index of revenue in a minor branch for the estab
lishment's reporting period

Data in the survey on the value of the various types
of stock (finished goods, work in process and raw
materials), at the beginning and at the end of the
balance sheet year (after adjusting fordifferent peri
ods as explained above), wereadjusted in eachof the
survey's establishments for the average prices of the
surveyed year, this having been done in order to
deflate the inflational profit of the stock's data: the
Consumer Price Index was usedforthis adjustment.
Full details were published in no. 796of the Special
Series (see list below).
All the financial data in the survey are presented

at uniform prices  average prices of the surveyed
year. Monthly revenue and price indices in industry
and the Consumer Price Index were used for the
translation of data from current prices to a uniform
price (for detailed explanation see ibid(.

SOURCES
DatainTablesXIV/l  7, are obtained within the

framework of indices of industry and are based on

monthly reports from establishments included in the
sample (see above). Some data required for calcula
tion of the industrial production index are obtained
from other sources (see above). The data presented
in tablesXIV/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 quantitiesof some products

(Table XIV/14) are based on monthly reports
received from the following sources: Food, cotton
yarn and crude oil  from the Ministryof 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 industrial production are received directly
from the relevant establishments.

The data on consumption of electricity (Table
XI V/15) are obtained fromthe Israel Electrical Cor
poration Ltd. and from industrial establishments
with power stations with a registered capacityof300
or more kilowatts. It must be pointed out that the
data do not include the Jerusalem Distric Electricity
and Public Service Corporation.
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include days of paid absence (e.g. holidays, sick
leave etc.) nor the working daysof owners and their
family members.
Wagesare all the paymentson which income tax is

due (before deduction of taxes), appearing in the
payrolls, including: Basic salary, cost of living, pro
fessional, seniority and family allowances (excl.
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
nance of vehicle (incl. allocations for the employer's
vehicle used by employee), telephone, clothing,
lodging (on which only income tax is due), and
payments in kind (e.g., meals, presents, housing,
etc.).

As ofJuly 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, cost of piece work done
for the establishment with the establishment'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 the change in the
value of material stock during the year.
Re\enue 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 the establish
ment ordering the work); the valueof the products
manufactured by the establishment for its own use;
purchase tax and excise duty paid by the establish
ment. It does not include subsidiesand export incen
fives. Revenue data in tables XJV/1, 4, 5 and 7 for
the years 1976 and after include V.A.T.
Gross output is defined as total revenue of the

establishments with addition of value of change in
stock of finished and unfinished products, at market
prices, i.e., including indirect taxes but not subsidies
and export incentives.
Census domestic product (value added) is the dif

ference between gross output and consumption of
materials. By this definition, census domestic pro
duct (value added) includes wages and salaries, net
indirect taxes, depreciation, advertisement, insu

ranee, interest and other business services, and the
establishments' profit.
The economic account of the industry (Table

XIV/13). 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, anullment of lease of
land and anullmentof provisionsfor doubtful debts.
General expenses (not main expenses) include

advertising, insurance, mail, telephone, legal
expenses, etc.
Gross domestic product (value added): 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.
Netifnancing expenses: In addition to production,

sales and administrative expenses, the establishment
also has financing 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,
financing is listed as net financing.
Industrial production in the indicesof industry is

defined as the domestic product at fixed prices, pro
duced by the industrial branch.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION
Indicesof industry (Tables XIV/1  7). The indi

ces of industry measure the monthly changes in
industrial production, in revenue (at current prices),
in employment and wages, as compared with the
base period.

The Sample. From 1979 on, a new series is given
based on a new sample of industrial establishments.
The diamond branch is not included in the new
series. In Table XIV/5 the indices calculated till
1983 on a base ofaverage 1978=100are 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
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8, 19 Census of Agriculture 1949/50
48* National Income Originating in Agriculture

1952  1954 (2 volumes)
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316** Citrus in Israel 1969
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CENSUSOF AGRICULTURE 1971
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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 relate to establish
ments employing 5 or more persons. Data in Table
XIV/13 (Industrial Economic Account) refer to all
industrial establishments  employers engaging
employees and selfemployed who do not engage
employees  except the diamond industry.
Data on productionof industrial products (Table

XIV/14) and on industrial consumptionofelectric
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 framework of industrial indices (see below) were
classiifed by the branches according to their main
activity in the base period of the indices (1978),
according to the Standard Classification of 1970so.
Establishment. The tabulation unit (which is also

the investigation unit) is the "establishment" which
is defined as an economic unit at one site performing
one industrial activity and keeping separate
accounts. A division ofa firm, which is a productive
unit on its own, is considered a separate
establishment.

Type of legal organization. Establishments are
classified into six groups, according to type of legal
ownership. Establishments owned by qibbuzim
which are not registered as a separate legal unit are
classified as a cooperative society, as is the qibbuz
itself.
Typeof ownership (Sector). The classification by

sector (Table XIV/2) is according to main owner
ship of units, the criteria being social or legal.
Employees are all workers appearing on the pay

rolls for employeesand also membersofcooperative
societies. Unsalaried qibbuzmembers employed in a
qibbuz establishment are considered to be owners.
Selfemployed persons employed in piecework for
the establishment are not included. In the industry
and crafts surveys, Tables XIV/8  12, the number
of employees was computed as an average of four
selected months duirng the surveyed year.
Employed persons are employees, owners and

unpaid family members.
Investigation period. Data of industrial indices,

industrial production and electricity refer to
calendar years. Data of the 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

50 Technical Seires No. 46, 1986.
* Hebrew only: in cooperation with the Falk Institute for Economic Research in Israel.
"* In cooperation with the Citrus Marketing Board of Israel.
""* In cooperation with the Fruit Marketing Board of Israel.
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Production of some field crops is estimated by
multiplying the average yield per dunam by the area
sown.
The valueof agriculturalproduction is an estimate

adjusted to the average general price level of each
year: The value of each product in the month of
marketing is adjusted to the averageof the agricullu
ral year according to the Consumer Price Index.
Production valueatpreviousyearprices is obtained

by summing up the result of the multiplication of
each item by its price in the previous year.
Quantity indices Were calculated up to 1968/69 by

multiplying each years' quantities by the fixed prices
of 1967/68; since 1969/70, quantity indices are
obtained by chaining annual changes (by the Las
peyres formula) to the index with base 1967/68.
The price index is of the Paasche type and is

obtained by dividing the value index by the quantity
index.
In the case of items for which physical data are not

available, a suitable price index is applied in order to
arrive at the value at constant prices, whichserves 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 definition. Whereas
the price indices here relate to theentire 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 peirod.
Slaughteringof livestock in slaughterhouses. Data

are obtained from the Veterinary Service in the Min
istry of Agriculture and are based on returns made
monthly by all slaughterhouses 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 numberof heads slaughtered in
each weight group by the average weightof animals
in the group.
The reports include neither livestock that were

bred in Israel and slaughtered in Judea, Samaria and
the Gaza Areanor slaughtering outside theslaugh
terhouses that is supervised by the veterinary
services.

ACCOUNTS OF THE
AGRICULTURE BRANCH
(Tables XIII/18 and XIII/19)

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 value of total input.
Wages include only compensationofemployees;

they do not include imputation of wages for the
farmers work.

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 normativecomputation
of the cultivation costs.
Purchased input is an inclusiveestimateforeach of

the main input items. The main sources are as fol
lows: Imports of agricultural inputs (such as feed
and seeds); supply from local production (such as oil
cake and fertilizer); water output, as estimated by
the Water Commission; data from surveys of dis
tributors and production boards (such as pesticides
and packaging materials); financial reports of the
government and local authorities; analysis of the
balance sheets of farms and various organizations.

The financialvalueofinputs is an estimate adjusted
to the average general level of input prices 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
tothe 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 priceof the var
ious components of the agricultural account (Table
XIII/18) were computed using an estimate of the
value at previous year's prices.
Quantity indices of purchased inputs (Table

XIII/19) were computed since 1969/70by chaining
the annual changes to the 1967/68 base index.
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MEANS OF PRODUCTION
(Table XIII/9  XIII/13)

DEFINITIONS
Capital slock 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 valueof assets, before
deduction of commulative depreciation.
Net capital stock: Gross capital stock lesscumula

tive annual depreciation up to the surveyed year.

SOURCES AND METHODS OF
COMPUTATION
Capital stock is computed bytheperpetual inven

tory method, by which a given year's capital stock
includes the sum of gross capital stock in assets
according to whose "lifetime" depreciation is still
deducted.
The price indices which serve for deduction of

annual investment are specificforeach typeofasset.
Most indices are derived from output and input
indices of the agirculture branch.
Gross capital 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 'NationalAccounts',
'Deifnitions.'
Livestock. Data on fixed value are obtained by

multiplying the roster of livestock at the endofeach
year by the respective price of each unit in 1967/68
see also below.

Since 1972/73, the cattle, sheep and goat invento
ires have been based mainly on the ifndings of the
above mentioned annual census on the area under
cultivation, with additions from various records,
especially for sheep and goats.
Historical data are based mostly on an annual

updating of census bench marks and on records of
professional organizations of the Ministry of
Agriculture.
The poultry inventory is based mainly on hatch

ing statistics and on consultation with the Ministry
of Agriculture.
Agricultural machinery. The main sources for the

inventoryare the findingsof the agriculturecensuses
and records of the Minisry of Agriculture.

Agricultural water consumption: See Chapter X V

 "Energy and Water".
Salesof feed mix. Data are based on a monthly

survey which covers all the large feed mixing enter
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 and the Gaza Area (cf. Agricultural Statistics,
No. 9, vol. V. September 1974).
Fertilizer consumplion. the data on locally pro

duced fertilizers are obtained from the producers,
those on imported fertilizers from the Ministry of
Agriculture.

PRODUCTION AND VALUE
(Tables XIII/14  XIII/17)

DEFINITIONS
Production includes all production produced in

the agricultural year (October to September) even if
part of it was marketed after the end of that year. It
includes: Production for marketing, home con
sumption on the farm, changes in livestock inven
tory and intermediate produce; it does not include
"production for investment".
Disposal (Tab\e XIII/15).
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").
Forlocal industry includes allof the produce supp

lied to industry, including produce exported after
processing.
Direct exports are exportotfresh agricultural pro

duce (including sales to Judea and Samaria and the
Gaza Area).
Intermediate produce is agricultural produce

which reenters the agricultural production process
(e.g., locally grown barley used for livestock feed
ing). In this table, the data on intermediate produce
also include data on destructionof agricultural pro
duce and changes in livestock inventory.

SOURCES AND METHOD OF
COMPUTATION
Estimates of fruit, poultry and cattle, milk, eggs,

ifsh and most field crops are based chiefly on
monthly reports from wholesalers, production
boards, and from industrial enterprises, on produce
received from the farms for the local market, for
exports and for industry. To these data, estimatesof
private sales, home consumption and intermediate
produce are added.
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COST OF LIVING ALLOWANCE48
(TableXI1/44)

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 195649. As of July

1975, the allowance is calculated according to a new
formulain accordance with the recommendations of
the "Commission for Investigation of the Cost of
Living Allowance Payment". Theratesofthe 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
801 Labour Force Surveys 1985

CENSUSOF POPULATIONAND HOUSING 1961
Nos., 9. 18, 21, 24, 27, 37, 40.

CENSUSOF POPULATION AND HOUSING /972
Nos. 7, 12, 14, 16, 17

CENSUSOFPOPULATIONAND HOUSING 1983
5 Localities and Statistical Areas, Population

and Households, Selected SocialEconomic
Characteristics fromthe Sample Enumeration

13 Labour Force  A. Main Characteristics; B.
Economic Branch and Occupation  Data
from the Sample enumeration

15 Classificationof Geographical units according
to the SocioEconomic Characteristics of the
Populaiton

CHAPTER XIII. AGRICULTURE
This chapter presents annual summariesof agri

cultural statistics in Israel.
The agriculture branch includes agriculture, fore

stry and fishing as defined in the Standard Industrial
Classification.
The years are agricultural years starting on

October 1, unless otherwise stated.

AREA
(Tables XIII/1  XIII/8)

DEFINITIONS
Cultivated area 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

totalof areas under field crops or vegetables in the
surveyed year.Iftwo crops were grown onthe same
plot (even of the same type) the area was registered
twice.

SOURCES AND METHODSOF COMPUTATION
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 mukhtars in nonJewish localities,
to agircultural committees in other areas, or to pri
vate farmers. Data on fruit plantations and on some
other crops which are received from these censuses
are supplemented with information received from
production boards and other sources.
Prior to 1974/75, only the area statistics of field

and garden crops were based on censuses, while
those of fruit plantations and ifsh ponds were
derived from recordsof the Ministry of Agriculture
and other aggregate ^0^^^^^.
As of 1983/84, comparison with area data from

previous years should be treated with caution due to
the change in the census procedure, which is con
ducted with the collaboration of the Ministry of
Agriculture.
Forest area. The data are supplied by the Jewish

National Fund.

48 An explanation of the costof living allowance and maximum sums paidonthe costofliving allowanceuntil 15 VII J957
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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work following the request of an employer. As of
1978, referrals to counsellors are also included.
Application/or workers: Applicationofemployers

to Labour Exchanges for workers.
Unfulfilled applications: Applications during the

month for workers which could not be supplied by
the Labour Exchanges during that month.
Unemploymentproofs are issued on the number of

unemployment days of a workseeker in the month
preceding the surveyed month, for the sake 0{
receiving unemployment relief. The data do not
include persons participating in professional train
ing courses.
Workseekers not referred: Work seekers who

were not referred even once during the month.

SOURCES
Data on registered unemployment since 1949 are

based on registration for work atlabour exchanges
afifliated to the Labour Centre and at labour
exchanges in minorities' localities.
Since January 1954, data includealso 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 Service of
the Ministry of Labour. Data on adultworkseekers
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
procedures in the Employment Services were
changed. The new procedures affected mainly the
seriesofdaily average unemployment and the distri
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 ifrst months of 1974, the system of

applications was fed into the computer, and there
fore registration was more accurate. Hence, one
should be cautious in comparingdata on "requests"
and "unfulliflled requests" with data for previous
years.
Asof January, 1983, workseekers in exchanges

for household help have been included in adult
labour exchanges.

In some months of 1984, 1985 and 1986, WOrk
seekers claiming income support were not regis
tered; consequently, one should be cautious on
comparing data with previous years.

STRIKES AND LOCKOUTS

DEFINITIONS
Strikes and lockouts: Temporary workstoppage

by any group of employees (or employer) caused by

labour dispute connected with employeeemployer
relations.
Strikers and lockedom persons: Persons taking

part in a strike, where a striker or a lockedout
person striking for more than once is counted
according to the number of his strikes.
Lost labour days: Labour days on which em

ployees directly involved in the strike did not work.
In the case of a strikeshorter than a complete labour
day, lost work days were calculated on the basis of
the total work hours lost divided by g.
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 |s
involved.
Information on slowdowns has been collected

since 1972.

SOURCES
Till 1965 data were based on reports submitted to

the Research Department of the Histadrut's execu
tive committee by the workers councils. These
reports referred to work stoppages directly caused
by work disputes between employees and
employers.
Since 1966, data have been collected from the

enterprises where strikes or lockouts occurred.
These served as the basis of strikes data. Missing
data on strikes were completed with data available
at the Economic and Social Research Instituteof the
Histadrut. The data were published in cooperation
with the above Institute.
Asof 1971, data have been compiled by the labour

Relations Division in the Ministry of Labour and
Social Welfare in collaboration with the Institute for
Economic and Social Research of the Histadrut,
with theadvisory cooperationof the Central Bureau
of Statistics. This cooperation was discontinued in
1980.
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the average of monthly indices at constant prices.
The investigatedpopulation 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 distribution according to eco
nomic branch is based on monthly reports and on
family surveys (see Chapter XXVII). Not included
are qibbuz members who work intheir qibbuzorin
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 of estab
lishments, the base being 1978=10047.
Theframe. The sampling frame is based 0/7 the

employer cardifle of the National Insurance Insti
tute updatedfor August 1978. To this cardfile were
addedotherestablishments 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 major economic 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 period, as follows:

Average 1978 x
X Xll 1978 data on the new base
X XII 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 annualaverage
of 1978 and dividing the result by 100. The sample
was renewed in 1983. For chaining the indices, both
the usual and the renewed samples were investigated
in December 1982. Comparisons with previous peri
ods should be made only by means of the indices.
Detailed explanations see inMonthlyBulletin ofSla
tistics  Supplement, no. 2, 1984.
In order to compare indices for 1985 and after

with previous years, they must be multiplied by 100.

SOURCES
The statistics on wages andemployment 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 Centerof Data
Processings, the Defence Forces etc.)

REGISTERED UNEMPLOYMENT

DEFINITIONS
A workseeker is any person who registered at the

labour exchange at least 0x0^ a month for employ
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

id ing the total number of unemployment days in the
month by the number of possible 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 ofa

letter, means the sending of a worker to a place of

47 Detailed explanations see in Special Series no. 559 and Monthly Bulletinof Statistics  Supplement No. 1. 1984.
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Sampling errors are influenced by the nature of
the variable and the subpopulation for which it was
computed. This table is valid for large subpopu
lations (exceeding one millio'n). The useofthis 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. 801.
Because of differences in sampling methods, size

of sample, etc., the sampling errors in years prior to
1974 were larger than those since.
Estimates with sampling errors exceeding 2096

were printed in brackets.
In each breakdown, where there are "not known"

cases  e.g., economic branch, occupation etc. 
percentages were computed from known cases only.

SUBJECTS INVESTIGATED
The survey questionnaires include questions on

employment and unemployment, detailed by eco
nomic branch, occupation, status at work, etc., as
well as on some demographic and social characteris
tics of the population (see income, below).

In various surveys,questions on special social and
economic subjects were added to the usual questions
of the Labour Force Surveys, e.g., kindergarten
attendance, persons who sought work in the past, a
survey on elderly persons, etc.

CHANGES IN THE 1978 QUESTIONNAIRE
As of January 1978 , twoquestionnaires were used

throughout 1978 for the Labour Force Survey: An
old questionnaire, which is the questionnaire in Use
until 1978, and a new questionnaire, which is an
enlarged and more comprehensive versionof the old
one.
In order to compare data for 1978 and previous

years, the estimate according to the old question
naire should be used.
Data of 1979 can be compared with 1978 data

according to the new questionnaire. (For detailed
explanations see Labour Force Survey 1978, Special
Series, no. 653(.

WAGES AND SALARY FROM
INCOME SURVEYS

Data on wages and salary from income surveys
were last published in Statistical Abstractof Israel
no. 36  1985, p. 368.

EMPLOYMENT AND WAGES
FROM NATIONAL INSURANCE

DATA AND OTHER ADMIN1STRA
TIVE SOURCES

DEFINITIONS
The investigation unit is an establishment, which

engages at least one employee. 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 come underdiffer
ent risk branches, according to the type of their
employment.
Employee posts: The numberof 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 as they appeared in thepaylists, so that,
actually, the data refer to the number of employee
posts for which wages were paid.

Gross monthly wages: All gross payments paid to
all employee posts in a month, including basic
wages, costofliving allowance, payment for years
of work, backpay, advance payments, overtime,
premiums, various allowances  current ornonrec
urent, such as: Standby, turnof duty, 13th month
salary, fares, convalescence allowance, education
allowance, maintenance of vehicle, etc. The gross
wages do not include other labour expenses and
sums paid by the employer to funds such as pension
funds or 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 1ndex 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
definitionof employee posts, that the monthly aver
age wages per employee post is lower than the
monthly average wages per employee).
The indexof totalwagesat constant prices has 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
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According to the finally evaluated results of
the 1983 census, the age group 1534 is smaller
than the estimates that were a continuation of
the 1972 Census (especially persons aged 2534,
by 20,000 persons), whereas the estimated
number of those aged35 and overislargerfespe
cially the number of persons aged 65 and over,
by about 16,000 persons).
Change in classificationof typeof locality. As of
the 1983 census, localities are divided in two
main groups, the distinction being based on size:
3. Urban localities with 2,000 population and

over, which are subdivided by size. The
classification according to periodof settle
ing was anulled.

b. Rural localities, with a population up to
2,000; the division by type of locality was
not altered.

Change of the inflating groups. Along with the
transfer to revised population estimates accord
ing to the findings of the 1983 Census, it was
decided to combine the "typeof locality" varia
ble with geographical units (district and sub
district), by the following detail:
a. Jews

Urban population: Jerusalem (town); Tel
AvivYafo (town); Haifa (town); Northern
District; Haifa District; Sharon and Petah
Tiqwa subdistircts; Ramla and Rehovot
subdistricts; Tel Aviv District; develop
ment localities in the Southern and Jerusa
lem Districts; Southern and Jerusalem
Districts (excl. development localities, incl.
urban localities in Judea, Samaria and the
Gaza Area).
Rural localities: Qibbuzim, moshavim and
collective moshavim; other localities.

b. NonJews
Urban localities: Jerusalem (eastern and
western); localities with 2,000  9,999 pop
ulation; localities with 10,000 population
and over.
Rural Localities: Bedouin in the South who
live outside the Bedouin localities; other
localities.
Besides, the age groups of the Jewish

population in urban localities were split:
the 5564 group  into 4554 and 5564;
the 65+ group  into 6569 and 70 and
over.
In order to improve population esti

amtes, it was decided to inflate the popula
tion of institutions separately.

New samples were drawn to represent the popu

lation of institutions and the Bedouin in the
South, according to the definitions used in the
1983 Census: absorption centres, immigrant
homes and Bedouin in the South who live in
permanent localities are being investigated
currently.
Annual data in the tables are arithmetical aver

ages of the estimates received from quarterly
surveys.
The presented estimates, being based on samples,

are liable to deviate from the "census value", i.e.,
from data which would have been obtained from a
full census. This census value is in a certain range
(called the confidence interval) around the estimate
(x) obtained in the survey. The sizeof this range is

measured in terms of sampling errors (Ox) and
depends on the required level of confidence.
With a 61OA>confidence interval, it can be assumed

that the "census value" is in a range (x<cf); with a
9596 confidence interval, the census value would be
in the range (x+2H:x26x). For example: when the
estimate is 10,000 persons, the approximate sam
pling error is 700. It can be assumed with 9596
confidence that the value which would have been
obtained in a census would be between 8,600 and
11,400.
The following concise table presents sampling

errors for rounded off absolute numbers (for aver
age 198446),by which the confidence intervals for the
estimates in the tables can becalculatedas explained
above. For intermediate values, an interpolation
must be made.

)JiX

Sampling errorEstimate

2201,000
3102,000
3803,000
4905,000
6208,000
70010,000
98020,000

1,20030,000
1,54050,000
1,94080,000
2,160100,000
3,000200,000
3,610300,000
4,470500,000
5,290800,000
5,6201,000,000
5,8701,300,000

46 The longer the time elapsed since the 1984 data, the less accurate the estimated sampling errors became.
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piece work or any other kind of remuneration.
Employers: Persons employing oiher 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 in their own
business or farm, who do not employothers in
return for payment.
Membersofcooperatives: Members ofcoopera
tives or cooperative societies who participate
in the financial proifts, including members of
collective moshavim.
Membersofqibbuzim: 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. Executionof quarterly surveys has made
it possible to calculate ihe average annual level 0(
employement, the composition of the nation's
labour force, and to obtain some indicationof 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 frameof localities, and(b) A
frame within the localities. The frameof localities is
the list given in the ListofLocalities,Their Popula
tion and Codes which appears regularly in the Tech
nical Series. 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  the frame is the list
of persons aged 15 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 thesample, all households,
which live init permanentlyare surveyedfour times:
Twice in consecutive quarteryears, then two quar

ters are left out and again in the two following
consecutive quarters.
Detailed explanations were published in the intro

duction to Special Publication No. 801.
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 residents if they stayed in Israel less than
one year (See also deifnitions of dejure 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 15 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, type of locality, sex
and population group.
This inflating is done by:
1 . Counting of individual cases obtained from the

sample in each age group, type of locality, sex and
population group;

2. the weight of each case is obtained by the
division of the demographic estimate for each
group by the number of cases in the respective
group.
This method assures that each raising group in the

estimate will be exact and consequently, biases der
iving from differential nonresponse according to
raising groups will be minimal. The varianceof the
estimate will also be smaller.
As of 1985, the demographic estimates for inflat

ing the sample data are based on revised population
estimates, according to the ifndingsof the Censusof
Population and Housing 1983 as a benchmark,
unless otherwise stated. In order to compare data
with those preceding 1985, the main datafor 1985 in
this chapter are presented both according to the old
and the revised estimates.
After the Censusof 1983, the following revisions45

were made:

1. Change inthe deifnitionofthepopulation andage
composition. Population estimates refer to per
sons aged 15 and over (previously 14 and over).
This revision diminishes the population at work
ing age by 80,000 persons in 1983 (most of them
not in the civilian labour force).

45 Detailed explanations see in Monthly BulletinofStatistics  Supplement. no. 1 I. 1986.
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CHAPTER XII. LABOUR AND WAGES

LABOUR FORCE SURVEYS

DEFINITIONS
The civilian labourforce. All civilians aged 15 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 servicesor
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(for exam
pie the hours spent by a taxi driver or por
ter in queue for work, etc.) and hours spent
in preparationforwork  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 fora 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 (he previous

twelve months in Israel.

Not inthecivilian labourforce: All persons aged 15
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 the economic branch, to which

the establishment or institution in which a person
worked, belonged. Employed persons in qibbuzim
were classified according to the branch in which they
were active.
Occupation. Classification by occupation relates

to work performed by the worker at his place of
employment, 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,
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Notforfoodand waste, In this column, the quanti
ties were recorded which were used for fodder and
seed, and for industrial processing into alcoholic
drinks and nonfood 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
coefficients.
Food (net). The data recorded are the difference

between the column 'available supply' and the
column 'not for food and waste', with the deduction
of quantities of food commodities included in the
balance sheet in another commodity, such as quanti
tites of raw sugar in chocolate and sweets.

The quantities are those at the disposal of the
consumer, and not those actually consumed.

HOUSING
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 registrationof 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 number of rooms
occupied by members of the family (household).
After the countingof rooms was changed in 1980

(see above), data for 1980 in Table XI/4 were pres
ented twice: First according to the old method,
which is comparable with data through 1979,
then according to the new method introduced in 1980,
and these data are comparable with years after 1980.
This was done becauseof the differences between the
data44.

SOURCES
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, immigrant
absorption centers, student dormitories and
Bedouins). Regarding the structure, the organiza
tion and the execution of the survey, methods and
adjustmentof data with the results of the 1983 Cen
sus  see Chapter XII, Labour and Wages.

In 1985, population estimates were adjusted to the
results of the 1983 Census. For the sake of conti
nuity and comparison with previous years, a part of
the 1985 data were recalculated.

EMPLOYMENT OF DOMESTIC
HELP

Data on employment of domestic help areannual
estimates, which have been culled from an investiga
tion within the frame of the Labour Force Surveys
since 1967.

In the new Labour Force Survey questionnaire,
the families, some half of the sample, have been
asked, since January 1978, not only about the
number of hours for which they employed a 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 number ofhours 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.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
225 Survey of Household Water Consumption in

Urban Settlements 1963/64
239 Saving Survey 1964/65
327 Agriculture in Israel 1948/49  1968/69 

Part II

328 Amidar Residents Survey 1968
527 Income of Households Whose Family Heads

Did Not Work 1971  1975
595 Young Couples Survey 1977
641 Survey 0( Housing Conditions 1978

44 C.f "Housing Density in Israel 1985" in Monthly Bulletinof Statistics  Supplement, No. 1, 1983.
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Assets and durable equipment. The weight of the
companies' property and equipment are determined
according to the percentofdepreciation valueof the
total expenses on the entire basket during the base
period, and the changes in their prices are currently
estimated according to the prices of new assets and
equipment. The weight of hired assets was set down
according to the percentage of rentals of all the
companies' expenses on the basket during the base
period. and these rentals are measured currently.

SERIES OF THE PRICE INDICES OF INPUT IN
BUSES

Chaining
coefficient.12Base periodPeriod41

10.34743

Average 1969

I III 1978

I III 1970
X XII 1977

SinceI III 1978

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES 11*
640 Survey of Hotel Expenditure 1977/78 17.
688 Index of Input Prices in Road Construction

1980/81 22*

TECHNICAL SERIES 29
5* Consumer Price Index (1959) 31'

Agricultural Input and OutputIndexes (1961)
Index of Input Prices in Residential Building
(1964)
The Wholesale Price Index of Industrial Out
put for the Domestic Market (1966)
Consumer Price Index (1968)
Classification of the Family Budget (1969(

CHAPTER XI. LIVING CONDITIONS

INCOME SURVEYS

Data on income surveys were last published in
Abstract no. 36  1985, pp. 280289.

FOOD BALANCE SHEET

DEFINITIONS
Thefoodbalance sheet is a recordof the sources of

food, their description and the calculation of their
nutritional value (calories, fat, protein, mineralsand
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
definition in introduction to Chapter 11).
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.
Food commodity. 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. Quantities ofcommodi
ties are recorded at the weight and measure of the
primary commodity; for example, canned vegeta
bles are included in the balance sheet asquantities of
fresh vegetables. Tea leaves, coffee beans and alco
ho lie beverages are not considered foods in the bal
ance sheet.
Production: Local agricultural production in the

year surveyed.
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: Commodities in the stockat the

beginningof the year, both from the domestic pro
duction of the previous year and from imports, less
commodities which remained in the stock at the end
of the surveyed year, both imported, grown and
produced in the surveyed year, but consumed in the
following year.

41 Sources: Surveys on bus companies' expenses.
42 C.f explanations in "General  Updating and Chaining", above.
43 Excl. wages of cooperative members.
. Hebrew only.
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PRICE INDEX OF INPUT IN
BUSES38

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, deliveryof parcels,
left luggage at bus stations or excursionsand louring
by buses. For this purpose, the bus companies were
defined as including all departmentsof thecompan
ies, on condition that there areno 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 various establishments which are kept for
their own employees only.
The index basket includes all the materials, com

modities and services which serve for the operation
of bus services during the base period and whose
prices are measurable. The index basket does not
include items, for which the expenses are defined as
investment (e.g., expenses on construction, pur
chaseofnew 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 areconnected 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 inputsof bus companies in 1976/77. Data on

the composition of the bus companies expenseson
the various mateirals, 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".

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION
The index measures the pricesof about 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, and accord
ing to an arrangement which is customary in these
markets (i.e., including customs,purchase taxes and
other levies(.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Labourservices'" . The weightof labourservicesof

employees: Drivers, adminsitrative workers, etc.,
mechanics, and service workers, were set down
according to the percentage of the bus companies'
expenses on hired labour services of their total
expenses on the index basket. For these purposes,
the following items were defined as labour services:
Gross wages, which the employer pays directly to
the workers, and paymentsof the bus companies to
various funds (National Insurance, Mivtahim, elc).
The weight of labour services of cooperative
members is estimated at 609i 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 roster of the workers dur
ing the abse 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 composition of the entirestaff during
the base period.

38 Detailed descriptions see in"Price Indexof lnpul in Buses 1969",MonthlyPriceStatistics: No. 2, 1971(Heberwonly). As for
updating and consequent changes, cf. ibid., No. 11, 1978.

39 ibid. No. 11. 1978
40 For details on this item see ibid.
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b. An index that refers to a part of the population
(Table X/12), which includes the output mar
keted by the agriculture branch (excl. establish
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.

WEIGHTSOF INDICES
The weightsof the agricultural output and input

price 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 setsof weights  one

for the entire population and one for a part of the
population, as specified above.
The value of the produced and marketed output

ofeach product is estimated by multiplying the pro
duced and marketed quantity ofeach product  as
obtained in the series on agricultural production
value by the prices of products which are collected
for the agricultural output price index. The weights
of the output price index are based on the average
relative importance of the product in the overall
output in 1973/74  1975/76.
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 revenue of the agriculture
branch by the marketed quantity of each product,
the said revenue containing both the income from
the buyer and the subsidies and completions from
the government for part of the produce.
The input price index, on the other hand, mea

sures commercial market prices which include all
taxes and impositions on the product up to the
marketing stage to the agriculture branch, except
V.A.T., which is not included.
Whereas the prices were measured up to 1976/77

at one delivery point, according to the partial popu

lation which had been surveyed till that year, the
prices are measured since that year at an additional
delivery point according to the definition of the
population. 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 AGRICULTURE"

Chaining
coefficient5Base periodPeriod36

output1. Price index of agricultural
1958/59Average1958/591965/66

1.3651965/66Average1966/671975/76
4.4741975/76AverageSince 1976/77

2. Price 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 citirculture
were last published in the Statistical Abstract of
Israel no. 35  1984, pp. 276277.

PRICE INDEX OF INPUT IN
HOTELS

Data on input prices in hotels were last published
in the StatisticalAbstractofIsrael no. 36  1985, p.
275.

35 Excl. the "Services to Agricullure" branch. Price indicesofoutput and input, that include this branch, have been compiled
since 1975/76.

36 Agricultural years. Source: Agricultural produce marketingdata for output prices, and for input prices  national accounts
estimates, marketing by suppliers, etc.

37 Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
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SERIES OF WHOLESALE PRICES INDICES
OF INDUSTRIAL OUTPU■T1

Period28

I1964 XII 196850
I1969 XII 197730
Since I 1978

Base period

Average 1963
Average 1968
Average 1977

Chaining
coefifcient
to previous
index2'

1.138"
6.105"

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 AGRICULTURE33

USES
The Indexof Output and Input Prices in Agricul

ture measures the influence of price changes on the
agriculture branch's income from marketable out
put commodities and on its expenses on products,
materials and services for input.
The principal use of the index is to serve for

calculating income, expenditure and profitability of
the whole of the agriculture branch and to help in
analysing the influenceofthechanges in the terms of
trade34 on income, expenditure and profit. The
index also serves for converting values ofagricultu
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 of all Economic

Activities/970a re included. According tothisdfini
tion, the agriculture branch includes establishments
engaged in agricultural production, e.g., Held and
garden crops, animal husbandry, fruit plantations,
pelagic and inshore fishing, as well as establishments
supplying services to the agriculture branch only,
e.g., fruit packing, spraying services, preparation of
seed, etc.
The branch does not include veterinary services,

plantingof gardens and gardening,water supply to
agriculture, land preparation and irrigation and
marketing of agricultural produce.
This dennition 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 branchas
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 of1976/77, two setsof indices have beencom

piled, which refer to two populations, as follows:
a. A general index (Table X/l 1), which relates to

the entire output produced and to the entire
input used in the whole agriculture branch;

27 For changes after the last updating of the index in January 1978, see appendix in Monthly Price Statistics, No. 1, 1978

(Hebrew only).
28 Cf. "Updating the Wholesale Price Indexof Industrial Output for the DomesticMarket1968 ',lii'd.. No. 1, 1969, andNo. 1,

1972(Hebrew Only).
29 C.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
30 Sources: Surveys of Industry 1961  1963 and Censusof Industry 1965, accordingly.
31 Excl. "Diamonds" and "Printing and Publishing" branches.
32 Excl. the .Diamonds' branch.
33For details on the index's principles see Technical Series No. 11 (see list below). For changes following the recenl updating

of the index. see supplement to Monthly Price Statistics, No. I. 1978 (Hebrew only).
34 Terms of trade are derined as the ratio between output and input prices. The changes in terms of Irade are computed by

dividing the index of output prices by the indexof input pirces.
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included, nor are construction works not connected
with roads (digging for foundation pillars for build
ings) and special engineering works connected with
traffic on roads (e.g., traffic lights).

SOURCES OF WEIGHTS
The basket of the present Index, whose prices

have been measured since June1981, is based on the
Surveyofexpenditure on Road Construction, which
was conducted in 1980/81 and which investigated
the composition of the inputs in 40 projects whose
construction was completed between January 1975
and December 197824.

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 first compila
tion of the Index in 1966 until December 1972.

SERIES OF THE PRICE INDEX OF INPUTS
IN ROAD CONSTRUCTION

Period

I1966 XII 1972
I1973 V 1981
Since VI 1981

I 1966
Average 1972
V 1981

Chaining
coefficient
to previous
index25

1.542
80.016

WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET 26

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

"manufacturing" branches as defined in Standard
Industrial Classiifcation of All Economic Activities
1970.
The indexframe includesall products and services

produced and sold by all industrial establishments,
whether they are sold to other establishments or to
other branches in the country. Intermediate pro
ducts which serve for further production within the
industrial establishment are not included, since this
part of the output is not sold. Neitherdoes the index
include the products and servicesof 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 types ofproducts

and services.
The prices of the various products and services are

collected at a sample 0/ 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.

24 C.f ibid.
25 C.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
26 See methodological details in Technical Series No. 22 (see list below(.
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products and services was also updated to include
some items which had not been included before, e.g.,
ifnished carpentry products, materials used for tech
nical systems, such as central gas, intercoms, solar
boilers, etc.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Zaiourierv/cej.The weightsofthelabour services

ofall typesduring the base period were fixed accord
ing to the percent of actual expenses on wages by
contractors, out of their entire expenditure on the
index basket.
The pirce changes of labour services were esti

mated currently, until December 1970, according to
the changes in wage rates which are determined by
the General Federation ofWorkers (the Histadruth)
in the Construction, Wood, Metal, etc., branches,
with the addition of payments to various' funds
(Construction Workers Insurance Fund, etc.). The
changes in the official rates were not always identi
cal with the changes in the wages which were actu
ally paid by the contractors; consequently, as of
December 1970, the wages actually paid have been
measured20.
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 periodPeriod21
index22

VII 1950VII1 19501 1964
6.680I 1964II1964 XII 1968
1.259Average 196811969 IV 1975
3.434IV 1975V1975 X 1983
176.512X 1983Since XI 1983

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION"

STRUCTURE AND USES
The present index, the pirces of which have been

measured since June 1981, consists of two systems of
subindices: One systemof three subindices for 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 above 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 basket ofmaterials and services
which are used in road construction, which repres
ent the compositionof the expensesof the respective
kind of road construction during the base period.
The general index, which is a weighted average of
the subindices of each system, relfects 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 £0\^5 all expenses 01 road builders in

Israel, whether they are contractors and sub
contractors or road construction departments of
ministires 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 expenseson con
struction of concrete roads and parking places

20 See details on changes ibid, No. J, 1971 (Heberw only).
21 The sources are for VII 1950  I 1964  an analysisof the compositionof inputs in the building through framework and

since 1964  the surveys on building expenses.
22 C.f explanations in "GENERAL  Updaling and Chaining", above.
23 Detailed and uptodate explanations of principles and the method of compilation of the index and the descirption of 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
1.3471964Average1969I1965 XII
1.2371969Average1976I1970 XII
4.1121976Average1980I1977 XII
8.3491980AverageI 1981  XII 1985
2.25171985AverageSince I 1986

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING18

USES OF THE INDEX
This index serves mainly as a base of linking

building contracts and of 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 expenses of contractorsand

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) Expenses ofcontractors which are character

istic of those who commission the 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 are 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
findings 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 andthe first halfof 1981". 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

15 The principlesof the Index since 1959 see in Technical Series No.5 (see list below). For the alterations and updatingof the
Consumer Price Index in January 1962, January 1965, January 1970, January 1977 and January 1981, see Monthly Pirce
S/o/w/atNos. 1, 1963;I, 1965; 1, 1970; for the updatingin1976 iWfrNo. 1, 1977 and forthe Updatingin 1980 No. 1,1981
(Hebrew only).

16 C.f explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
17 In order to link the 1986 indices to those of 1985 they must be multiplied by 2.25 and to link them to indices for years

preceding 1985  by 225.
18 C.f Technical Series No. 17 (Hebrew only).
19 Details on findings of the survey and the methods of its execution, see in "Updating the Index of Input in Residential

Buildings", Monthly Price Statistics, No. 11, 1983 (Hebrew only). As for the findings of the previous survey of 1974, see the
same monthly of May 1975.
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THE CONSUMER PRICE INDEX"

USES
The index and its components are used mainly for

linking securities and mortgages, for determining
the costof living allowances in wages and foranalys
ing the trend of prices in the economy.

THE INDEX POPULATION
The Consumer Price Index relates to goods and

services consumed by all families residing in urban
localities. Until December 1969, the index measured
the consumption prices for urban employees' fami
lies only.
The index basket includes all goods and services

destined for consumption whose prices are
measurable.
Classification of commodities. The classification

of commodities which make up the basket is by
consumption groups (Table X/3), where the direct
connection ofacommodity to a group isdetermined
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 generally
obtained from the Family Expenditure Surveys. As
of January 1986, the index has been compiled on a
new base and on a new set of weights. This new
updating differs from the preceding ones because
this time the updating was based on the previous
weights, as they were set down in 1980 (according to
the findings of the Family Expenditure Survey
1979/80'3), and accounts for the changes that took
place in the compositionof the private consumption
between 1980 and 1985, as they were estimated in the
data of the National Accounts.
The new base is: Average 1985  100.0 points.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF COLLECTING PRICES
The changes in the price levelof all the consuarp

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 basket of this item
and the consumption of the various commodities
change from month to month, according to the
consumption structure characteristic of each
month. 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 estimated chiefly by the
changes in the IndexofInputs 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)14.

11 Methodological description of the measuring principles, see Consumer Price Index, Technical Series No. 29.
12 C.f 'Pirnciplesof the Consumer Price Index Classification, by Economic Branch',\9(A.MonthlyPrice Statistics.No. 7,

1965. (Hebrew only).
13 Details on ifndings and themethodso(hs execuiton seeinFamily ExpenditureSurvey 1979/80, Specia\ SeiresNo. 691.
14 Details on methods of measuring prices of dwellings, see in Technical Seires No. 29 (see list below). As for changes

introduced in mid 1970. see Monthly Price Statistics. No. II, 1970 (Hebrew only(.
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rates are presented for the endof each quarter year,
being the average 0{ the purchase and sale rates.
The average ratesof exchange in Table IX/13 are

based on representative rates published daily by the

Bank of Israel. The source of Special Drawing
Rights (SDR) is the IMF in Washington which
appears every fortnight.
Source: Bank of Israel.

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES

13 Index of Securities* (1963
27 Yields of Debentures* (1968)
. Hebrew only.

CHAPTER X. PRICES
GENERAL

PURPOSES

The purposeof the indices is to measure the per
cent of change over time in the expenses which are
necessary to buy a fixed "basket" of commodities
and services, or the change in the revenue obtained
for a ifxed basketof commodities and services. Such
a basket represents patterns of consumption or pro
duction as they were reflected over a certain period,
which is the base peirodofeach 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 indexare' weights of value,

and the importance attributed to each item of the
index basket equals the percent of the expenses on it
or the revenue from it (during the base period), out
of the total of expenses or revenue included in the
index.

SAMPLE OF COMMODITIES AND SERVICES
The changes in the price levels ofeach item of 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
The pricesofeach commodity in each business are

recorded by a fixed and detailed definition 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 pirce index and the wholesale price index
of industrial 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 pirceofeach

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 airthmetical
average of the monthly or quarterly indices, except
the agricultural output price index (see Definitions
andExp\anations, MonthlyPrice 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
ent base periods, can be chained and presented on a
uniform base. The general formula of chaining
)from the pointof viewof base period) is multiplying
the index by a chaining coefifcient, that coefifcient
being the index of the new base period, which has
been computed according to the old base, divided by
100.
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and foreign residents, deposited in banking institu
tions in Israel.

TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS
Abanking institution is an 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 ifnancial 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 ofdeposits in current accounts at the
end of the previous and the current months.
Debits to currentaccounts ave 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
The market value of a security on any day is the

nominal value of the security multiplied by its quo
tation on the stock exchange on that day.
Tables IX/89 present the sum of the market

values of the securities registered and marketed at
the stock exchange, at the end of each year.
The average annual market value in Table IX/10

is the average according to some dates during that
year.
Turnoverof securities includes all transactions on

the stock exchange itself, and does not includeclear
ing and transactions outside the stock exchange.
Trade on the stock exchange is only a part of total
trade in securities, due toclearing buying and selling
orders by the banks and the brokers.

The rate of turnover is obtained by dividing the
turnover by the average market value. As data on
market value and turnover are atcurrent prices, part

of the change in them is a resultof changes in rates,
and not of 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 average of indices
of return rates of individual shares; similarly, the
rate of return index ofbonds is the weightedaverage
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 rate of returnof securities between the two dates.
The index for the end of the year is obtained as a
chained index of the indices for each month. In
Table IX/11 the rateof return index is presented for
the end of the year.
In January 1984 the classification 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 havebeen compiled at the

Tel Aviv Stock Exchange.
Source: Official quotations and statements of 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.
On 28 X 1977 the controlof the exchange rate was

annulled and it has been traded freely ever since,
with a floating rateof exchange which changesdaily.
Table IX/12 presents the dates ofdeval uation up to
1974 and from 1975 through September 1977 the
official exchange rates, at the end of each quarter
year. Asof December 1977, representative exchange

10 See also "Indices of Securities" in Monthly Bulletinof Statistics  Supplement. no. 2. 1977.
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27. Exchange conditions measure the change in
average export prices, relative to average import
prices between two time periods. Quarterly pirce
and volume indices according to the Fisher formula
are published in the Foreign Trade Statistics
Quarterly.

SOURCES
28. The sources of the data are the forms submit
ted to the customs authorities by importers or
exporters or their agents.
Inspecial cases, data are derived from administra

tive summaries made by various institutions which
coordinate the foreign trade of certain commodity
groups.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
498 Israel's Foreign Trade Statistics  General

Summary 1974
787 Import Destinations Survey 1982/83

TECHNICAL SERIES

16 Catalogue 0[ Export Commodities (1964)
25 Classification of Export Commodities (1967)

CHAPTER IX. FINANCE

All data in this chapter are presented at current
prices. Tables IX/1,2 and 49 are end ofyear balan
ces, and Tables IX/3 and 10 are summations of
monthly data.
At the topof 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 previousyear
that is specified 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 (some are 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 thana
general notionof changes in value, but not an exact
calculation.

FINANCIAL ASSETS

MONEY SUPPLY AND DEPOSITS OF
THE PUBLIC

The public includes households, firms, 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 deposits of 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 Office Bank and the Ministry of
Construction and Housing. As opposed to this,
Table 1X/7 includes the balances in all approved
saving schemes, including the Post Office Bank's
and the Ministry of Construction and Housing's
saving schemes.
Arevaluated 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, Saving and Insurance Authority

in the Ministry of Finance.
Other deposits include fixed term deposits of the

public in banking institutions, longterm linkeddep
osits, negotiable certificates of deposit and other
deposits and creditors.
Deposits of the public in foreign currency are

demand deposits and fixed term accountsof Israeli
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were totally or partially manufactured in the coun
try. Goods imported and later exported without
significant changes in physical nature or value
include such items as polished diamonds, imported
to complete the collectionofgemsoffered for sale by
Israel's manufacturers; aircraft and ships which
were manufactured in other countries, imported
new or used for use by Israeli companies and later
resold to foreign companies. This value does not
include exports of Israel to Judea and Samaria and
the Gaza Area which are estimated at $598 million
in 1985 and $780 million in 1985.
18. "Net total exports" are 'gross exports' less
returned exports. "Returned exports"are composed
ofshipments 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".
19. 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
ifnal exact value.
As regards citrus fruit, the final data on the export

value are obtained after the ifnal settlement of
accounts, which make possible the correction of
statistical data. All figures on exportsofcitrus until
1985, as presented in this Abstract, have been
revised. Minor corrections may be made in the 1986
figures on exports of citrus.
20. "Total exports" include, i.a.:
Personal effects which were exported by emi

grants who left Israel;
fuel and food supplied to foreign ships and air

craft in Israeli sea and air ports (they have been
included in export figures since June 1969);
an estimated value of presents sent by mail;
ships and aircraft.

21. "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 "Classiifcation of Export

Commodities").

22. 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 defini
tion of commodities is based on the classiifcation
usedforcustomstarifs(imports) andonthe C/aiii/i
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 speciifed and it is possible that in
some cases the changes obtained in the price of the
commodity, as it is defined in the classification,
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.
23. 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 acommodity is, or is not,
included in the selection of items used incalculating
the index are: A. Annual import (orexport) value; B.
the definitionof "the commodity" (the extentof its
homogeneity); C. The stability of the trade in this
commodity. Once a 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.
24. Foreign trade price indices are calculated
according to the Fisher formula, i.e., as a geometri
cal average of the index according to Laspeyres and
the index according to Paasche. This formula is used
because of the differences between the results
obtained when the price indices are calculated
according to Laspeyres and those obtained when
these indices are calculated according to Paasche,
since none of these results is considered to be prefer
able. The differences 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 weight
ing, whereas in the price index according to Paasche
the weights of the current period are used.
25. The foreign trade's volume indices are intended
to measure the quality changes which occured
between the two periods in the total of imports and
exports or of a group of commodities. The calcula
tion of volume indices is also based on the Fischer
formula (see Para. 23 above).
26. 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.
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importer at the delivery of the goods from the
customs.
Customs duty, compulsory paymentsandpurchase

tax. The value of taxes, which is included in the total
of payments of the importer in NIS, refers to the
impositionof taxes at delivery of the goods from the
customs and is based on the data in the customs
records. On the other hand, these taxes are recorded
in the chapter on national accounts (Table VI/12)
according to actual collection, which does not
always agree with the amount charged.
Imposition on purchaseofforeign currency: The

estimate of payment for purchase of foreign cur
rency for financing imports of goods.
Estimateof loss valueofimport 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. 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 1976 is not included, because most of
the collected sums at release from the customs are
reimbursed by the treasury, and consequently, the
ifnal payer of this tax is the consumer. The VAT
imposed on imported goods is estimated at NIS
689,784 thousand in 1985, and NIS 1,081,519 thou
sand in 1986.
The valueof imports in US dollarsof animal feed

and soya beans, as it appears in the customs records,
does not include all the maritime transportation
expenses by foreign ships;consequently, the value of

c.i..f imports was corrected, by adding balances of
transportation costs by foreign ships. This correc
tion amounts to US$2.8 million in 1985 and US $5.0
million in 1986 and is included in Table VIII/11
(and in Table VII/1) only.
Contrary to the calculations in the chapter on

national accounts, taxes do not include government
subsidies (or taxes) on imports of animal feed and
other grains, because partof those taxes on subsidies
derive from arrangements of releasing these goods,
their road transportation in Israel and storage with
the distributors of that merchandise in Israel.
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" figures do not include:
returned shipmentsofequipment to local ifrms from
other countries, after use in contract work;
import into bonded warehouses:
ifgures 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).
15.Table Vlll/12 presents a summaryofthe find
ings of a survey of import uses for 1982/83, whose
main purpose was to find the branch structure of
imports according to the final uses of imported
goods. The 1982/83 survey was also destined for the
preparation of input for that year. The survey is a
sequel to a series on the subject which was carried
out in the past. The important innovation of the
present survey  as compared with the previous
ones  is the extension of the investigationof final
uses to investment goods.
The investigation concentrated on determining

the branchof ifnal useof imported goods, that serve
as production inputs or investment goods.
Imports of commodities, that were classified as

destined for private consumption according to the
definitions and descriptions of the customs tariff,
were not investigated in the survey. The branch of
ifnal use of commodities that were imported by
importersproducers was determined by the branch
to which the said importerproducer belongs (on the
assumption, that the imports are not destined for
sale)..
The data on classification by branch ofcommodi

ties imported by merchantimporters (indirect),
were obtained by a sample field survey.
The findings of the survey were published in no.

787 of the Special Series (see list below).

EXPORTS
16. Since March 1982, the date of statistical
recording ofexports is the date of the loading of the
goods. As of November 1962 through February
1982, the date of statistical recordingof exports was
the date releasing the export entriesofexports by the
customs authorities.
17. "Gross exports" are defined as the gross value
of outflowofgoods from Israel whether or not they
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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 39,028 million in 1985 and $9,564 million in 1986.
Exports after adjustment amounted to S6,602 mil
lion in 1985 and $7,637 million in 1986.

CLASSIFICATION OF COUNTRIES
6. Countryofpurchase: The country from which
the invoice for the goods imported to Israel was sent.
Countryofdestination: The country to which the

invoice for the goods exported from Israel was sent.

IMPORTS
7. Imports are recorded according to the special
system, and represent the total of imports passing
directly through the customs (including those for
exchange and repair), plus withdrawals from
bonded warehouses: in other words, goods are con
sidered imported 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, at the
date of the final settlement of accounts, it was
revealed that the value, quantity or other details
connected with the imports of the goods did not
agree with those recorded at the date of their actual
release, the figures were generally corrected at the
end of the year. The import figures for 1984 pub
lished in Abstract No. 37 have been corrected in this
Abstract for all shipments released against deposit
at the time of import whose final accounts were
settled during 1986. Import figures for 1986 which
are presented in this Abstract, have been corrected
for those shipments which were released against
deposit and which were settled by 31 XII 1986.
Deposits paid in 1986 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. "Gross imports" refer to 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 importsamounted to about
$192 million in 1985 and about $289 million in 1986.
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 V1II/10 presents import data for 1985,
and 1986, which are classified into competitive and
complementary imports. The classification was
made according to definitions in the inputoutput
tables for 1982/83. Import data in the table were
classified by a new system which is based on a survey
of products and materials for 1982/83.Forcompar
ison with 1985 data, see Abstract 37  1986, pp.
226229. Competitive imports include those goods,
on which the rate of 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 defined as competing with local production. For
detailed explanationsof the methodofclassification
and problems connected with definitions, the reader
is referred to p. (53) in the introduction tono. 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
defined as competitive or complementary at the
maximum level of detail available from customs
definitions but those produced domestically are usu
ally defined 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
group can not be seen in the table. However, in the
caseof individual goods, such changes from imports
of competitive to complementary goods or vice
versa. can be seen when imports for different years
are compared.
Classification and selection were determined

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 currency per U.S.

Dollar by the Importer (Table VIII/11) refers to all
expenses on imports in NIS on delivery from cus
toms (i.e., the c.i..f import value in NIS plus the
taxes imposed on these imports), divided by thec.i..f
value of imports in US dollars. Taxes on imports
include only those taxes, which were imposed on the
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CHAPTER VIII. FOREIGN TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

1 . The foreigntrade data appearing in this chapter
deal with Israel's trade with other countries.
Imports and exports do not include the trade with

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
Vlll/1, Balance of Foreign Trade (see also § 8 and
§ 16 below,and Chapter XXVII).
The data in this Abstract do not include imported

goods in transit to Judea and Samaria and the Gaza
Area nor exported 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 Classification
(S.I.T.C.)5 and the Customs Cooperation Council
Nomenclature (C.C.C.N.)6
A. The S.I.T.C. classification provides 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 classiifcation 
S.I.T.C. Revised 11. This classification, which repla
ces S.I.T.C. Revised I, was developed in the Statis
tics Bureauof the United Nations to enable a better
presentation of foreign trade data for international
comparison. This classiifcation is being used 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 referredto Abstract no. 32, Table
VII1/4, in which import and export data for 1980
were published according \0 S.J.T.C. Revised 1.
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 theC.C.C.N. classification, commodities are
grouped according to the natureof the material of
which they are made, and imports in Israel's foreign
trade statistics are presented in accordance with the
present Israel Customs Tarrifs7. which itselfisbased
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 classified by economic use.
In this classification, import items are divided
according to the first destination of the commodi
ties. The ultimate economic purpose of imported
goods sometimes differs from their initial destina
tion. Unmanufactured, semimanifactured or fin
ished goods, which serve as production inputs, are
included in "production inputs".

As of 1973, import data are published according
to a new classification of economic use9.

QUANTITY AND VALUE OF COMMODITIES
4. Weights and measures are based on the metric

system. Weight is the net weightof the goods (with
out packing material or receptacles). In some cases
)in accordance with the Custom 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 were
included in the import value amounted to $92.3
million in 1985 and $108.1 million in 1986. Exports
are valued/.o.cf (free on board), before deduction of
discounts and rebates.

In the Balance of Payments statistics (see Chapter
VII), importsofcommoditieson.fo.b. base are also
given. The value of imports and exports, as pres
en ted in the balance of payments, was adjusted to
the balance of payments definitions by the deduc
tionofsome transactions from foreign trade, such as
personal belongingsof diplomats and tourists, trade

5Standard International Trade Classiifcation. Revised II. United Nations Ofifce, New York. J975.
6 Nomenclature for the Classiifcationof Goods in CustomsTariffs, Customs Cooperation Council, Brussel, 1955.
7 KDM. Customs and Purchase Tax Tairff for 1987 (Hebrew only).
8 Classiifcationof Export Commodities. Ministry of Finance  Customs and Excise Dept. No. 458. Ministry of Finance,

Jerusalem, 1979.
9 See description of the new classification as compared with the previous in Monthly Foreign Trade Statistics No. 4, 1974.
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CAPITAL MOVEMENTS ACCOUNT
(Incl. transactions of monetary gold and S.D.R. of

the I.M.F.; Item 2 in Table V1I/I)

This account reflects the changes in the country's
obligations and foreign assets following economic
transactions with the rest of the world, as well as
purchase and sale of foreign currency by the private
sector, other than for the financing of economic
activity with the rest of the world. It is presented in
Table Vll/1 on a net basis andis divided into mone
tary and nonmonetary sectors. Further details of
the capital movements (liabilities) in this table are
given in Table V1I/3.
As of 1975, advance payments on account of

imports were also included.
As of the present Abstract, the term of repayment

in the classification of transactions is detailed by
sector. In the previous Abstracts, the sector was
classified by the term of repayment.

ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES
(Table VII/4)

The table presents the obligations of the economy
to foreigners, both in foreign and Israeli currency. It
does not include bonds issued by private bodies and
Israeli shares sold to foreigners (which form part of
foreign investments in Israel).
Beside the distinction by date of repayment, the

table classifies obligations by sector of the debtor,
i.e.. government, private or banking sector. These
obligations are also presented according to term of
repayment which were set down at obtaining the
loan. A shortterm loan is defined as a loan repaya
ble within one year and a longterm 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 lackofdata, 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 inihe Abstract, differ fromthedefinitions
of debts published by the Bankof 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 deifnition of the
Bank of Israel (Table VII/4, column 4).
Total obligations also include changes in obliga

tions caused by fluctuations in the exchange ofvar
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 arc 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 various bodies, and delays in closing
financial accounts and balances, sometimes necessi
tates creating a preliminary estimateof some items
in order to publish the report at fixed times. Conse
quently, balance of payments data may undergo
revisions after publication; hence the changes which
appear from time to time in the reports.
More detailed explanations, sources, methods

and definitions have been published in the Special
Series (see below(.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

767 Israel's Balance of Payments 19521985
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
153 Israel's National Income and Expenditure

19501962
165 National Income Originating in Israel's Agri

culture 19521963
235 Receipts and Expenditure ofLocai Authorities

1962/631964/65
314 Israel's Nalional Income and Expenditure

19501968
469 Private Consumption Expenditure on Indus

trial Goods 19641973
484 General Government Accounts by Economic

Category and Purpose 1969/701972/73
635 Gross Domestic Capital Formation in Israel

19501978

710 InputOutput Tables 1977/78
787 Import Destinations Survey 1982/83

TECHNICAL SERIES
1 Survey of Israel's Economy 1951
2 Income and Expenditure of the Government

1955/561956/57

OTHER PUBLICATIONS

* The Public Sector Accounts of Israel
1948/491954/55

CHAPTER VII. BALANCE OF PAYMENTS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The balanceof 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 ^^0^0^^ and the rest
0/ the world.
Data since 1967 include evaluationsof economic

transactions between Israelis and nonIsraeli resi
dents of Judea and Samaria, the Gaza Area (and
Sinai through 1982).
The balance of payments report consists of two

main sections: a. The current account, which sum
marizes transactions in goods andservices and unre
quited transfers and b. Capital movementsaccount,
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 unrequitted

transfers. Items I.I and 1.2 in table VII/1)

The ifrst part of this account (item l)sums up the
receipts and payments connected with the transfer
of ownership of goods and with the rendering of
services. The second part (item 2) sums up transfers
which do not entail any obligations. In the goods

item, values are recorded f.o.b.,i.e., without expen
diture on transport and insurance. These services, if
they are to be included in the balance of payments,
are listed in the respective service items. (Until 1957,
imports were listed on a c.i.f. basis). The data on
imports and exports included in the National
Accounts (ChapterVI) are defined differently; there
the value of imports is given on a c.i.f. basis, i.e.,
including value of transport services provided by
Israeli carriers to importers. These expenditures are
offset there by recording this amount as exports of
services.
Unrequitted transfers are detailedin Table Vll/1.

Goods are specified in Chapters VIII (Foreign
Trade) and XXVII (Judea, Samaria and Gaza
Area).
Beginning with the 1977 data, amounts that were

not registered according to the definitions have been
subtracted: Duplicates were deducted from foreign
trade (imports) and services.
Services are detailed in Table VII/2.
The data series in the item "travel" (Table VJ1/2)

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.

♦ In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.
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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

first stage, prices 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 of the
1977/78 inputoutput table and direct coefficientsat
1980/81 prices were published in the 1984Statistical
Abstract. In the second stage, use was made of the
coefficients of products whose prices were revised
and further information was conveyed on the yearof
the updating (1980/81)  output by branchesof the
economy, final usesbybranchoforigin 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 completion of 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. Tables VI/13  VI/14 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 final 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, some differen
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
definition of output. For instance, the output of the
commerce branch is deifned in the table as the sale of
marketing services only, whereas the valueofgoods
it sells is recorded in the table as direct salesof the
production branches (agriculture, industry etc.) for
the various uses (intermediate and final 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 morerestrictedthan.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 purchases by 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
merce and services branch  extrapolation of
1977/78 output data according to the
changes in the indices in the organized
wholesale commerce and in the retail com
merce 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 surveyand data of
customs and excise duty, Compensationofemployees
 according to the above mentioned surveys and
sources and data on wages, the sourceofwhich are
the employers' reports to the National Insurance
Institution. Further information on these sources
can be found in the respective chaptersof the Slatis
lical Abstract.
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Estimates on change in stocks are based on:
a. Data on quantitiesofstocksofagricultural pro

duce, fuel and vital products. such as meat and
fodder. held by the government;

b. Data from the industry and crafts surveys on the
value of stocks held by enterprises;

c. The estimateof the change in the stocksof dia
monds is based on the difference between
exports and imports at constant prices.

The estimate of imports and exportsofgoods and
services is based on data from the balance of pay
ments, adjusted to match framework and definitions
of the National Accounts.
Constant price estimates for the continuous series

of the product and its components at 1980 prices
(Table VI/I). for 19501979 were compiled separ
ately for eachmainexpenditureitem (consumption.
capital formation, etc.) and for the Domestic
National Product  according to thechainingof the
annual quantitative changes, which were obtained
at base year prices. Due to this chaining, the esti
mates of each component groupof the product do
not sum up to the total expenditure on the gross
national product.
Quantitative annual changes obtained by this

methodmay differ from the changes obtained on the
base of weighting at preceding or current year
prices.
Pirvate consumption estimates at fixed prices

were obtained either directly, by using data on quan
tities and base year prices, or indirectly, by adjust
ment of current values by the corresponding price
index.
For public consumption estimates, quantitative

changes in the expenditure on wages were 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 characteristicpro
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 product) derived
from each of the industrial branches.
In most branches (agriculture,industry, building,

commerce), an estimate of total income accrued is
obtained by deducting the estimate of purchased
inputs from the output estimate. In other branches,
income is measured directly by summing up pay
ments to production factors,i.e., paymentsofwages
and salary, interest, rent and lease fees and net
profit.

REVISED ESTIMATES
Beside the changes in definitions and classifica

tion as specified above, corrections were made in
estimates (as compared with previous years). reflect
ing useofupdated figures,ofadditional sourcesand
improvements in the measurement methods. The
main revisions are speciifed below:
a. The itemsof general government consumption

expenditure were revised as follows:
(1) receipt of the government's accounts,

including those of the Ministry of Defence
and the national institutions for 1985/86
and those of the local authorities for
1984/85;

(2) a special survey on the activities of non
profit institutions in 1982/83, carried out
by the Central Bureau of Statistics.

b. The estimates of increase in stocks were revised
on receiptof data from the "Industry and Crafts
Survey 1983/84" and additional data from quar
terly surveys for 1984 and 1985.

c. The estimates of imports and exports of goods
and services were revised in accordance with the
revisions to the balance of payments, based on
updated statistics for 1985.The main revisions to
estimates for earlier years were:
(1) Since 1980, estimates for undistributed

profits from investmentsof Israeli banks in
their subsidiary companies abroad were
recorded in income from exportsof capital
services.

(2) Since 1982, data on expenditure by Israelis
abroad were revised, following revision of
the base data.

Data on magnetic tape, that include about 200
annual and quarterly series of national accounts
data as of 1950, are available by applicationto The
Central Bureau of Statistics.
Quarterly estimatesof expenditure on the G.N.P.

appear regularly in the Monthly 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.
Estimates of the national expenditure on educa

tion are presented inchapterXXIl and on Health 
in Chapter XXIV.

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.

)27(



Agriculture. In the National Account, the agri
cultural product is the difference between agricultu
ral output of goods defined as agricultural produce,
and inputs purchased from other branches. The
classification is by goods and not by establishments
(agricultural farms), which are classified in the
Standard ClassificationofAll Economic Activities by
their main activity4.
Ownership of dwellings. The national product

includes a special item, "ownershipof dwellings",
which does not exist in the Standard Classification.
This iterir 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.
Publicand community services. This section of the

Standard Classification comprises all public and
community services, both those suppliedby general
government and those supplied on a profit basis. In
the classification of the national product, this sec
tion includes services supplied by government, local
authorities, national institutions and private non
profit institutions. Services such as education and
health, supplied on a profit basis, are included in
personal and other services.

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 finished
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. The estimate of

food consumption is based on data on themarketing
of agricultural produce, data on the production and
marketingof industrial food products and their cor
responding prices. The estimateof the expenditure
on industrial products other than food is based
mainly on the family expenditure survey, on the
current reports on revenue of industrial branches,
on the enterprises" reports on domestic production
of main durable goods (refrigerators, washing
machines, televisions), and on foreign trade
statistics.
The estimate of housing services is based on the

increase in the areaof residential buildingand on the
change in the prices of residential services.

A considerable part of the estimates in the item
"other services" is based on the findings from the
family expenditure survey and on extrapolation for
which various indicators are used for the years
between the surveys. Other estimates (likeelectricity
supply, bednights in hotels, visits to cinema, hospi
talization in business hospitals) are based on the
relevant quantity and price data.
The estimate of the value of the services of non

profit institutions is based on data on compensation
of employees and other current expenditure. These
data are obtained through questionnaires addressed
to the institutions or are based on financial reports.

General government consumption expenditure is

estimated by the analysisof the accountant general's
reports, and of the budget provisions, using also
complementary data received from the Ministries of
Finance and of Defence. The estimate of the local
authorities and the national institutions' expendi
ture is based on data obtained from the analysis of
financial and budget accounts.

Estimatesofgross capitalformation infixedassets
are based mainly on the following.
a. Data on imports of capital assets  machinery

and equipment;
b. Reports on revenue from sales of investment

goods of domestic production;
c. Quarterly estimates on area of building begun

and completed.
d. Financial data on investment in residential

buildingcarried out bythe Ministry ofConstruc
tion and Housing;

e. Data received from governmental offices, public
institutions and major enterprises on the extent
of their investments.

Qibbuzim are not generally considered as a single classification unit, but are divided according to activities, e.g. industry,
agriculture. etc.
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Gross domesticcapital formation is the sum of
gross fixed capital formation and increase in stocks.
Increase in stocks: The market value of the physi

cal change in: (a) Stocks of raw materials, workin
progress and finished products held by resident
industries; (b) Emergency stocks of important pro
ducts held by the government.
The value of workinprogress of buildings, roads

and other constructions works, is regarded as "gross
fixed capital formation" and not as increase in
stocks. The physical change in stocks in the account
period is valued as the difference between the levels
of these stocks at the beginning and the end of the
period, both valued at approximate average prices
ruling over the period.
Gross fixedcapital formation. The outlays (pur

chases and own account production) of industries,
general government and nonprofit institutions on
addition of new durable goods to their stocks of
ifxed assets. Included are acquisitions of durable
goods, except land, mineral deposits and the like, for
civilian use; work inprogress on construction pro
jects; capital repairs; outlays on the improvement of
land and plantations. Excluded are the outlays of
the government on durable goods for military use.
Exports and imports of goods and services. The

value of goods and services that residents of the
country sold or purchased from the rest of the
world: it includes merchandise, transportation,
insurance and other services. It does not include
factor income of Israelis from abroad and factor
payments to abroad. The value of importsof goods
is recorded c.i.f., and consequently, the value of
freight and insurance services provided by Israeli
enterprises on imported goods is also
recorded in exports of services.
Net factor payments to abroad: income of Israeli

residents from investment abroad, !ike rent, interest,
dividends and profits from direct investment of
enterprises, earnings of residents working abroad
and other income from work and lease abroad, less
the corresponding factor income payments made to
abroad. These items do not include payments and
receipts of interest of the public sector and the Bank
0^ Israel, which are deifned as transfer payments,
The product of the business sector includes the

productof all branchesof the economy, except gen
eral government services, services of private non
proift institutions and housing services.
Private disposable income is equal to national

income less direct taxes and less the government
sector property income andpJus net transfers to
households from the government and from abroad.
Net private savings is defined as the difference

between private disposable income and private
consumption.

Direct taxes include current impositions by the
government, the National Insurance Institute and
local authorities:
a. On income from wages, from property, from

capital gains, enterpreneurship and from pen
sions, as well as impositions on financial assets,
on netwealthofenterprises and on ownership of
goods.

b. Payments to the National Insurance Institute 
both by the insured and by the employer.

c. Mandatory payments for Israeli passports, court
fees, etc.
Indirect taxes are taxes imposed on producers in

connection with production, sales, purchases or use
of goods and services; these taxes are recorded by
the producers as current production expenditure.
Examples of indirect taxes are:
a. Import taxes: customs duty, purchase tax, value

added tax and tax on travel abroad;
b. tax on domestic production: purchase tax, value

added tax,business' licenses, property tax and
tax on labour. The operating surplusof govern
ment enterprises such as the post offices and
ports, as well as that of enterprises owned by
local authorities, e.g. water plants, is also
defined as an indirect tax.
Subsidies: All grants on current account made

by government and the local authorities to pri
vate industries and public corporations, as well
as operation deficits of the government enter
prises, such as the Israeli railways. In addition to
the direct current subsidies, this item also
includes the subsidycomponent in loans, such as
loans from export funds, which are granted by
the government to the producers under preferred
conditions (interest rate 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 deifned as capital transfers and is

not includedin the product account.
Treatment of value added tax in the product
account, at market prices.
The productaccount at market prices does not

include net indirect taxes on Imports. Accord
ingly, the product account does not include
value added tax (defined as indirect tax) imposed
on imports. The value of uses of resources 
private and general government consumption
and investment  and imports, includes net
V.A.T., i.e., only V.A.T paid and not returned.
Classificationofproduct in the nationalaccounts is

based on the Standard Industrial Classification of
1970, with the following differences:
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CHAPTER VI. NATIONAL ACCOUNTS

GENERAL
The national accounts which are presented in this

Abstract, were compiled in a new format, which
were recommended by the Statistical Office of the
United Nations2. The differences in dennitions and
classification between the present and the previous
systems influence mainly the absolute size of the
product and its components. However, there is no
significant difference in the annual changes, of each
component. The main difference in the classification
of uses of resources isin the divisionofconsumption
expenditure between private and general govern
ment. In the new system, general government
includes  beside consumption of government,
local authorities and national institutions  also
consumption of nonprofit institutions, whose main
expenditure is financed by the government. In the
previous system of the accounts, consumption
expenditure of nonprofit institutions was included
in private consumption, irrespectiveof the mode of
ifnancing this expenditure.

In the new system, all households' payments to
general government for services provided are
included in private consumption, including nominal
payments that do not cover the cost of the service.
These payments were previously considered as
transfer payments to the government and were
included in general government consumption. As
well as the changes in classification, the following
items were added to general government consump
tion (and consequently, also to the product): (a)
expenditure on depreciation of buildings and equip
ment used in services provided by the public sector;
(b) imputed expenditure, that reflects the govern
ment's obligation to pay retirement pensions to its
retired employees.

A detailed explanationof the differences between
the present and previous systems was published in
Monthly Bulletinof Statistics  Supplement, no. 5,
1987.
Israel's national accounts include asof June 1967:

(a) the economic activity of East Jerusalem; (b)
economic transactions of Israel subjects with Judea,
Samaria and the Gaza Area, the measuring of these
activities being based on gross evaluations.

DEFINITIONS
Gross domestic product at market prices': The

market value of the product, before deduction of

provisions for the consumption of ifxed capital,
attributable to the factors of production employed
in Israel. It is equal to the sum of consumption
expenditure and gross domestic capital formation,
private and public, plus net exports of goods and
services.

Gross nationalproduct at marketprices is equal to
the gross domestic product at market prices plus net
factor incomes received from abroad.
National income is equal to the sumofcompensa

tion of resident employees, net income from prop
erty and operating surplus of Israeli residents. It is
also equal to the gross national product at market
prices after deducting depreciation and net indirect
taxes.

General government consumption expenditure
includes government offices' consumption, the
National Insurance Institute, local authorities,
national institutions and nonprofit institutions
where the abovementioned bodies finance the
major part of their expenditure. Their consumption
expenditure is equal to the value of their interme
diate consumption of goods and services, compen
sation of employees, consumption of ifxed capital
and indirect taxes paid.
Privateconsumptionexpenditure:The aggregate of

private consumption expenditureofhouseholdsand
the consumption expenditure of nonprofit institu
tions serving households, where the major pan of
their expenditure is not ifnanced by the government.
Final consumption expenditure by nonpro/it insti

tutions serving households includes consumption
expenditure by nonprofit institutions whose major
expenditure is not financed by general government
(see above deifnition of general government con
sumption expenditure).
Final consumption expenditure of households:

Expenditure by resident households in Israel and
abroad, on goods and services, including durable
goods but excluding dwellings.
Final consumption expenditureofhouseholds in the

domestic market. The available detailed statistical
data relate to the combined domestic expenditure of
Israeli residents and overseas residents. It is also
difficult to obtain details on expenditure of Israeli
residents abroad. Therefore it is possible to detail
only expenditure of all households (residents and
nonresidents) in the domestic market.

2 United Nations: A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F, No. 2, New York, 1968.
3 The definitionof the product at market prices differs from theUN. deifnitionin that it excludes net taxes on importiand

includes other revenue components received by the exporters.
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CHAPTER V. IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS

DEFINITIONS AND SOURCES

See Chapter IV  Migration.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION
As of 1974 the age of immigrants has been com

puted according to the date ofbirth and ofimmigra
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 years ofbirth and immigration irrespec
tive of day and month of birth and immigration.
Table V/l includes "illegal immigrants', immi

grants and all tourists who remained inthe country
during the Mandatory period. Tourists who
changed their status to immigrants or to potential
immigrants were included according to the year of
changing the status. Data 'or 19481949are accord
ing to continent of birth only.

IMMIGRANT ABSORPTION
CENSUS OF POPULATION AND HOUSING

1983

Tables V/1012 present selected data on Jews
born in North America, South America, Western
Europe and U.S.S.R., who immigrated between
1970 and 1983, by period of immigration. The data
were taken from the long form of the census and are
based on a 2096 sampleof the population; they refer
to persons aged 15 years and more on the census
date, subjects like employment, occupation and
place of residence being investigated.

Data on household equipment and housing refer
to heads of household.
Country ofbirth. Data of the census refer to the

country of birth and not of last residence.
Annual civilian labour force: All personsof age 15

and over who were employed in Israel one day at
least in the 12 months preceding the date ofenumer
ation, in any work whatever, for wages or other
renuneration; all workers in qibbuzim(in services or
other branches) family members who worked 15

hours a week or more, even without pay.
Households include data on households, in which

the household head is an immigrant from North
America, South America, Western Europe and
U.S.S.R., who arrived in Israel between 1970 and
1983.

IMMIGRANTS WHOLEFT ISRAEL
TableV/l 3 presents selected data on immigrants

aged 18 and over who immigrated between 1969 and
1985 and were out of the country one year or 3 years
after immigration.
Data for immigrants of 19691982 were obtained

from the survey of immigrant absorption  see
details and explanations in Abstract 371986, pp.
)23)(24), and data for those who immigrated in
19841985 were taken from the Border Control of
the Ministry of the Interior.

Data according to the Survey on Immigrant
Absorption refer to immigrants who were not surve
ryed because of absence and for whom it was found
that they left Israel not on excursions, visitsof rela
tives etc., according to information from relatives or
from the absorption authorities from Israel.
Data according the Border Control File refer to

persons for whom it was found that one year after
immigration they were abroad for at least three
months.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
416 Immigration to Israel 1948  1972 Part I

489 Immigration to Israel 1948  1972 Part II 682
637 Immigrants from the United States and Can

ada (who arrived between 1969/70 and 771
1973/74)
Immigrants from Latin America, One Yea 1 790652

and Three Years after Immigration (immi
grated 1969/70  1973/74)
Immigrants from U.S.S.R., the First Five
Years in Israel (arrived in 1973/74)
Immigrants of the seventies  The First Three
Years in Israel
Immigration to Israel 1985
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Cruise passengers: Visitors on cruise for a day or
two, who, in most cases, spend their nights on
board.
Tourist who changed his status to potential imtni

grant or immigrant: A personwho 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 movement of resi

dents and tourists related to East Jerusalem, unless
otherwise stated in the note to the table.

As of 1970, all tables include nonJewish immi
grants but do not include "immigrating citizens"
(see definition above).

METHODS OF COMPUTATION
In Table IV/4, an estimate was made of the

numberof residentswho departed in J983I986and
who will not have returned within one to fouryears.
These estimates are based on actual returnsof those
residents tillthedateofthe estimate andon patterns
of returning residents of those who departed in pre
vious years.
In the upper part of Table iV/5, data reflecting

the net addition (annual averages) to the number of
residents abroad in various periods are presented.
These numbers are the net movement (for the year in
which the addition was created) of the number of
residents who departed in various years and who
have been abroad continuously for periodsof time
stated in the table's heading, and with deduction of
those who returned to Israel.
For example, in 1985 about 11,200 residents were

added to the number of residents who had been
abroad for more than two years. This number is
obtained as the difference between those who
departed abroad in 1983 and who did not return by
the end of 1985 (22,300 persons; seeTable IV/4) and
those who returned to Israel in 1985 who had been
abroad for two years or more ( 1 1 , 1 00 persons; see
Table IV/4).
The calculation of rates is based on average popu

lation in each of the periods in which the additions
were created.
The lower part ofTable IV/5 presents net cumul

ative numbers of residents, since the establishment
of the State of Israel, who departed abroad and did

not return, and who have been abroad for various
periodsof time, as stated in the headingofthe table.
For example: By the end of 1985 the net cumula

tive numberof residentswho departed between 194S

and 1983 andwhohadbeen abroad continuously for
two years or more, amounted to about 303,300.
The numbers in Tables 1V/3. IV/4 and IV/5 do

not include residents of East Jerusalem departing
abroad via the Jordan Bridges and potential immi
grants. The figures of persons who departed and did
not return do include, on the other hand, residents
who died abroad, persons returning and Israelis
staying abroad permanently who make short visits
to Israel.
Age of residents and tourists was computed

according to the difference betweentheyearofbirth
and the year of passing the border, without consid
ering the month of birth or of passage.

SOURCES
Persons enteirng or leaving the country pass

through one of the border check posts and fill out a
form according to the type of visa they held (immi
grant, potential immigrant, resident, tourist etc.);
according to the countof these forms, the numberof
persons entering and leaving, by type, is reported.
The details in the forms serve as the base forcompil
ing the series on migration movements according to
personal characteristics. The main movement is

through the Ben Gurion Airport.
The number of those arriving and departing by

sea and air in this chapter differs somewhat from
that in Chapter XVIU  TransportandComrminica
tion; see introduction to that chapter.
TablelV/Jincludesdata on immigrants that were

registered at the border check posts. Their number
differs from the data in Table V/2, that include also
those who changed their status from tourist or tenr
porary resident to immigrant or potential
immigrant.
Tables IV/36 do not include movement of resi

dents of East Jerusalem and potential immigrants;
hence the difference between these tablesand Tables
IV/1 andIV/2, which include these movements.
More details onthe sourcesofdata on movements

of tourists and residents appeared in the publica
tions on tourists in the Bureau's Special Series.

SELECTED PUBLICATIONS

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
765 Tourism 1983  1984
808 Immigration to Israel 1986
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is the 1st July. Hence, if the event took place in the
second half of the year, the age is equivalent to the
difference between the year of birth and the year of
the event; if the event took place in the ifrst half of
the year, the age is equivalent to the said difference
less one.
The average age is:

_Sxf,
2f,

+ 0.5

where:
x=age
fx= number of cases at age x.

Since the age relates to the last birthday, i.e., the
full numberof years reached, half a year should be
added to the average age. Forexample, the age of21
years refers to all those who reached the full age of
21 but have not yet reached the age of22sothat their
average age is 21.5.
All rates, averages, etc., that are based on 5 10

cases, are printed as )..(.

SELECTED PUBLICATION

SPECIAL SERIES

75 Perinatal and Maternal Mortality in Israel
19501954

174 Cancer Mortality in Israel 19581961
194 Marriages among Jews in Israel 1947 1962
409 Mortality among Adult Jews in Israel

19501967
453 Late Fetal Deaths and Infant Mortality

19501972
763 Causes of Death 1981; 1982
800 Vital Statistics 19821983

CENSUSOF POPULATION AND HOUSING
1961 Nos. 26, 32, 36, 39, 40, 42, 43.
CENSUSOF POPULATION AND HOUSING
1967  2 parts
CENSUSOF POPULATION AND HOUSING
1983

5 Localities (2000 Inhabitants and more) and Sta
tistical areas, Population and Households, Socio
Economic Characteristics from the Sample
Enumeration

14 Marriages, Couples and Fertility Data from
the Sample Enumeration.

CHAPTER IV. MIGRATION AND TOURISM

DEFINITIONS
Departing resident: A person living permanently

in Israel going abroad on a visit, for business, as an
emissary, emigrating or for other purposes.
Immigrating citizen: Children born to an Israeli

subject during his stay abroad. In 1985, the registra
tion at border check posts of an immigrating citizen
who enters Israelfor permanent stay was changed: If
his birth was registered at an Israeli consulate
abroad (and was thus included in the Population
Register of the Ministry of the Interior), a form of
change of address is filled out at the border check
post. If his birth was not registered at a consulate, a
kind of birth notification is filled out at the border
check point, and is thus included in the population
register. Consequently, there are no reports on
immigrating citizens from the border check posts,
but they are included in the current population esti
mate (see Chapter II  Population).
Immigrant: A person entering the country to take

up permanent residence under the Law of the
Return or the Law of Entrance.
Potential immigrant: A foreign subject who is

entitled to an immigrant or potential immigrantvisa
according to the Law of the Return  1950, and
intends to enter Israel and to stay there for a period
exceeding 3 months. The regulation concerning
potential immigrants was enacted by the Ministryof
the Interior in June 1969. Potential immigrants are
not Israeli citizens nor permanent residents.
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 neither an immigrant, a potential
immigrant nor a temporary resident; also included
are diplomats.
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Between 1957 and 1959. in 1975 and in the first
half of 1976 the data on births were computed from.
a 5090 sample.
Till 1984, all cases of religion not known were

included among "Druze and others".
Causes of death. The death notification form

which, in addition to demographic data on the
deceased, contains a medical certificate specifying
the cause of death, is used as the source of 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
pairson. The ninth editionof the classification was
first introduced in 1979. Death rates for previous
years are given only for comparable groups.

DEFINITIONS
Live birth: Birth of a 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 of a foetus after a pregnancyof28

weeks at least, that does not show the above signs of
life.
Population group and religion: See introduction to

Chapter //  Population.
Typeoflocality,Vital statisticsdata since 1983 are

presented according to thenewclassificationof type
of locality which was introduced in the 1983 census
 see introduction to Chapter //  Population.

METHOD OF COMPUTATION
The calculation of rates since 1969 is based on the

population including potential immigrants (see
Chapter IV).
Annual rates are based on current population

estimates, according to the last census.
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 makingcompar
isons of rates prior to 1983. To facilitate compari
son, rates in Table 111/1 are presented according to
both current estimates and census population; birth
rates are so presented also in Tables 111/13, 14 and
17.
Ratesofvital statistics are per 1 ,000 personsof the

average permanent population, unless otherwise
stated.
Rates 0{ infant deaths andof stillbirths are per

1,000 livebirths, but till 1979, the infant mortality
rates of the Jewish population were calculated per
1,000 live infants (including infantsof immigrants)
according to a monthly life table.

Speciifc 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 to19 per 1 ,000
women aged 15 19 and for women aged 45 and
over  per 1,000 women aged 45 49.
Thegeneral fertility 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. Total fertility rates are
obtained by summing up specific birth rates by age
of mother in the surveyed year. The specific rates
having been calculated for age groupsof ifve years,
the sum of the rates was 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 average48.5% 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 grossrepro
duction rate.
Tables I I 1/2021 present data on an actual fol

lowup of a cummulative rateof briths to groups of
years of marriage. In these tables, "years ofmarried
life" relate to the time between the year of marriage
to the end of a given calendar year. Hence,half a
year was added to each group of years specified in
the table.
Life Tables: The various values in the Life Tables

are calculated from the specific mortality rates by
age and sex  rm (the numberofdeaths 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:
l(x) = the numberof survivors per 1,000 births for

selected ages,
eui = the life expectancy of selected ages, i.e. the

average numberofyears of life a person may expect
to live at a certain age (x).

Age computation. For deaths. age is calculated
accordingto birthand deceasedate(day, month and
year), and the age refers to years completed on the
deceased's last birthday.Formarriages, divorcesand
mother's age at birth, age is calculated according to
year of birth and it is assumed that thedateof birth
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CENSUSOFPOPULATIONAND 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

CENSUSOF POPULATION AND HOUSING 1972
Nos. 36, 811, 17

CENSUSOFPOPULATIONAND HOUSING 1983
1 Population 'and Households . provisional

results

2 The geographicalStatistical Division of Urban
Localities in Israel.

3 Localities, Population and Households, Demo
graphic Characteristics from the Complete 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
listical Areas, Population and Households.
Selected SocialEconomic Characteristics from
the Sample Enumeration.

6 List of Localities, Geographical Information
and Population  1948, 1961, 1972, 1983 (in
print).

7 Demographic Characteristics of the Population,
National Data from the Complete Enumeration.

8 Demographic Characteristics of Households 
Data from the Sample Enumeration

11 The Aged in Israel, a Selection of Census Data
12 Population in Localities  Demographic Char

acteirstics from the Complete Enumeration, by
Geographical Divisions

15 Classification of Geographical Units according
to the Socio Economic Characteristics of the
Population

TECHNICAL SERIES
54* Listof Localities, Their Population and Codes

31 XII 1986
* Hebrew only.

CHAPTER III. VITAL STATISTICS

SOURCES AND EXPLANATIONS
Data on marriagesand divorces are based on the

details appearing in marriage and divorce
certificates.
Marriage certificatesof Jews are filled 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 officiating
ministers.
Marriages of Israelis with brides or bridegrooms

/10171 Judea, Samaira 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.
Births and deaths. Data are obtained from the

forms "Notiifcation of Live Birth"■. "Notification of
Death" or "Notificationof 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 daysof 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 01
any person present when there was no physician.
Details on the sources were published in Special
Series no. 800.
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 accordingly
computed until then after deduction of the number
of Bedouins from the total population. Bedouins in
the Negev are, however, included in the detailed
breakdown 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 0^ the population).

As of 1970. births and deaths in East Jerusalem
are included and as of 1973, also marirages and
divorces.

Until 1962. data on births and deaths. infant
deathsand stillbirths were recorded according to the
year of registration. and as from 1963 according to
the year of occurrence.
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Natural regions are continuous areas, as far as
possible homogeneous in their physical structure,
climate, soil, and int he demographic, economic and
cultural characteristics of their population.
Municipal status of localities
Municipality relates only to one locality.
Local council relates only to one locality.
Regional council relates to a numberof localities.
There are also localities which have no municipal

status.
In regional councils there are localities which

have a representative on the council and those which
are within the municipal boundaries of the council
and are not represented on it, yet are also included in
the number of localities in the council, and their
population is included in the population of that
council.

SOURCES
The estimate of the population in localities and its

demographic characteristic since the CensusofPop
ulation and Housing, 1972 are based on the Census
results and on the changes occuring annually.
Componentsof increase. Beside the above menti

oned components, migrants and their characteris
tics are included in Internal Migration.

INTERNAL MIGRATION
The data on internal migration between localities

are taken from processingsof the changeof address
reported to the Central Population Register of the
Ministry of the Interior. The large numberof cases,
where the localityof exit is not known, stems from
the fact that the addresses of many immigrants were
not registered on their arrival. When they came to
report their new address, they were registered as
"migrants between localities". Localities of exit in
these cases were registered of course, as "not
known".
Asof the end of 1 98 1 , change of address has been

registered according to notificationof births, issue
of passport and application for identity card,
besides the usual notification on changeof 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.

HOUSEHOLDS

DEFINITIONS
Ahousehold {exc\. 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.
Sizeof household is determined by the number of

persons in the household by the above definition.
Household head is the economic household head,

i.e., the senior male wage earner in the household. In
the absence of a male wage earner, the senior female
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
"unemployed".

SOURCES
Estimates on the size of 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 sakeofcontinuity of the series and data compar
ison, data for 1975 were reprocessed.
In 1985, population estimates were updated

according to the findings of the 1983 Census. To
make possible the continuityof series andcompari
sonof data, some 1985 data were reprocessed.
The definition of the population of households

was also adjusted to the census findings: as of 1985
households in quibbuzim, institutions and Bedouin
in the South who do not live in localities have not
been included. For the structure, organization and
implementation of thesurveys, for the newsampling
and weighting method and updating of population
estimates  see introduction to Chapter XII 
Labour and Wages.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
36 Registration of Population (8 IX1948) Part

A
53 RegistrationofPopulation(8 XI1948)  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 VI 1979
721 Internal Migration of Jews in Israel

19781980
754 Survey of Elderly in Households 1982
791 Demographic Characteristics of the Popula

tion in Israel 1983:1984
807 The Families in Israel 1985
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It is also assumed that the annual migration balance
of Jews will be 5,000 persons per year  15,000
immigrants minus a net addition of 10,000 residents
to those who stay abroad.
In all projections, there was the same hypothesis

of fertility among Christians, i.e., a stable rateof2.2
children per woman throughout the said period. It

was also assumed, that the migration balance of
NonJews will be zero (no immigrants and no net
addition to residents staying abroad).
As for mortality, it was assumed that till the end

of the projection period, length of life will increase
to 75.9 years for males and 79.4 for females of all
population group.
For more details, see "Population Projections in

Israel till 2010" in Monthly BulletinofStatistics 
Supplement no. 40, 1987.

GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTION OF THE

POPULATION

DEFINITIONS
Locality is a permanently 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 non~Jewish,

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 majority of 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 and in 1985 the rural locality
Neve Shalom was added. These localities were
included among both Jewish and nonJewish locali
ties, but in the total localities they were included
only once.
Israeli localities in Judea, SamariaandGaza Area,

are included in the list of localities  their popula
tion included  detailed by type of locality.
Typeoflocality (new classification): after the 1 983

census, definitions were changed and tables in this
Abstract are presented according to the new classifi
cation (the differences were presented in detail in
Publication No. 3 of the Census series  see list
below).
Currentand permanent typeof locality since the

1983 Census, there are many localities for which the

classification by type was changed  between urban
categories or from rural to urban  because their
population growth exceeded 2,000 residents. In
table II/9,in which there are combinationsofdemo
graphic characteristics, the type of locality is the
permanent one, i.e., as defined in the census. In all
other tables the type of locality is the current one.
Urban localities include all localities whose popu

lation number 2,000 inhabitants and over and are
classified by size.
Rural/oca///i'ei 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 amongurban 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 of the production are
private;
collecive moshav is a rural locality, where in addi

tion to the cooperative characteristics of the
moshav, the production is collective and only con
sumption is private;
qibbuz is a rural locality where both production

and consumption are collective;
institutional locality is an institution which has the

characteirstics of a locality andisnot 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 organized as 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 number of localities in the 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 defined according to

the official administrative division at the timeof the
1983 census. In 1982, the Golan Subdis!irct was
added and included in the Northern District.
Natural region. Within the frame of the official

division into 15 subdistricts, a moredetailed subdi
vision was madeinto45 natural regions. Each natu
ral region is part of one subdistrict or, in some
cases, is identical with a whole subdistrict or
district.

)17(



CHAPTER II. POPULATION

NATIONAL POPULATION
ESTIMATES

DEFINITIONS
Dejure 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.
The components of change in the population are

as follows: Natural increase (birthsless deaths) and
migration balance, immigrants and potential immi
grants, tourists who changed their status to immi
grants or potential immigrants, persons entering for
reunionof families, returning potential immigrants,
permanent residents returning to Israel after a stay
for more than 12 months abroad and immigrating
citizens (see also Chapter ///  Vital Statistics). Of
all the above said, residents staying abroad more
than 12 months, potential immigrants who went
abroad and visitors to Jordan who did not return are
subtracted.
Population group and religion. Tables include, as a

rule, the breakdown of the population according to
Jews, Moslems, Christians, Druze and other.
When such a breakdown is impossible because of

availability or scarcityofdata, population is broken
down by "Jews" and "NonJews  thereof:
Moslems".
The age of a person is the number ofwhole years

at the estimation date.
Countryoforiginofborn abroad  the country of

birth, and of Israel born  father's countryof birth.

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 RegistrationofPopu
lation of 8 XI 1948, and from the 1961 Census on.
the estimates relate to the(efy'wre population. From
1972 through 1982, estimates are based on the Cen
sus 0/ Population and Housing which was con
ducted 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, becauseof deficiencies in the number
of children, The resultsof the 1983 census were by
42.520 persons lower than thecurrent' estimates.
After evaluationof 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 I960 and the
beginning of 1961, the end of 1971 and the beginning
of 1972, and the end of 1982 and the beginning of
1983.

Estimatesof age distribution, when presented in
conjunction with other characteristics, are made
once a year.
The estimateofage composition, for the end of a

given year, is based on the estimate by age for the
end of the preceding year, after moving up all ages
by one year. To this base, thebirths, and immigrants
by age of the year estimated, are added, and deaths
and the migration balance are subtracted.Byadding
the balance of additions and subtractions to the
base, the estimate of age groups for the end 0{ the
year is obtained.
Projection of population. The projections are

based on the population of end 1985 and the
expected developments till 2010.
The three projections published here differ from

each other in the hypothesesof the total fertility (see
introduction to Chapter III) and the migration
balance.
The "low projection" assumes a decrease in the

fertilityof Jews from 2.8 to 2.1for20052010 and of
Moslems and Druze  from 5.5 to 2.5. It is also
assumed, that the annual migration balance will be
 5■000 personsforJews(10,000 immigrants minus
a net addition of 15,000 residents to those who stay
abroad for long periods).
The medium projections assume a stable total

fertility of 2.8 among Jews through 2010 and a

decrease among Moslems and Druze from 5.5 to 3.5.
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INTRODUCTION
TO THE TABLES

CHAPTER I. AREA AND CLIMATE
AREA1

Data on the areas of districts and subdistricts
relate to the 1949 armistice line and to the interna
tional border with Egypt and include East Jerusa
lem and the Golan. Data are also given on the land
area of natural regions in each subdistrict, as well as
the surface area of lakes.
Data of the area of East Jerusalem were supplied

by the Ministry of the Interior, and alt other dataon
area by the Survey of Israel.

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, for calendar years.

In order to connect precipitation and temperature
data, both are presented in Table 1/2 according to
rain years.
Averages of temperature and humidity over long

periods refer,inmost stations, to 19641979, but are
not given for stations, in which measurements were
not made in most years of that period or where
conditions of location were changed.
Averages of precipitation quantities were reduced

to the normal standard period 19311960. Exceptfor
Elat, where data were computed as arithmetical

means for the measurement period only, the
monthly rain quantities are rounded to whole
figures.
Averages for long periods of the number of rain

days refer to 1938/39  1947/48.
Data for precipitation inJerusalem refer to center

of town.
The data were obtained from the Meteorological

Service.

GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF
METEOROLOGICAL STATIONS

COASTAL REGION

Akko, plantations: 35o06'E; 32O56'N; 20m.
Even Yizhaq: 35<WE; 32O33'N; 180m.
Tel Aviv, Sede Dov: 34O47E; 32o06'N; 4m.
Ben Gurion Airport: 34O54'E; 32o00'N; 50m.
Bet Dagan, met. station: 34O49'E; 32o00N; 30m.

HILL REGION
AND INLAND VALLEYS

Har Kenaan: 35o30'E; 32O58N; 934m.
Ramat David, qibbuz: 35O11'E; 32o40'N; 50m.
Nablus: 35O15E; 32O13N; 550m.
Jerusalem, Airport: 35O13'E; 31O52N; 757m.
Bet Jimal: 34O59E; 31O43N; 360m.
Beer Sheva: 34O48'E; 31O15'N; 280m.

IORDAN RIFT AND ARA VA

Kefar Blum: 35O36'E; 33o10N; 75m.
Deganya Alef: 35O34'E; 32O43'N;  200m.
Tirat Zevi: 35O32'E; 32O25'N;  220m.
Elat: 34O57E; 29O33'N; 12m.

SELECTED PUBLICATIONS
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are quoted in the Abstract's chapters. according to subject.
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PREFACE

The Statistical Abstract, which appears in the 40th aniversary yearof the State of Israel,
presents, like its predecessors, concise quantitative data on the population, economy,
and society in israel. The data in the Abstract are intended to serve the policy makers, the
planners, researchers and the public in general  in Israel and abroad.

Most of the current series presented in the Abstract are updated for the end of 1986. It also
presents a historical Summary Table for the period between 1950 and 1986, with various sub
divisions, which shows the main historical developments in most fields.

The Abstract presents data on many subjects. More specified data can be found in the
various publications of the Bureau  the Special Publications Series, the series of the
Censusof Population and Housing publications, the Supplements to the Monthly Bulletin of
Statistics, etc. Lists of these publications, by subject, are presented in the introductions to
this Abstract's chapters.

Of the subjects included in the Statistical Abstract beside the regular series, special notice
should be made of the population projection in Israel up to2010 and in Judea, Samaria and
the Gaza Area  up to 2002; data from the survey of Reading, Entertainment and Sports
Habits for 1987; data from a comprehensive survey on the populationofelderly persons for
1985, which covered subjects such as: work, housing, income, physical handicaps, etc. Note
should also be made of the data presented in this Abstract from two surveys carried out by
the Bureau towards the 1982/83 InputOutput Table, in which the Bureau is engaged at
present: one of these subjects is the Survey of Import Destinations 1982/83 and the other is
the Survey of Commerce and Services 1982/83.

The material for the Abstract was prepared in the Bureau's divisions where use was also
made of information from vairous government ministries and other state and public
institutions.

This year too, 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 preparation of the Abstract, the Central Bureau of
Statistics conveys its appreciation and gratitude.

Jerusalem, 1987

Prof. Moshe Sicron
Government Statistician
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