
P_r



^MW'\

שבתון
סטטיסטי
בישראל1

1989
מ"

40

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה



מע"מ) כולל (לא n"w 104. המחיר:
מע"מ) כולל (7א שיירו 108. הדואר: באמצעות

למדינה. שייכות זה בפרסום היוצרים זכויות ©
המקור. את שיציין בתנאי כן לעשות רשאי >צ00 הרוצה

ISSN 00814679

ירושלים כתר, רפוס מפעלי ובריכה: הדפםה 0דר,



הקדמה
המדינה. קום מאז לאור מוציאה שהלשכה השנתונים במניין ה40 הוא שלפנינו הסטטיסטי השנתון
המידע בישראל. החברה ועל הכלכלה על האוכלוסייה, על מרוכז כמותי מידע זה שנתון מביא כקודמיו,
הרחב הציבור ואת החוקרים את המתכננים, את במדיניות, העוסקים את לשמש נועד בשנתון שרוכז

ובחו"ל. בארץ
השנתון בפתח מובא כן, כמו .1988 לסוף עד ברובן מעודכנות בשנתון המובאות השוטפות הסדרות
על לעמוד בו למעיין מאפשר זה לוח .1988 ועד 1950 שמאז לתקופות  מרוכז רבשנת1 סיכום לוח

המרינה. של קיומה בשנות התחומים, ברוב בארץ, ההתפתחויות עיקרי
נתונים לראשונה, וביניהן, זה, בשנתון המובאות מספר תוספות כאן יוזכרו השוספות, לסדרות נוסף
שיצאו עולים על נתונים למקום, ממקום מגוריהם שהעתיקו התושבים גיל על נתונים הסביבה, איכות על
סקסורים לפי חיסכון על נתונים לראשונה בשנתון מוצגים הלאומיים החשבונות בנתוני ועוד. לחו"ל
רווחה שירותי על סקר מתוצאות נתונים מובאים החינוך על הנתונים בתחום והו"ל). פרסי, (ממשלתי,
לכך, בנוסף הבגרות. בחינות תוצאות על חדשים נתונים מובאים הפסקה, ולאחר לתלמידים, וחינוך
בעבודת העוסק בפרק אוניברסיסאיים. שאינם במסלולים ראשון אקדמי תואר מקבלי על הנתונים הורחבו
הכנסת. חברי ידי על המוגשות שאילתות ועל היום לסדר הצעות על מפורסים נתונים הוצגו הכנסת,
ממפקדים מסקרים,  לסססיססיקה המרכזית שבלשכה השונות ביחידות הוכן לשנתון החומר
במשרדי שנאסף ממידע רוכז בשנתון המוצג מהמידע חלק עורכת. שהלשכה אחרות דומות ומפעולות

בלשכה. ועובר שונים וציבוריים ממלכתיים ובמוסדות ממשלה
והובא נערך השנתון קרישר. זאב מר של באחריותו השנה גם היתה השנתון של המקצועית העריכה
של ההפקה עבודת הלשכה. של הפרסומים מחלקת עובדי של בסיועם שרף מנחם מר ידי על לדפוס

ירושלים. בע"מ, "כתר'' דפוס בידי השנה היתה השנתון
ותודתה. לסססיססיקה המרכזית הלשכה הערכת נתונות  השנתון במלאכת העוסקים לכל

מיקרון משה פרופי
הממשלתי הס00יס0יקן

1989  תש"ן ירושלים,



הלשכה של הבכיר הסגל
1989 באוקסובר 1

הלשכה הנהלת
המדעי והמנהל הממשלתי הס00יס0יקן סיקרון, משה פרופ'

בכיר  הלשכה מנהל סגן איל, נתן
בכיר  המדעי המנהל סגן איזנבך, צבי ד"ר
ועבודה חברה  בכיר אגף מנהל אבנר, אורי

כלכלה  בכיר אגף מנהל לסמן, בנימין
כלכלה  בכיר אגף מנהל קרשאי, ראובן

כלכלה  בכיר אגף מנהל רגב, חיים

ופיתוח מחקר
וחברה דמוגרפיה  להנהלה יועץ שמלץ, עוזיאל פרופ'

סטסיססיות למתודות הגף
הגף וראש בכיר אגף מנהל סגנית קנ0ורוביץ, מלכה גב'
מתודי וניתוח מחקרים  בכיר מרכז בורשטיין, אברהם

ענף ראש שלמה, נטלי גב'

ס0טי00י ניתוח
ס00יס0י ניתוח  המחלקה ראש בןטוביה, שילה גב'

עונתיות ניכוי  ענף ראש סלמה, אסתר גבי

מידע  ענף ראש גולדשמידט, נפתלי

לאומיים לחשבונות הגף
הגף וראש בכיר אגף מנהל סגן הדר, עזרא

הגף ראש סגנית פלג, 0ולי גבי
ולבריאות לחינוך לאומית הוצאה  בגף מרכזת קמיר, שולמית גב'

הציבורי המגזר חשבונות  בגף מרכז בלק, אהרון
מיוחדים נושאים  ענף ראש אוסטרובסקה, מרים גב'

והשקעות העסקי המגזר חשבונות  ענף ראש פסטינגר, טוביה
בית משקי חשבונות  ענף ראש מארטינוטי, גרציאלה גב'

לאומי חיסכון  ענף ראש מנדלר, פבלו

לתשומהתפוקה הגף
הגף ראש בראליעזר, שמחה גב'
בגף מרכזת ריבקין, אלבה גב'

מיוחדים נושאים סדן, יגאל

ולאנרגיה התשלומים למאזן חוץ, לסחר הגף
הגף ראש גרף, ראובן

חוץ לסחר המחלקה וראש הגף ראש סגן פיינרו, גרשון



למחירים הגף
הגף ראש אוזנה, רחמים

הגף ראש סגנית צדיק, מרים גב'
ובשירותים בבנייה למחירים המחלקה וראש הגף ראש סגן דרור, נסים

בתעשייה למחירים המחלקה ראש שס"נגרס, חנוך
לצרכן למחירים המחלקה ראש זלדיס, נעמה גב'

ולכספים לצריכה הגף
הגף ראש בורשסיין, גדעון

משפחה הוצאות סקרי  בגף מרכזת ברג, איילת גב'
בגף מרכזת הלר, .רווה גב'

ולכיסוח לכספים המחלקה ראש יצחק1, רוחמה גבי

מקומיות ולרשויות לבינוי הגף
הגף ראש יעקוב", ישראל

מקומיות רשויות  בגף מרכזת רזיאל, אורה גב'

לחקלאות הגף
הגף ראש ריקין, איתן

הגף ראש סגן רוסשילד, מאיר
בגף מרכז קול, נחום

ולשירותים פנים לסחר לתעשייה, הגף
(בפועל) הגף וראש בכיר אגף מנהל סגנית בראליעזר, שמחה גב'

הגף ראש סגן מאירוביץ, יחזקאל
ולשירותים פנים לסחר המחלקה ראש בלום, עדינה גב'

תעשיה סקרי  בגף מרכזת גאופסמן, סופיה גב'
עסקים כרססת  ענף ראש פ'ינרו, אורל

מדגמים עדכון  בגף מרכזת סופר, תלמה גבי
מיוחדים נושאים  ענף ראש גנזר, ישעיהו

מיוחדים לנושאים עוזר צור, סברין

נתונים ולמאגר לתחבורה הגף
הגף ראש סופר, גבריאל

הגף ראש סגנית גורל, סליה גב'
מיוחדים נושאים  ענף ראש אברהם, אריה

הנתונים מאגר מרכז יוחה, מלכיאל

לגיאוגרפיה הגף
הגף ראש צמרת, ראובן
בגף מרכז ולדמן, בןציון

ולבריאות לדמוגרפיה לאוכלוסייה, הגף
הגף וראש בכיר אגף מנהל סגן סבסאלו, איתן ד"ר

לאוכלוסייה המחלקה וראש הגף ראש סגן פלורסה'ים, יואל ד"ר
לבריאות המחלקה ראש צדקה, פנינה גב'



לדמוגרפיה המחלקה ראש רבי, ציון
ולקליטה ביישובים לאוכלוסייה המחלקה ראש שלו, דבורה גב'

עזה וחבל ושומרון ביהודה דמוגרפיה  ענף ראש זמל, ג'וליה גב'
קשישים סקרי  ענף ראש סל, דורית גב'

חגירה  ענף ראש פלטיאל, ארי
ילודה  ענף ראש קינן, גיא ד"ר

ולסיווגים לשכר לעבודה, הגף
הס00'ס0' השנתון של המקצועי והעורך הגף ראש קר'שר, זאב

הגף ראש סגנית ב0א0, אביבה גב'
(בחופשה) ענף ראש בןמשה, ניקולטה גב'

עזה וחבל ושומרון ביהודה לסטס'ססיקה הגף
הגף וראש בכיר אגף מנהל סגן פלגי, אלישע

ושומרון ביהודה מטה קצין מנגן, אליהו
עזה בחבל מטה קצין כדורי, שלמה

לחברה הגף
הגף ראש לייבנר, סילביו

ולמדע גבוה לחינוך המחלקה וראש הגף ראש סגן זכאי, חנן
האגף) למנהל (כפופה מיוחדים סקרים  בגף מרכזת קוזלוב, גינה גב'

לחינוך המחלקה ראש גידניאן, יוסף
ולתרבות למשפטים המחלקה ראש אופטובסקי, לאה גב'

גבוה חינוך  ענף ראש קופפשטיין, שפרה גב'
תרבות  ענף ראש שיף, יפה גבי

לסקרים הגף
הגף וראש בכיר אגף מנהל סגנית ג'לר, מלכה גב'

שדה לעבודת המחלקה וראש הגף ראש סגנית שיוביץ, אסתר גב'
ופיתוח הדרכה  בגף מרכזת גרינוולד, רחל גב'

והכנסות אדם כוח סקרי  ענף ראש אופיר, סימה גב'
מקומיות ורשויות בינוי סקרי  ענף ראש גור, רחל גב'

מחירים סקרי  ענף ראש קואסטלר, אורה גב'
והדרום ירושלים מרחב מנהל כהן, משה

והמרכז אביב תל מרחב מנהל מיכאל', ראובן
והצפון חיפה מרחב מנהלת צוריאנו, יפה גב'

אוסומסי נתונים לעיבוד היחידה
מידע שירותי מנהל וינר, ישראל

מידע שירותי מנהל סגנית הר, שפרה גב'
הפעלה מערכות גף ראש גולדברג, גבריאלה גב'

מערכות ניתוח גף ראש חיימוביץ, הקטור
מערכות ניתוח גף ראש פרקש, ג'קלין גבי

תוכניתנים מרכז חי, יצחק
תוכניתנים מרכזת טנא, אביבה גב'
תוכניתנים מרכז סוהריאנו, מקם



תוכניתנים מרכזת ב0'ס0א, חנה גבי
תוכניתנים מרכזת מלמד, רעיה גבי

ת1כניתנים מרכז לו0ן, מאיר

ולפרסומים עבודה תוכניות של ולבקרה לתכנון הגף
לסםסיססיקה הציבורית המועצה ומרכז הגף ראש הרשקוביץ, יצחק

לפרסומים המחלקה ראש לבנון, ענת גב'

והדיור האוכלוסין למפקד הגף
בגף מרכזת יעקובי, אילנה גב'

ענף ראש יפה, נורית גב'

הלשכה מינהל
ולארגון לתכנון הגף ראש 0אוש0יין, מרדכי

הלשכה וגזבר ולתמחיר לתקציב הגף ראש זבורובר, אברהם
ולתמח'ר לתקציב הגף ראש סגנית מלישבסקי, שרה גב'

ההדרכה על וממונה הלשכה דובר נוימן, דוד
אמרכלות מחלקת מנהלת מונסנר, יהודית גב'

הלשכה מנהל לסגן בכיר עוזר פתאל, ניסן
מיוחדים) (נושאים מחלקה ראש קו0לר, נוגה גב'

וניהול "צור הנדסת  ענף ראש ויסמן, יצחק ..



העניינים תוכן

ג הקדמה
ה הלשכה של הבכיר הסגל
ס העניינים תוכן
יג הלשכה פרסומי
טו העניינים מפתח
מג מפה
2 הסבר הערות

m~<\< לוח עמוד
wn\1\i)j\7\ \mn .73.. .

219 .. מבוא
222 . התשלומים. מאזן ז/ו3.
228 לארץ לחוץ חובות ז/4.
230 חוץ במסבע נכסים ז/5.

yin ino .n
232 מבוא
236 חוץ סחר מאזן ח/ו.
238 ויצוא יבוא ח/52.
246 יצוא ח/76.
249 .י יבוא ח/98.
252 יבוא מסי ח/10.

כספים ט.
254 מבוא
256 כםפ"ם נכסים .3 ו /0
258 ■ .י אשראי. .64/0
260 חיסכון .7/0
260 ערך ניירות .118/0
263 ח>י9י/ שערי 2/0ו3ו. .

מחירים י.
265 מבוא

מדדי ברמת שינוי  סיכום לוח '/ו.
273 המחירים
274 לצרכן המחירים מדר .42/■
278 למגורים בבנייה תשומה מחירי .65/'
280 דירות מחירי ר. ין
280 בסלילה תשומה מחירי .8/'
281 התעשייה תפוקת מחירי '/09ו.

בענף ותשומה תפוקה מחירי .11/.
282 החקלאות
283 באו0ובו0ים תשומה מחירי '/2ו.

חיים רמת יא.
284 מבוא
288. 986/87ו.. המשפחה הוצאות סקר 'א/61.
299 הכנסות סקר 'א/27ו.
306 המזונות מאזן 'א/3ו15.

לוח
סיכום. לוח

הסביבה ואיכות אקלים ,now א.
15 מבוא
18 ש0ח א/1.
20 אקלים א/62.
28 הסביבה איכות ו. א/7ו

אוכלוסייה ב.
33 מבוא
38. האוכלוסייה אומד! ב/ו3.
41 גיאוגרפית חלוקה ב/64ו.
70 פנימית הגירה ב/1917.
75 דמוגרפיות תכונות ב/2620.
80 האוכלוסייה תחזית ב/22.
88 בית משקי ב/3327.

0בעית תנועה ג.
97 מבוא
101 סיכום לוח ג/1.
106 וגירושין נישואין ג/132.
126. : ופ0ירות לידות ג/2714.
130 לידות. ג/2416.
140 פ0ירות ג/2725.
142 חיים אורך ג/3028.
144 מוות סיבות ג/3431.

ותיירות הגירה תנועות ד.
153 מבוא
155 סיכום לוחות .2 ד/1
157 תושבים ר/73.
160 תיירים ד/128.

וקליטה עלייה ה.
165 ■מבוא
166 עולים ה/91.
76ו ישראל את שעזבו עולים ר./110ו.

לאומיים חשבונות ו.
179 מבוא
186 לאומית והוצאה הכנסה .141/1
212 תשומהתפוקה. .1615/1

0



IIOU niV nny

473 כוכורות לא רירות 0ז/12. 310
474 דירות במלאי שינויים .13/ro 316 .

475. גולמית מקומית השקעה 0ז/4ו.
476 .. עבודה. והוצאות שכר תעסוקה, 0ז/1615.
478 ציבוריות עבודות 0"ז/2117.
478 כבישים .191 0ז/7
480 ; מים צינורות 0"ז/20.
481 ביוב צינורות 0"ז/21.

הארחה ושירותי כוםחר ■ז.

482 מבוא
485 מאורגן קמעוני מסחר aiv
486 בניק"מא מוצרים אספקת '"ז/2.
487 הארחה שירותי .73/1"'
494 ושכירים מועסקים .811"'

ותקשורת תחבורה .ח.
495 מבוא
497 סיכום לוחות .3 '"ח/1
502 רכבת 'יח/4.
503 או0ובוסים י~ח/5.
504 ימית הובלה '"ח/6.
505 נמלים שירותי '"ח/87.
507 תעופה '"ח/129.
509 ותקשורת דואר .1513/n"1
512 כבישים . 1716/n" 1

513 מנועיים רכב כלי 'יח/2018.
515 .... לאעירונ"ם. בכבישים תנועה '"ח/2421.
519 דרכים תאונות '"ח/2825.
522 נהגים '"ח/3129.

וביטוח בנקים .0■
524 מבוא
527 בנקים .51/0"'
533 ביסוח חברות .116/0"■
540 גמל קופות .1312/0"'

המקומיות והרשויות הממשלה כ.
543 . מבוא
548 והכנסת בחירות .61/3
555 ציבורית הוצאה כ/7.
556 האוצר של והתחייבויות זכויות כ/8.
557 הממשלה והוצאות הכנסות כ/119.
562 המדינה עובדי כ/1412.
565 המקומיות. הרשויות כספי כ/1715.
570 ערים איגודי כספי כ/18.

ציבורי סדר כא, .449
571 מבוא 456 .

573 סיכום לוחות כ"א/31. 456
575 משפ0 בתי כ"א/74. 466 .

581 פלילית 000י00י7^ה כא/158. .468
588 מבחן שירותי כ"א/16. 470 .
589 שונות כא/1917. . 472

דיור .21 '"א/16
בבית עזרה '"א/22.

ושכר עבודה יב.
31 7 .י מבוא...
324 אדם כוח סקרי '"ב/301.
324 האזרחי העבודה כוח '"ב/51.
333 העבודה בכוח נשים ■"ב/76.
335 העבודה בכוח לאיהודים '"ב/8.
336 ושכירים מועסקים .199/1'
355 חלקית עבורה 'ב/2120.
357 ועבורה לימודים ■ב/22.
358 מעבודה היעדרות 'נ/2423.
359 מועסקים. בלתי 'ב/2925.
364 השנתי העבודה כוח '"ב/30.

דיווחים פי על ותעסוקה שכר 'ב/3331.
365 לאומי לביסוח למוסד
372 עבורה ותשומת הכנסה ■יב/34.
374 רשומה אבסלה '"ב/4235.
381 והשבתות שביתות '"ב/4443.
383 יוקר תוספת '"ב/45.

חקלאות ■V

385 מבוא
388 מפתח נתוני 'ג/1.
394 שסח 'ג/82.
400 מועסקים ■ג/9.
401 "צור אמצעי 'ג/1310.
401 הון מלאי '"ג/10.
403 הייצור וערך "צור .1 ■"ג/714
410 החקלאות ענף חשבון 'ג/1918.

תעשייה יד.
412 מבוא
415 וכספיים פיסיים נתונים 'ד/41.
419 תעשייה מרדי ■"ד/75.
426 והמלאכה התעשייה סקרי 'ד/128.
434 התעשיה ענף חשבון 1ד/13.
437 תעשייה מוצרי ■"ד/14.

ומים אנרגיה טו.
440 מבוא
441 האנרגיה מאזן 0ו/31.
446 חשמל 0"ו/54.
448 מים 0"ו/6.

בינוי
מבוא

בנ"ה .13 0"ז/1
וחדרים. דירות הבנ"ה, ש0ח 0"ז/ו7.

בנ"ה משך ט"ז/8.
בבניינים קומות ט"ז/9.
בבניינים דירות 0"ז/10.

ודירות. מגורים בנייני קבלנים, . 1 i/ro

טז.



לוח לוח

וסעד רווחה כה.
675 מבוא
678 לאומי ניסוח כה/51.
683 סעד כה/76.

ובידור תרבות כו.
68" מבוא
685 עת וכתבי עיתונים ספרים, כו/21.
687 ספר בבתי ספריות כו/3.
688 וספורס בילוי קריאה, הרגלי כו/54.
692 מוסיאונים כו/6.
692 0ר0ים כו/7.

עזה וחבל שומרון יהודה, כ1.
693 מבוא
700 אוכלוסייה כז/31.
702 : לידות כז/4.
703 לאומית והוצאה הכנסה כ95/1.
708 התשלומים מא1ן כ"ז/10.
709 ח/ץ סחר כ;/11.
710 מחירים כ"ז/12.
71 י מוונות צריכת כז/13.
712 בית וציוד דיור תנ</' כז/1614.
716 ושכר עבורה כז/2917.
731 ח7,לאות כ"3330/7.
734 תעשייה כז/3634.
738 בניית כז/37ם4.
742 מלון בתי כז/41.
743 תחבורה כן/4342.
745 מקומיות רשויות כז/4544.
747 ציבורי סדר כ46/7.
748 השכלה כ"47/1.
750 חינוך כ"ז/4948.
751 בריאות שירותי כ~ז/50.

590
599
603

606
611

614
618
620

627
631
633
644

והשכלה חינוך כב.
מבוא

השכלה כב/31.
לחינוך הלאומית ההוצאה כב/64.

כיתות הוראה, משרות ספר, בתי כב/107.
ותלמידים

חינוך.... במוסרות למידה שיעורי כב/1411.
ספר בבתי ותלמידים כיתות כב/1915.

החינוך במערכת
יסודיים. בבתיס וחינוך רווחה שירותי כב/20.

'ב כיתות תלמידי סקר כב/2621.
הספר בבתי הוראה כוחות כב/3027.

החינוך במערכת
עלתיכון חינוך כב/3231.
אוניברסיסאות כיב/4433.
מבוגרים חינוך כ"ב/4745.

ופיתוח מחקר כג.
646 מבוא
648 למרס הלאומית ההוצאה כג/1.
649 באוניברסיטאות למופ הוצאה כג/62.

העוסקים תעשייה מפעלי סקר כג/87.
653 במופ
656 פסנסים כג/9.

בריאות
657 מבוא
661 לבריאות לאומית הוצאה כ"ר/41.
664 מועסקים כר/5.
665 בריאות שירותי כד/166.
671 ואשפוז תחלואה .191 כד/7
673 בית במשקי ומעלה 60 בני כד/2320.

כד.



הלשכה פרסומי

לישראל, הס00יס0י השנתון לפרקי במבואות הופיעו לתקופונים) (פרס הפרסומים של מפורטות רשימות
פרסומי קטלוג סדרה. בכל האחרונים הפרסומים פרק לכל במבוא מופיעים ומאז העניין, לפי ,197526 מסי
חינם מופץ הלשכה, פרסומי של ומחיר היקף התוכן, תמצית המכיל ,1989 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

דורש. לכל
הלשכה. מפרסומי אחד בכל מופיעה נבחרים פרסומים של מעודכנת רשימה

הבאות: בסדרות מופיעים הלשכה פרסומי
לישראל ס0טיס0י שנתון א.

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

סקרים של תוצאות מתפרסמות לירחון ב"מוסף" שו0פים. נתונים ובו לישראל, הסטטיסטי הירחון 
וכוי. חדפעמיים מחקרים של שנתיים,

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

סחורות. לפי וארצות ארצות לפי סחורות מפורסות
הארחה ולשירותי לתיירות סטטיסטי רבעון 

חקלאית לסטטיסטיקה רבעון 
תחבורה של לסטטיסטיקה רבעון 

עזה וחבל שומרון יהודה, של סטטיסטיקה 
של ס00יס0"ם מחקרים על מידע הכולל רבעון  בישראל חדשים סטטיסטיים ופרסומים פעולות 

פרסום. לאחר או וביצוע תכנון בשלבי הנמצאים וציבור מדינה מוסדות
מיוחדים: פרסומים ד.

או הלשכה ידי על שבוצעו ואחרים חדפעמ"ם מחקרים שנתיים, סקרים של תוצאות מופיעות זו בסידרה
חוברות. כ860 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. 18 הופיעו  1972 והדיור האוכלוסין מפקד

כרכים. 23 הופיעו כה עד  1983 והדיור האוכלוסין מפקד
כרכים. 13 הופיעו  1965 והמלאכה התעשייה מפקד

כרכים. 7 הופיעו  1970/71 תשל''א, החקלאות מפקד
כרכים. 2 הופיעו  1981 תשמ''א, והכפר החקלאות מפקד

סכניים: פרסומים ו.
הכלכלה ענפי של סיווגים סקרים, עריכת של שיטות תיאור המכילים מתודולוגיים פרסומים מופיעים זו בסידרה
וכדי. "שובים ורשימות (39 (מסי ססטיסטיות בסדרות ומגמה עונתיות ניתוח ,(38 (מסי היד משלחי ,(46 (מסי

חוברות. 56 זו בסידרה הופיעו כה עד

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

כלשהו, בנושא סטטיסטיים נתונים מופיעים שבהם הלוחות את למצוא הקורא על להקל היא המפתח מטרת
לעזרת איפוא בא המפתח השנתון. של שונים בפרקים או לוחות במספר נמצאים המבוקשים הנתונים כאשר בעיקר
המשק. ענפי לפי בעיקר שלמים, תחומים לפי מסודרים הנושאים שבו ט) (עמי העניינים" ל"תוכן בנוםף הקורא
הערך כלל בדרך המשניים. הערכים שמות של פירוט ובתוכם הערכים שמות של א"ב סדר לפי מסודר המפתח
לפי מופיעים הידיעה בה הפותחים הערכים שמות לוחות. במספר מופיעים אלה כאשר משניים לערכים מפורט

הידיעה. הי בלי השם
הפרק בתוך הלוח ומספר הפרק אות ידי על בשנתון מופיע הוא שבו המקום מסומן במפתח ערך כל שם ליד

חוץ). סחר  חי בפרק 8 לוח פירושו  "ח/8" (כגון:
מנוסחים וכדי) והמסחר" התעשייה "משרד דת", "שירותי (כגון: אחת ממילה מיותר המורכבים הערכים שמות
הערך ביאור משרד"). ומסחר, "תעשייה שירותים", "דת, (כגון: אותם לחפש עשוי הקורא שלפיה בצורה, כלל בדרך
שהם הערך בפירוט רק מופיעים מחירים, למדדי פרט מדדים, חקלאות". יהודים, "לא כגון: הערך, שם יד על ניתן

אליו. מתייחסים
מופיעים בנפרד, למרכיביו ולא כולו המקובץ לערך מתייחסים הנתונים שבהם מקובצים, ערכים של מרכיבים
לאותו נתונים גם יש כאשר עסקיים". ושירותים פיננסים "ראה עסקיים", "שירותים כגון: המקובץ, לערך רמיזה עם
ובידור". תרבות גם: "ראה  "בידור" הערך בסוף כגון: המקובץ, לערך רמיזה גם ערך אותו בסוף ניתנת בנפרד, ערך

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

תחת במפתח מופיעים אלה וכדי. מקובצים משנה ענפי מפלגות, יד, משלחי מחלות, של מפורטים שמות 
נוספים. בהקשרים מפורטים נתונים בעבורם יש כן אם אלא "מפלגות", יד", "משלח "מחלות", כגון: כולל, שם

הערך בפירוט כולל שם תחת כלל, בדרך מופיעים, אלה וכדי. מוצרים גידולים, סחורות, של מפורטים שמות 
"צור",  "תעשייה ושיווק"; "צור  מעובד שטח  "חקלאות סחורות"; סוגי  "יבוא כגון: אליו. מתייחסים שהם
צריכה "מוצרי "מקשה", "פירות", "ירקות", כגון: המ1צרים קבוצת של כולל שם תחת או מוצרים", "תעשייה, או
לקבוצות מחוץ או נוספים, בהקשרים מפורטים נתונים בעבורם יש כאשר מפורטים אלה שמות וכדי. בניק"מא"

הנ"ל.
כגון: אליו, מתייחסות שהן הערך בפירוט מופיעות אלה וכדי. לידה יבשת גיל, מין, כגון: (תכונות) מיון בחינות 

וכדי. גיל"  מי!  "אוכלוסייה



לוח לוח

אוניות
1/10 לתדלוק דלק
ירו/6 הסורור צי
6 יה/1, תפו0ה

ימית הובלה גם; ראה
ירו/24,22.18 תחבורה וקטנועים. אופנועים
כ42/1 עזה וחבל שומרון ביהודה,
יח/19 "צור שנח
כז/44 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתאונות

הממשלה משרדי ראה: משרד האוצר,
אורחים

יז/53 מלון בבתי
4 בז/ו ושומרון ביהודה מלון בבתי

אחיות
כב/31 ..■ הכשרה
כ/3ו מדינה עובדות
נד/21 ביקור קשישים,

אחסנה
יח/7 בנמלים פדיון ■

יח/2 יב/32; עבודה והוצאות שכר שכירים,
ותקשורת אחסנה תחבורה, גם: ראה

. כ/18 ערים איגודי
חוב איגרות

10 ,8/0 בבורסה
י4/0 בנקים של
11 /a1 נוכריות ביטוח חברות השקעות
נו/ו הציבור בידי
י10/0 ישראליות בי0וח חברות נכסי
'11/0 תשואה
א/117 הסביבה איכות
כ/וו הממשלה הוצאות

הממשלה משרדי ראה: המשרד הסביבה, איכות
אימהות

.כה/3 לאומי... לבי0וח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,
כה/4 לידה ורמי לירה מענקי מקבלות
נ/23 ..: לידות רווקות,

נשים לידות, גם: ראה
: העניין לסי וגם מחירים מרדי ראה: אינדקס

חיים בעלי ראה: חי אינוונטר
אלמנים/ות

8 ג/6, נישאים

ציוד "צור אלקטרוניקה,
16/1 תפוקה  תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
41/0 תשלום אמצעי
61/10 ומים אנרגיה

שרה גידולי ראה: אפונה
סירות ראה: אפרסמון
סירות ראה: אפרסקים

אקדמאים
40 ,38 יב/3635, אבטלה
30 כב/28, מורים
29 ,23 ,21 יב/1916, מועסקים
כז/24 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
כ/13 מדינה עובדי
42 ,40 יב/3836, .י ; תעסוקה
א/62 אקלים

פירות ראה: אבוקדו
מקשר, ראה: אבטיחים

יב/4235 רשומה אב0לה
יב/42 אישורים
כה/4 אבטלה דמי
.כה/3 לאומי.'.. לבי0וח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,

שיתופיות אגודות
יב/15 קואופר0יבים חברי
יח/5 או0ובו0ים בתחבורה.
יד/8 בתעשייה

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

פירות ראה: אגסים

אגרות
כ/10 הממשלה הכנסות
45 כז/44, עזה וחבל שומרון יהודה, בערי הכנסות
18 ,5 יח/1, תחבורה אוטובוסים,
יח/19 "צור ושנת גיל
12 ,1/' מדד תשומה, מחירי
יח/29 דרכים בתאונות מעורבים

שומרון ביהודה, דרכים בתאונות מעורבים
כו/43 עזר, וחבל
5 ,3 יח/1, ציבורית
יח/22,5 קילומטראז1
33 ב/1 א/7, אוכלוסייה
19 ,1411 ,9 ב/5, "שוב גודל/צורת

. כד/2320 ;3 כב/1, ;26 ,25 ,2320 ,18 ,10 .ב/9, . גיל.
העניין ולפי ונוצרים מוסלמים דרוזים, די דת:

כב/31 לימוד ושנות השכלה
כז/48 עזה וחבל שומרון ביהודה, השכלה
ב/13 ארגונית השתייכות
ב/194 נאוגרפית חלוקה

מוצא לידה, יבשת
כד/2320 ;3 כב/2, ב/2624; לידה ומקום
כז/48 כז/31; עזה וחבל שומרון ביהודה,
16 ,13 ב/12, ביישובים.
1917 ,15 .14 ,97 ,5 ב/4, טבעי ואזור ונפה מחוז
3 כב/1. ;25 ,23 .21 ב/20, מין
ב/16 מוניציפאלי. מעמר
ב/23 משפחתי מצב
6 ,5 ב/2, גידול מקורות
ב/3327 _.  בית משקי
ג/19 סגוליים שיעורים פיריון,

לעיל "שוב גודל ר' "שוב צורת
ב/4 צפיפות

לאיהודים יהודים; ראה אוכלוסייה: קבוצת
ב/2624 עלייה תקופת
ב/22 תחזית

אוכלוסייה יהודים, ראה: יהודית אוכלוסייה
לאיהודים ראה: לאיהודית אוכלוסייה

כב/46 לעברית אולפנים
אוניברסיטאות

42 כב/41, הפתוחה האוניברסיטה
כב/5 לחינוך לאומית הוצאה
כג/61 למופ הוצאות
42 כב/37, הרשמה מועמדים,
כב/3937 תארים מקבלי
כב/40 אקדמי סגל
4442 ,3933 ,14 כב/9, תלמידים
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0ז/16 עבורה והוצאות למעשה עבורה ימי
15/10 ;24 ,23 ,21 ,19 .13 ,12 ,10 יב/9, מ1ע70ןים
23 כז/19 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
יב/23 מעבודתם נעררים
יב/44 שאבדו עבודה וימי השבתות שכיתות,
:36 ,35 ,20 ,12 יב/10, קואופרטיבים וחברי שכירים

16 0ז/15,
28 ,26 כ23/1, ע1ה וחבל ושומרון ביה1רה שכירים
29 ,כז/2726, בישראל. עזה וחבל שומרון מיהודה שכירים
16/10 יב/22; שכר
26 כז/23, עזה והבל שומרון ביהודה, שכר
1 יב/4 ולשכיר למועסק לשבוע עבודה שעות
כ8/7 עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי לאומי תוצר
15/1 ■. תשומהיתפוקה...

הממשלה משרדי ראה: משרד ושיכון, בינוי

ביצים
3/1 פר0ית לצריכה הוצאה
יג/15 יא/13: "צור
כז/30 עזה וחבל שומרון, ביהודה "צור
16 יג/1, יא/13, יצוא
16 יא/13 המזונות במאזן
3/' מדד לצרכן, מחירים
י117 מדד תפוקה, מחירי
כז/13 .

כ/10

9 א/8.
יח/24
24 ,18/0'
14 1 /70
6/0
יב/38
1210 ,8 ,6 ,4 ,2/70 . . .

יכ/40
כב/46
0ז/14 :5/1
6 .2/10

עזה ובחבל ושומרון צריכהביהורה
בלו

הממטלה הכנסות
מועסקים מובסלים, ראה: מועסקים בלתי

בה'ן
אויר זיהום

מוניות בשימוש
משאיות בשימוש

בנייה
בנקאיים.... במוסרות אשראי

עבורה. דורשי
דירות

לעבודה והפניות הזמנות
מקצועית. והשתלמות הכשרה

מקומית גולמית השקעה
חדרים

כז/4037 עזה וחבל שומרון ביהודה,
5 ,3 0ז/1, "עור
14 ,108 0ז/31, ;16/1 למגורים
יב/44 מובסלים
6 ,5 ,1/' מרד למגורים, בבנייה תש1מה מחירי
11/' מדד בחקלאות, תשומה מחירי
12 כ/8, הממשלה מימון
0ז/8 בנייה משך
0ז/7 בנייה סוג
14 ,12 ,11 ,8 0ז/3, פרסית
16 ,118 ,6 ,3/70 ציבורית
4 0ז/3, "שוב צורת
119 ,53 0ז/1, שסח
5 0ז/1, למגורים טלא
16/1 תשומהתפוקה

בינוי גם: ראה

5 ,1/70.
...כ/11
14/70 . .

כ/8

ציבור בנייני
ננ"ה

הממשלה הוצאות
גולמית. מקומית השקעה

פירות ראה. בננ1ת

ישראל בנק
מני1ת הון

הדר פרי ראה. אשנוליות
כד/19 אשפוז
ו ו כר/ אבחנות
כד/4 אשפוז ליום הוצאות
כד/12 נפש חולי
כז/60 עזה וחבל שומרון ביהודה
כד/13 יולדות
11 כר/10, מיסה סוג
כד/20 . קשישים .

אשראי
כ/10 היסלים
ז/3 התשלומים במאזן
8/1 מוכוון.
5 ,4 .2 י1/0, הבנקים נכסי
64/0 וכספיים בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור
כ/10 סובסידיות

ב

בדוים
ג/10 מתגרשים
נ/3 נישאים

ליישובים מחוץ גרים גם: ראה
ראה:0קס0יל בדים

בודדים
ינ/28 מועסקים בלתי
:20 ,19 ,18 ,127 יא/41, ב/3127; בית משקי

כד/ם232
שדה גידולי ראה: בוטנים

ערך לניירות בורסה
ערו ניירות מניות; חוב: איגרות ראה:

ובחירות כנסת ראה: בחירות

בידור
2/1 פרטית לצריכה הוצאה
כו/4 בילוי הרגלי מופעים,
4/' מדד לצרכן, מחירים

ובירור תרבות גם: ראה

ותיעול ביוב
כז/46 עזה חבל בערי הוצאות
21/70 צינורות הנחת
יס/116 ביטוח
7/0 חיסכון
4 ,3/' מדד לצרכן, מחירים
12/' מדר באוטובוסים, תשומה מחירי
11/' מדד בחקלאות, תשומה מחירי
נ1/1 הציבור בירי נכסים
יב/32 ושכר שכירים

וביסוח בנקים גם: ראה

6 כה/1 לאומי ביטוח
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/10 לממשלה מלוות
12 ,10/1 ותשלומים מסים

הממשלה משרדי ראה: המשרד ביטחון,
כו/4 בילוי

21 1/70 בינוי
1/10 בבינוי שימוש אנרגיה.
ו/5 ציבורית לצריכה הוצאה
יב/34 שכירים של עבורה ותשומת הכנסות
ו/5 מקומית גולמית השקעה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות

ירו



niV לוח

דנים בריכות
יג/10 הון מלאי
ע/1 מעובר now

וגיס גם: ראה

בשר
3/1 לצריכה הוצאה
יא/3ו ח/4; יבוא
יג/5ו יא/13; "צור
כו/30 עוה וחבל שומרון ביהווה, "צור
יג/15 יא/13; ח/4; יצוא
15 יא/13 המזונות במאזן
4/' מרד לצרכן, מרוירים
11/' מרד בחקלאות, תפוקה מחירי
.ך/7 עיבור
כז/13 עזר, וחבל ושומרון ביהודה צריכה

מוצרים חיים, נעלי גם; ראה
בד בתי

גז/33 ושומרון ביהודה
דין בתי

כא/5 רת"ם
7 ,5 כא/4, עניינים
כא/2 ודיינים שופטים
יז/3 הבראה בתי
כר/2 .■ לבריאות לאומית הוצאה

חולים בתי
1210 כד/4, ושהות אשפוז
15 ,9 כר/7, בעלות
2 כד/1, לאומית הוצאה
כר/4 אשפוז ליום שו0פת הוצאה
כ/18 ערים איגודי והוצאות הכנסות
16 כר/15, הריון הפסקות
12 כר/7, שנתקבלו חולים
כד/13 ופטירות לידות
50 כז/4, עזה וחבל שומרון ביהודה, לידות
כר/5 מועסקים
כד/108 מיסות
כד/6 סוג

בריאות גם: ראה
מגורים בתי

8 ,7/1 בעלות
7/1 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
14/10 ;5/1 מקומית גולמית השקעה
0ז/8 בנייה משך
11/10 ודירות שטח קבלנים,
0ז/9 קומות
8/1 י שכר

דיור בנייה, גם: ראה

ולגננות למורים מדרש בתי
וגננות מורים להכשרת מוסדות ראה:

מסבח"ם בתי
כ/18 ערים איגודי תקציב
יג/17 חיים בעלי שחינות
יז/83 מלון בתי
כז/41 ושומרון ביהודה
יז/75 נבחרים ביישובים
7 יז/6, גולמי מקומי ומוצר תשומה תפוקה,

משפנו בחי
כא/7 טיפול משך
כא/11 עונשים הוטלו שבהן עבירות
7 ,6 ,3 כא/2, עניינים
כז/46 עזה וחבל שומרון ביהודה, עניינים
כא/2 ודיינים שופטים

11 כ/10. הממשלה והוצאות הכנסות
י1/0 התחייבויות
ז/4 חוץ במטבע חובות
יט/1 ;5/1 נכסים
4 יט/2. בנקאיים מוסרות נכסי
5 ז/4, פיקדונות
5 יט/1 בנקים
ט/64 לציבור אשראי
יט/4 ;5/0 להשקעות
4/1 חוץ במטבע חובות
כ/10 לממשלה מלוות
כ/17 המקומיות לרשויות סלוות
יט/1 ;11 ט/6, מסחריים
יט/5 ;11 ,5/0 למשכנתאות
5 ,4 ,1 /o1 והתחייבויות נכסים
11 יט/10, ביטוח חבר1ת פיקדונות
יט/1 ז/5; חוץ במטבע פיקדונות
ט/3 הציבור של ערש פיקדונות
11/0. בבורסה הרשומות למניות תשואה

אשראי גם: ראה
13 י1/0 וביטוח בנקים
ט/8 בבורסה רשומות חוב איגרות
9/0 בבורסה רשומות מניות

חיים בעלי
ח/4 יבוא
18 ,15 ,14 ,12 יג/1, "צור.
כז/30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
יג/15 ח/4; יצוא
11/. מדר תפוקה, מחירי
יג/10 הון מלאי
יג/17 מטבח"ם בבתי שהיסה
16/1 תשומהתפוקה

מוצרים חיים, בעלי
יא/14 ליום לנפש חלבון
ח/4 יבוא
18 ,17 ,15 יג/14, "צור
יג/15 ח/4; : יצוא
4/' מרד לצרכן, מחירים
11/' מרד בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
יא/15 ליום לנפש שומן

ירקות ראה: בצל

נקי
15 יג/14, "צור
11/' מרד תפוקה, מחירי
יג/17 מטבח"ם בבתי שחיטה
א/2 .. ברד.

ו0לדה ברזל
ח/4 ויצוא יבוא
6/' מרד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
כר/231 בריאות
19 ,129 כד/7, אשפוז
כד/41 כ/7; לאומית הוצאה
2/1 פרסית לצריכה הוצאה
יא/42 בית משקי הוצאות
כז/50 עזה וחבל שומרון ביהודה,
כד/5 יב/9; ושכירים מועסקים
4 ,3/' מדד לצרכן, מחירים
כז/12 עזה וחבל שומרון ביהודה מחירים
כר/4 אשפוז ליום שוטפת עלות
כר/4ו מונעת רפואה
יב/32 ושכר שכירים

הממשלה משרדי ראה: המשרד בריאות,
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ג/15 ופטירות חי לידות
ב/6 0בעי ריבוי

בדוים גם: ראה

6 ,5 א/2,

יג/12 ...
...יא/13
14 יא/13;

דבש
דבוריות

ויצוא "צור
הנתונות. במאזן

דגים
3/1 פרסית לצריכה הוצאה
יא/13 ח/4; יבוא
15 יג/14. יא/3ו; "צור
30/0 עזר, נחבל "צור
יג/6 יא/12; ;4/n יצוא
יא/1513 המזונות במאזן
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה, צריכה
.יג/15 . ..: לתעשייה

ומוצריהם דגנים
ו יג/5 לגרמנים
ו/3 לצריכה הוצאה
יא/13 ;4/n ויצוא יבוא
יג/5ו יא/13; "צור
יא/1513 המזונות במאזן
3/' מרד לצרכן, מחירים
כז/13 עזר, וחבל שומרון ביהודה, צריכה

שדה גידולי גם: ראה
4ו .יח/13, שירותים דואר,
3/' מדד לצרכן, מחירים

תקשורת נם: ראה
ודיג "עור חקלאות, דגים. בריכות דגים: ראה: דיג

2216 יא/5, דיור
3/1 פר0ית לצריכה הוצאה
יא/42 בית משקי ה1צאות
5/1 מקומית גולמית השקעה
1 כז/718 עזה וחבל שומרון ביהודה,
4 ,3/' מדר לצרכן, מחירים
21 יא/6ו8ו, צפיפות
1 כז/4 עזה וחבל שומרון ביהודה, צפיפות

מועסקים  ודיג "עור חקלאות, ראה: דיינים

דיינים
כא/2 רבניים דין בבתי
14 כ/13, המדינה עובדי ד'דוג

דירות
1 1,10.8.6, 4/10 וציבורית פרטית בנייה
כז/15 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושירותים נעלות
כז/11 .. עזה.. וחבל שומרון ביהודה, מחירים מדד החזקה,
12 ,6 0ז/2, יא/5; חדרים

י 40 כ;/39, עזה וחבל שומרון ביהודה,
7 י/ מחירים
3/' מד: לצרכן, nnrm
0ז/8 בנייה 0שך
0ז/4 "שוב צורת
3/10ו י. הייעוד שינוי
3/' לצרכן רים מח מדד דירה, שכר

. דיור גם: ראה
דשנים ראה: הוגורים דישון,

7לק
1/10 בסיסית אנרגיה

ספר בתי
6 כב/5. לאומית הוצאה
כו/49 עזה וחבל שומרון ביהודה,
15 כב/9, כיתות

שם די הוראה ומשרות מורים
כב/7 החינוך במערכת
כב/20 רווחה שירותי

שם די תלמידים
קולנוע בתי

בילוי הרגלי
0ר0ים יבוא

.כו/4 ..
כו/ל. . ..

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

תעשייה ומוצריהם, ופל00יק גומי
14 יר/7, "צור
יב/9 חלקית ועבודה מועסקים
16/1 תשומהתפוקר.

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
גז

1/10. "צור. אנרגיה,
ירקות ראה: גזר

שדה גידולי
15 יג/14, "צור
כז/30 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
15 יג/1, יצוא
י/11 מדד תפוקה, מחירי
6 יג/41, מעובד שנוח
.16/1 תשומהתפוקה
ג/1 מתגרשים גרושים/ות, גירושין,
12 ..ג/11, הנישואין תק1פת אורך
10 ג/3, מגורים "שוב גודל/צורת
13 ג/10, גיל
13 ,10 ג/9, דת
ג/20 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

גירעונות
כ/8 ;12/1 \ הממשלה של
כ/15 ;12/1 המקומיות.' הרשויות של
ח/1 מסחרי גירעון
כז/11 עזה וחבל שומרו! ביהורה,

כה/4 גמלאות
יב/27 עבודה הפסקת
1 ו כ/ הממשלה הוצאות

קצבאות פנסיות, גם: ראה
ילדים גני

כב/64 לאומית הוצאה
כז/49 עזה ובחבל שומרון ביהודה
9י ,11 כב/10, תלמידים

גירושין ראה: גרושים/ות
ליישובים מחוץ גרים

15 ,1311 ,9 ב/6, א1כלוס"ה
ב/6 פנימית הגירה
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חומרים וחי0וי, הדברה
יו/7 הצומח להגנת
11/' מדר בחקלאות, תשומה מחירי
יג/19 החקלאות ידי על קנויות תשומות

הדסה
8 כר/6, חולים בתי

הדר פרי ראה: הדרים

הובלה
5/' מדר למגורים, נבנ"ר, תשומה מחירי
11/' מדד בחקלאות, תשומה מחירי
יג/19 החקלאות ירי על קנויות תשומות
129 יח/21. אוירית הובלה
יב/32 ושכר שכיר משרות

תעופה נם: ראה

ימית הובלה
3/rv עבודה והוצאות שכירים פדיון,
יח/3 יב/32: שכר
8 יח/1, ומטענים אוניות תנועת
8 יח/1, ד/2: נוסעים תנועת

אוניות גם: ראה

רגל ה1לני
יח/27 י...: דרכים בתאונות נפגעים
כו/42 עזה.. וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות נפגעים

הון
כ/10 הממשלה הכנסות
יא/42 בית משקי הכנסות
10 'ג/1, בחקלאות
13/1 ■ למשקיעים מענקים

לאומית הוצאה
כר/41 לבריאות
כב/64 כ/7; לחינוך
כג/1 למופ.
9 כ/7, ;12 ,10 ,31/1 לצריכה
כז/75 עזה....... וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריכה

עבודה הוצאות
5 ,3/rv .באוטובוסים
0ז/16 בבינוי
7 יז/6, י מלון בבתי
יח/3 ימית בהובלה
כג/8 ולפיתוח למחקר
7 יח/3, בנמלים
4 יח/3, ברכבת
13 יח/3, דואר בשירותי
10 יח/3, בתעופה
יח/13 בתקשורת

מורים ראה: הוראה

עובדים הזמנות
יב/40 העבודה לשכות דרך

מעבודה היעדרות
24 יב/23, חופשות
30 ,9 יב/1, מועסקים
44 יב/43, והשבתות שביתות

הכנסה
כ/18 ערים איגודי
7 יז/6, מלון מבתי
5 כה/4, הלאומי הביטוח ע1 הבטחה
11/1 חרל עם עסקות
10 ן/9, פנויה
9 כז/6, עזה וחבל שומרון ביהודה, פנויה

בית משקי גם: ראה

ח/4 יבוא מינרלי, דלק
כז/44 יושומר1ן יהודה ערי הכנסות
9 א/8, אויר זיהום
12/< מדר באוטובוסים, תשומה מחירי
יז/1 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
13/1 מס
5 כה/4, אבטלה דמי
יב/42 אישורים הוצאת
כה/3 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות
כה/4 מזונות דמי
כר,/5 קיום להבטחת גמלאות

תעשייה לאור, והוצאה ד3וס
ח/7 יצוא
יב/9 חלקית ועוברים מועסקים
8 כג/7, ופיתוח מחקר
16/1 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
כיתה דרגת

תלמידים ראה:
דרוזים

2420 ,11 ,10,7 ב/2, אוכלוסייה
S/AJ דין בית
ב/11 "שוב גורל/צורת
25 .19 ,17 ג/6, ;2219 ,11 ב/10, גיל
ג/1 גירושין
2/2 הגירה מאזן
10 ב/7, ונפר, מחוז
ג/25 ;21 ב/20, מיו
ג/6 משפחתי מצב
ב/2 האוכלוסייה גידול מקורות
ב/28 בית משקי
6 ג/ו, נישואין
כא/2ו עבריינים
25 ג/1, פטירות
ג/17 פריון
ג/1 ב/2; טבעי ריבוי
ב/22 אוכלוסייה תחזית
ג/16 האוכלוסייה..., תחלופת
26 כב/14, תלמידים
2321 ,17 ,16 יח/1, דרגים
17 ,16 יח/1, , אורך
45 כז/44, עזה וחבל שומרון יהודה, ערי הוצאות
8,1/' מדד בסלילה, תשומה מחירי

דשנים
ח/4 ויצוא יבוא
14/1, "צור כימיים,
11/' מדר בחקלאות, תש1מה מחירי
19 יג/1, החקלאות ידי על קנויות תשומות י

הממשלה משרדי ראה: דתות לענייני המשרד דתות,
יד משלח ראה: שירותים דת,

ה
שירותים הארחה,

סז/14 בבנייה מקומית השקעה
י!/8 ושכירים מועסקים
4/< י..... מדד לצרכן. מחירים

מלון בתי גם: ראה
12 ד/1 ותיירות הנירה
191 7 ,6 ,5 ב/2, פנימית הגירה
6 ,5 ב/2. הגירה מאזן
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2 ..כד/1,
5 כנ/4, .
15/1. ...

.כנ/47 ..
.ג/3331

יא/15 . . .

. בריאות. כשירותי קבועים נכסים
חינוך... בשירותי קבועים נכסים
תשומהתפוקח. קבועים, בנכסים

מקצועית השתלמות
בק1רסים לומדים

התאבדויות

ויטמינים
ליום... לנפש

ז
דשנים ראה: אורגני זבל

1 א/7\ אויר זיהום
זיתים

s ו, "ג/ "צור
30/0 ושומרון ביהודה "צור
יג/6 n1yr> now
כז/33 ושומרון ביהודה לחעש"ה

ושאירים זקנה
כה/י5 קיום הבטחת
כה/3 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות
כה/4 גמלאות מקבלי

n
11 6/01 moo nnin
2/r D'otftynn \mn

noivn narn
9/rv י אוירית פעילות
10/n■ עבורה nnmn
כ/3 : mmn 1on

לישראל החשמל חברת
4/10 חשמל ואספקת "צור

חדרים
0ז/2 למגורים בבנייה
יז/73 מלון בבתי
כ7/ו4 ושומרון ביהודה מלון בבתי
11 ,6/10 יא/19; בויוות
כ38/7 עזה וחבל שומרון ביהודה,
4 יז/3, : מלון בבתי חפו0ה
כ/8 ז/4, הממשלה תובות

חוטים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 "צור

חולים
כר/19,11 א^פוז
כז/50 עזר, וחבל שומרון ביהודה, חולים בבתי
כד/12 נפש חולי
כר/7 חולים בבתי קבלות
כד/10 חולים בבתי שהייה

מחלות גם: ראה

חקלאיים גלם ח1מרי
11 ח/8, יבוא

חקלאות גם: ראו.

חופשות
24 יב/23, מהעבודה זמנית היעררות

כ/4 בכנסת שנתקבלו חוקים

10 .ח/4,
7 .ח/4, .

4 ,3/'. . .

8 כג/7, .

16/1. . . .

מקצועית. והשתלמות הכשרה
מוצרים הלבשה,

יבוא
יצוא

מדר לצרכן, מחירים
ופיתוח מחקר
תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

הלוואות
כ/7 האוצר
י5/0 בנקים.
ז/5 לזרים
11 ,10/0' י ביסוח חברות
5 ,3 ז/ו. התשל1מים במאזן
6/0 בנקאיים מוסדות
11 כ/8, הממשלה
כ/0ו לממשלה חוץ ממקורות

מלוות גם: ראה

47 כב/31, ..
כ/13
כג/7

כג/63
כב/36
כב/38
כו/2
35 כב/34.

10 ח/4,
4 ,3/'
יז/1

יב/44

ו0כנאים הנדסאים
מקצועית והשתלמות הכשרה

מדינה ע1בדי
במרפ עוסקים

יד משלח גם: ראה

ואדריכלות הנדסה
למופ הוצאות

מועמדים
תארים מקבלי

עת 1כתבי עיתונים
תלמידים

מוצרים הנעלה,
ויצוא יבוא

מדר לצרכן, מחירים
מאורגן קמעוני במסחר מכירות
תעשייה ומוצריו, עור גם: ראה

הפרתם עבודה, הסכמי
והשבתות לשביתות סיבה

לעבודה הפנייה
יב/40 העבודה לשכות דרך
16 כד/15, הריו! הפסקות
כ/5 " בכנסת היום לסדר הצעות

כא/108 ..
הרשעות

פליליים. במשפ0ים

44 יב/43, השבחות

כב/ו3 השכלה
יב/25 מועסקים בלתי
כז/47 עזה וחבל שומרון ביהודה,
8 יב/7, האזרחי העבודה כוח
17 יב/5. מועסקים
210ו ,8 יא/ו, ב/30; בית משק ראש

5,1/1
16/10 . . . .
8 כז/5, ...

מקומית גולמית השקעה
בבינוי

עזר, וחבל שומרון ביהודה,

השקעות
כ/8 האוצר
י11/0 בישראל נוכריות ביסוח חברות
9/0 להשקעות חברות
2 ז/1, התשלומים במאזן
כג/8 במרפ.
כ/8 הממשלה

כב
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14 ,5 , 1/to לחקלאות מבנים בניית
63 כג/1, למופ הוצאה
19 יג/8ו, מחקלאות הכנסה
14/10 במננים מקומית גולמית השקעה
10/n השקעה נכ0י יבוא
10 רו/8, לייצור nionyn nq'
3331/o nw וחבל שומרון ניהולה,
יג/15 הייצור "עוד
1614 יג/9, ושיווק "צור
16 יג/15. ל: .6 ,4 ח/3, יצוא
32/13 ע1ר. וחבל שומרון מיהודה, יצוא
9 .1 IV יב/9; מועסקים
יג/3 אזוריות nixvin

וחבל שומרון כיהודה, פרטית לצריכה הוצאה מוצרים,
נז/ל עזה
יג/2 טבעי ואזור מחוז
11 י/1, מדר ותשוקה, תפוקה מחירי 
10 יג/1, הון מלאי
כו/2 עת וכתבי עיתונים
5 ,4/10 חשמל צריכת
6/10 מים צריכת
יג/9ו מספוא צריכת
7 יג/1 מעובר שנוח
יב/9 קואופרטיבים וחברי שכירים
יג/12 יב/32, שכר
18 יג/1, נקי מקומי תוצר
4/" לצרכן המחירים כודד תוצרת,
16 יג/15, שיווק תוצרת,
16/1 תשומהתפוקה
19 .18 יג/1. תשומות

ודיג "עור חקלאות,
7/1 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
כ/8 הממשלה הוצאות
5/1 מקומית גולמית השקעה
9 , 1/ v ;24 ,21 . 19 , 13 , 12 .10 ינ/9. מועסקים
23 כז/19 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
כז/22 בישראל ע1ה וחבל שומרון מיהודה. מועסקים
יב/44 שאבדו /1נודה וימי השבתות שביתות,
33 .32 ,21 ,11 יב/9, קואופרטיבים וחברי שכירים
28 ,26 כז/23. עזה וחבל שומרון ביהודה. שכירים
29 כז/2725, בישראל. עזה וחבל שומרון מיהודה, שנירי0
כו/23 עזה וחבל שומרון ביהודה, שכר
כז/25 בישראל. עזה וחבל שומרון מיהודה. למועסקים שכר
יב/12 ולשכיר למ1ע0ק בשבוע עב1רה שעות
כו/פ ו\וה וחבל שומרון כיהודה. גולמי מקומי תוצר
1 4/1 נקי מקומי תוצר
15/1 תשומהיתפוקה

לימודים חקלאות,
10 ,9 כב/7, ספר כנת"
41 כב/38, מועלודים
38 כב/3533, אקדמיים תארים
כב/3633 תלמידים

הממשלה משדרי ראה; משרד חקלאות,

16 1/1.
כו/95

תעשייה ראה; חרושת

לאומיים חשבונות
עזה. וחבל שומרון כיהודה,

חשמל
ביהודה, הערים והוצאות הכנסות

45 כו/44. עזר, וחבל שומרון
5 ,4/10 ואספקה הפקה
4/1 מקומית גולמית השקעה
א/9 אויר זיהום

תיג1ה
יא/13 ח/10: יבוא
יא/13 המזונות נמאון

שדה גידולי גם: ראה
נב/471 והשכלה חינוך
בב/64 כ/7; לאומית הוצאה

השכלה ראה; האוכלוסייה השכלת
7/0 חיסכון
כז/4947 עזה וחבל שומרון ביהודה,
יב/9 .■ מועסקים
32 כב/9ז, החינוך במערכת מוסדות

שם ר1 הוראה רות ומש מורים
4 .3/' מדר לצרכ1, מחירים
כו/2 : עת וכתבי עיתונים
32 יב/9, שכירים .

תלמידים ניתוח; ספר: בתי אוניברסיטאות; גם; ראה
כב/4745 מבוגדים חינוך
כב/5 לאומית הוצאה

'ny חינוך
כב/7 ספר בתי
15 כב/9, כיתות
32 ,30 ,29 ,27 כב/8. הוראה ומשרות מורים
32 ,31 ,25 ,24 ,22 ,21 ,19 ,1715 ,13 נב/10, תלמידים

וביד1י תרב1ת חינוך,
2/1 פרטית לצריכה הוצאה
יא/42 בית משקי הוצאות
17 כ/16, המקומיות הרשויות תקציב

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

חיסנון
7/0 בתוכניות יתרה
9/1 לאומי
2 ,1/0 חיסכון בתוכניות הציבור פיקדונות
10/1 פרטי
יט/5 מאושרות תוכני1ת

ומוצריו חלב
,יג/5וי ., מקומית לתעשייה אספקה
3/1 לצריכה הוצאה
יר/14 ;1 7 ,15 ,14 יג/1, יא/13; "צור
כז/30 עזר. וחבל שומרון ביהודה, "צור
יא/1513 המזונות במאזן
11/' מדד תפוקה. מחירי
4 ,3/' מדר לצרכן, מחירים
כז/13 עזה וחבל שומרו1 ביהודה. צריכה
1 4 יא/13, ליום לנפש רולנון
כ3/1\ עזה וחבל שומרון ביהודה,

חילוף ר1לקי
ח/10 לייצור תשומות יבוא
12/' מדר באוטובוסים, תשומה מחירי

רומאה
1 יר/4 יא/13; "צור
יא/13 ר,מ1ונות במאזן

שרה גידולי ראה. חמניות
וחציבר, כרייה ראה; חציבה

ירקות ראה. a'>yn
9ז 'ג/1 חקלאות
13 'נ/11 "צור אמצעי
1/10 בחקלאות וחימוש אנרגיה,
6/0 בנקאיים במוסדות אשראי

כג
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15 ,12/1
16 ,15/1
10/n

ליבוא niD'on
תש1מהתפוקה

יבוא.. לדולר בשקלים תשלום

1/10 .א/9; .
16/1

50 כ;/ו עזה וחנל שומרון יהודה,
י3/1 בנ'ק"מא מוצרים אספקת
5/10 חשמל אספקת
15 ,14 ,10 ,8 ר, ב/5. ו"שונים אוכלוסייה ישראלים,
ג/9 גירושין ישראלים,
ב/1917 פנימית הגירה ישראלים,
ג/14 תינוקות ופ0ירות פ0ירות חי, לירות ישראלים.
ג/2 נישואין ישראלים,
ה/8 . . . י.י. ראשונה הפנייה עולים,

יהודים
2 כפ/1. :26 16 ,14 ב/1 אוכלוסייה
ב/8 0נעי אזור
ב/26 לידה ארץ
ג/3 ;32 ,18 ,1311 ,9 ב/6, "שוב גודל/צורת
,17 ,12 ,5,4/J;29 ,26 ,25 ,2318 ,11 נ/10, גיל

כד/2319 כנ/1; ,33 ,30 ,29 ,2723 ,2119
138 ג/1. גירושים.
5 ב/2, . . מאזן הגירה,
191 7 ב/6, פנימית הגירה
11 כא/8, פליליים במשפ0ים הרשעות
כב/ו3 השכלה
,20 ,17 ג/7, ;32 ,30 ,28 ב/2624, ומוצא... לירה יבשת

 26 ,24 .21
15 ,14 ,10 ,8 ר, ב/5, עזה וחבל שומרון ביהודה,
כר/13 ;2318 .15 ,14 ג/ל, . , >ידות
ג/14 ;1917 ,14 ,10 ,8 ב/5\7, 0בעי.. ואזור נפה מחוז,
כד/2319 כב/1; ;32 ג/3025, ;25 ב/2119, מין
ב/15 י..; מוניציפאלי מעמר
20 כד/19, ;8 ג/6, ב/25; משפחתי מצב
6 .5 ב/2. האוכלוסייה גידול מק1ר1ת
;22 ,21 ,1916 יא/128, ב/3327; בית משקי

כר/2319
11 ,8 ג/1 ניש1אין
כא/12 עבריינים
ב/3 ובישראל בעולם
3331 ,2725 ,15 ,14 ג/1, תינוקות... ופטירות פ0ירות
20 ג/17. פריון

לעיל גודל די "שוב צורת
כר/2320 קשישים
ג/1 ;6 ,5 ב/2, 0כעי דיכוי
2 כב/1, לימוד שנות
ג/3028 י. חיים תוחלת
2 ד/1, ויוצאים נכנסים תושבים
ב/22 אוכלוסייה תחזית
כד/17 תחלואה
ג/16 האוכלוסייה תחלופת
32 ,31 ,2621 ,1814 כב/1210, תלמידים

108 ,3/n.
ר ,6 .3/n. ,
יב/9

'הלוקים
יבוא
mt

חלקית... D'n1v1 D'povio

5/10 ..
16/1. . .

ייצור .הלומים,
חשמל צריכת
ת^ומהחפוקה

11 יח/1, ד/2;
2 ד/1,
ד/6
2 ד/1,
2 ד/1,

הארץ את יוצאים
יציאה דרך
אשרה 10ג

בחרל..., שהות
תושבים
תיירים

5/10
6/0
14/10
כ/8
23 ,21 19 , 13 ,12 ,10 .יכ/9,
4/'
12/'
יב/44
33 .32 ,21 ,11 .ינ/9,
33 יב/32,

"צור
חשומהתפוקה

D'oi חשמל
חשמל אספקת

בנקאיים במוסדות אשראי
בבינוי... גולמית מקומית השקעה

הממשלה והלוואות השקעות
מועסקים

מדד לצרכן, מהירים
מדר.... באוסובוסים, תשומה מחירי
שאבדו. עבודה וימי השבתות שכיתות,

קואופר0יבים.. וחברי שכירים
שכר

'ב/14 .
15/1. ..

ולשכיר. למועסק בשבוע עבודה שעות
תשומהתפוקה

ואלק0רוני חשמלי ציוד ראה: ציוד חשמל,
נישאים ראה: וגלות חתנים

ט
שדה גידולי ראה. גידול טבק,

מוצרים טבק,
כ/0\ בלו
ח/4 ויצוא יבוא
14 יד/7, ושכירים 0דיון "צור,

ו0בק משקאות מזון, גם: ראה
12 יח/9, טיסות

בניק"מא צריכה מוצרי ראה: טלויזיה
0ל10|

יח/3ו ענודה ותשומת פדיון
15 יח/1, שירותים

בניק"מא צריכה מוצרי גם. ראה

3 א/2, טמפרטורה
מוצרים טקסטיל,

4/n יבוא
7 ח/4, יצוא

תעשייה טקסטיל,
8 כג/7, ופיתוח מחקר
16/1 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
טרקטורים

13 יג/1, . בחקלאות.
כז/42 עזה ותבל שומרון ביהודה,

9 ח/5.
1/10
כז/11
108 ח/3,
ח/1
יא/13

יבוא
קנ"ה ארץ

אנרגיה ל"צור דלק
עזה.... וחבל שומר1ן ביהודה,

"עוד
חוץ סחר מאזן

מזון מוצרי
כ/0\ ,10/n ;16 ,15 ,11 ,6/1 מסים
כז/5 עזה וחבל שומרון ביהודה, D'0n
3 ח/2, מדדים וערך, 0חיר נפח,
ח/4 (סי0ק) סחורות סוגי
2 ז/1, ;6 ,1/1 ושירותים סחורות
כ5/1 עזה וחבל שומרון ביהודה, ושירותים סחורות
כו/7 קולנוע 0רטי
2/1. מקומית צריכה

כד
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יא/1513 המזונות במאןן
13/0 my ודובי שומרון ביהודה. צריכה
6 יג/5, מעונר שטח
16 יג/15. יא/13; למזון 0<ר0 שימוש

ומקשה אדמה תפוחי ■דקות.
15 יג/14, "צור
יג/4יי ,u/. מדד תפוקה. מחירי
3 'ג/1 מעובר שסח

■שיבות
כב/5 לחינוך לאומית הוצאה

כ
1917/10 סלילה כבישים,

דרכים גם: ראה
30 .81 /y אזרחי עבודה בודו
יב/82 גיל
יב/8 רת
ר יב/3, עלייה 1חקופת לירה יבשת
כז/1917 .י עזה וחבל שומרון ביה1דה,
30 יב/81, מין
7 יב/6, נשים של משפחתי מצב
8 יב/2, מגורים "שונ צורת/גורל
26 ,8 .7 יב/5, לימוד שנות .

יב/3 עלייה תקופת
שכירים נשים; מ<ע70,י0; 0ובנ1לים; גם: ראה

כוספר.
יד/14 "צור
1 /y בחקלאות תשומה

כותנה
15 יג/1, יצוא
יג/13 כותנה ק0פוח

שדה גידולי גם: ראה
מוצרים כימיקלים,

7 ח/4, ויצוא יבוא
יך/14 "צור

תעשייה כימיקלים,
1 יר/4 "צור
16/1 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
כב/25,17.9 לימח וחדרי כיתות
כב/46 לעברית באולפנים
כז/48 עזר, וחבל שומרון ביהודה,
16 כב/15.. בכיתה. תלמידים

נישאים ראה: כלות

תעשייה הובלה, כלי
יב/9 חלקית ועובדים מועסקים
16/1 ; תפוקה תשומה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, נם: ראה
רכב כלי

כ/10 מאגרות הממשלה הכנסות
א/9 אויר זיהום
7/0 חיסכון
10 ח/4, יבוא
ח/4 יצוא
כ!/42 עזה וחבל שומרון ביהודה,
12/' מרד באו0ובוסים. תשומה מהירי
י7/0 ששולמו ותביעות כללי בי0וח פרמיות

מכוניות גם: ראה
2422 .2018 יח/1, תחבורה רכב, כלי
28 .26 יח/25. דרכים בתאונות מעורבים

ורינ "עור חקלאות. ראה: "עור
nijvo "שובי

12 יב/2. אזרחי עבודה no
יא/17 בית משקי

"שובים
15 .12 ב/11. אוכלוסייה
יז/75 ותיירים מלון בתי
19 ,1411 ,9 ב/6. "שוב גודל/צורת
ב/12 . ארגונית השתייכות
8 ב/7. עזה וחבל שומרון ביהודה, ישראליים
19 ,1 7 ,15 ,14 ,8 ב/7, 0בעי ואזור נפר, מחו;.
ב/6ו מ1ניציפאלי מעמר
1412 ב/97, אוכלוסייה קבוצת
13 ב/12, מוסדיים "שובים
1411 ב/6. אוכלוסייה
19 נ/6. פנימית הגירה
ג/14 ופטירות חי לידות
ב/14 ונפה מחוז
ג/3 (מתגרשים נישאים

קהילתיים "שובים
אוכלוסייה...:

ילדים
משפ0 בבתי עניינים אימוץ,

יום ובמעונות ילדים בגני
בית במשקי

■ מתגרשים של
ע/ר,. וחבל שומרון כיהודה, דרכים תאונות נפגעי

ילדים עם נשים
ציבוריות בספריות ספרים

עת וכתבי עיתונים
קצבאות שולמו שבגינם

לירות ראה: ילודה
עבודה ימי
שכירים

בבנייה שכירים
ושומרון ביהודה בר בבתי שכירים
עזה וחבל שומרון ביהודה, שכירים

.. . בישראל. עזה וחבל שומרו! ביהודה, שכירים
בתעשייה

ב/1311

....כא/6
...כב/11
33 נ/32.
ג/12 ...
43/ID. . .
יב/7
כו/3
כו/2 ....
4 .כב/3,

יב/34 ...
15/10. . . .
כ!/33 ..
כז/28 ...
.ב29/1 ...
יר/11 ...
44 יב/43.

: יג/1,

שאבדו עבודה ימי
מהעבודה היעדרות גם. ראה

■ער
שטח

6 ח/5. יעד ארץ
1/10 וחשמל דלק
ו3 וו, כז/5. עזה וחבל שומרון מיהודה,
ח/1 :1/1 חוץ סחר מאזן
יא/13 ח/4; מוצרי'מזון
3 ח/2. מדדים וערך, מחיר נפח,
6 ח/4. סחורות סוגי
2 ז/1. :11 .6 .3 ,1/1 ושירותים סחורות
כז/5 עור. וחבל שומרון מיהודה. ושירותים סחורות
ר .6 ח/3. י ענף
31 כז/30, ;15 יג/1. ח/7; חקלאית תוצרת
כ/11 ;15 ,12 ,11/1. .י ליצוא... תמיכות
15/1 תשומהתפוקה

ירקות
32 כו/31, עור, וחבל שומרון ביהודה, אספקה
16 יג/15, המקומית לתעשייה אספקה
3/1 לצריכה הוצאה
יג/15 יא/13; ■. ויצוא "צור

כה
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;3 כב/1, ;22 יב/19. ;32 ג/3027. :23 ,22 ,ב/20, 0ין..
נד/2319

ג/6 ;33 ,23/3
נ/2
21 .191 7 332;יא/128, ..נ/7
ג/24
כב/10
ב/3128;יא/128
כא/12
יב/19
כך/13 ;25 ,15 ,14 ג/11,

27,15,14ג/ו.
ג/7ו
.יא/1917 ..
כד/2320 .
ג/ו ;6 ב/2,
3 כ/2, ....
0ז/5ו
כב/1 ג/24;יב/8; .ב/30;
ג/3028
ב/22
כד/18
ג/6ו

משפחתי מצב
גידול מקורות

בית מטי,'
"לווים משקל
הוראה משרות

בית... במשק נפשות
עבריינים

. יד, ומשלח כלכלי ו>1ף

. . נ!0ירות.
תינוקות 09ירות

פריון
דיור צפיפות

D'VJ'Vlp
0בעי ריבוי

לבחירות מיעוטים רשימות
בבינוי שכירים
לימוד twvu
חיים תוחלת

אוכלוסייה n'inn
תחלואה

האוכלוסייה תחלופת
ערבי חינוך ראה: תלמידים

נוצרים מוסלמים; דרוזים; ברוים; גם: ראה

16 ,10 ,9 ר, ,6/1'

ב/23

86/0'

חקלאות לאיהודים,
לארווקים/ות

גיל
גירושין אלמנים/ות, גם. ראה

לוידס
בישראל ניג1וח yoi'

עופות בשר; ביצים: ראה. לול

4 א/2, ; לחות
לידות

ג/23 רווקות לאימהות
כר/13 חולים בבתי
50 ,4/0 עזה וחבל שומרון ביהודה חולים, בבתי
כה/4 לידה '{jwm לידה רמי
32 ג/31, מוות סינות
20 ,17 ,15 ג/14, פריו!

ג/1 חי לידות
כד/13 חולים בבתי
ג/15 "שוב גודל/צורת
י24,2 ,19 ג/17, האם גיל
24,21 נ/20, האם לידת 'נשת
כז/4 עזה ובחבל שומרון ביהודה,
ג/14 עזה וחבל שומרון ביהודה, ישראלים
ג/14 ונפה 0חוז
ג/24,19,18 האם בח" חי לידות 0ספר
ג/24 היילוד משקל
20 ,17 /1 פריון
ג/24 ההורים עליית חקופת

נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהודים; יהודים; גם: ראה
ג/1 מת לידות
כר/13 חולים כנת1

הדר פרי ראה: לימונים
לינות

יז/63 70ון בבתי
כז/41 ושומרון ביהודה מלון בנת1

לפועל להוצאה הלשנה
.כא/15 פעולות

כ43/1 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות מעורבים
20 יח/18 משאיות

תחבורה גלי
2/1 אישיים תחבורה כלי על לצריכה הוצאה
5/1 מקומית גולמית השקעה
10 ח/8, ■בוא.

הממשלה. משרדי ראה. המשרד ותכנון, גלכלה
6 כ/1 ובחירות הכנסת
כ/9 הממשלה הוצאות
כ/3 והוועדות המליאה ישיבות
2 כ/1, הנחירות תוצאות
131/0 כספים

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

1411 ב/6, אוכלוסייה
4 0ז/3, בנייה
41 כז/39, עזה וחבל שומרון ביהודה. בנייה
19 ב/6, , פנימית הגירה
ג/15 תינוקות ופסירות 00ירות חי, לידות
ב/14 ונפה מחוז
יא/17 ב/30; בית משקי
שומרון ביהודה, בנייק"מא מוצרים שברשותם בית משקי

16 כז/15, עזה וחבל
ג/10 מתגרשים
ג/3 נישאים
ב/6 מבעי ריבוי

ירקות ראר,: כרוב
מוצרים והציבה, כרייה

יד/14 "צור
ח/7 יצוא
6/' מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

תעשייה והציבה, ברייה
יר/14 "צור
יב/9 מועסקים
33 יב/32, שכירים
יב/32 שכר.
16/1 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם. ראה

ל
לאיהודים

2422 ,14 ,126 ,2 ב/1, אוכלוסייה
כב/35 באוניברסיטאות
ב/8 נובעי אזור
20 כד/19, אשפוזים
25 יב/8, מועסקים בלתי
כא/5 דתיים דין בתי
;16 ,10 ג/3. ;31 ,14 ,12 ,11 ,9 ב/6. "שוב.. גודל/צורת

יב/8 ;1 יא/7
21 יא/18, ב/3228; בית משק ג1דל
23 כד/19 ;22 יב/8, ;27 ג/6, ;2220 ב/10, גיל
6 ב/2, פנימית הגירה
ו 1 בא/8, פליליים במשפטים הרשעות
כב/31 השכלה
.יב/19 . העבודה "שוב
יא/21 ב/32; ילדים
22 יב/8, האזרחי העבודה בכוח
1 כנ/ו כיתות
כר/3ו ;19 ,17 ,15 ג/14, לידות
0ז/15 ;19 יב/8. מועסקים
יב/8 ;14 ,13 ג/2, ;14 ,8 ב/7, ונפה מחוז

כו
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1/' . במטח נכסים
בנקים גם: ראה

וגננות מורים להכשרת מוסדות
כז/49 עזה וחבל \\\**1 ביהודה.
כב/32 הוראה ונוטרות ומורים עבודה יחידות
32 ,31 כב/0ו. תללוירים

הגבוה הרוינון מוסדות
כב/64 לחינוך לאומית הוצאה
45 כב/44, תלמידים

אוניברסיטאות נם: ראה .

הלאומיים המוסדות
6/0 בנקאיים במוסרות אשראי
4 ,2/1 וציבורית פרטית לצריכה הוצאה
12/1 ; והוצאות הכנסות
כ/8 הממשלה הלוואות

רווח כוונת ללא מוסדות
3 כד/2. לבריאות לאומית הוצאה
כב/64 לחינוך לאומית הוצאה
כג/1 למרס לאומית הוצאה
2/1 פרטית לצריכה הוצאה
4/1 ציבורית לצריכה הוצאה
כר/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
12/1 והוצאות הכנסות
ן/15 תשומהתפוקה
כו/6
כו/4

מוסיאונים
בילוי הרגלי

מוסלמים
2420 ,17 ב/2, אוכלוסייה
כא/5י דין בתי
5ו ,10 ,3/1 ;1 ב/ו "שוב גודל/צורת
28 ,24 ,19 ,17 ,8 ,6 ג/5, ב/2320; גיל
13 ,10 ,9 ג/ו, גירושין
20 יב/8, העבודה בכוח
ג/24,18,17,15,14,1 לירות
5 ב/2, ; הגירה מאזן
ג/14 ;10 ,7 ב/5, ונפה מחוז
ג/24 :24 ,23 ,21 ב/20, מין
ג/7 ב/23; משפחתי מצב
5 ב/2, האוכלוסייה גידול מקורות
ו יא/7 ;29 ב/28, בית משקי
ג/24 "לודים משקל
9 ,7 ,6 ג/ו3. נישואין
ו כא/2 עבריינים
32 ,25 ,14 ג/ו, פטירות
27 ,14 ג/1, תינוקות פטירות
ג/17 סגוליים שיעורים פריון,
יא/17 דיור צפיפות
ג/1 ב/2; טבעי ריבוי
ב/22 אוכלוסייה תחזית
ג/16 אוכלוסייה תחלופת
26 כב/14, תלמידים

לאיהודים גם: ראה

37 ,34 כב/33, .. לאוניברסיטאות מועמדים
מועסקים

יח/5 באוטובוסים
0ז/15 בבינוי
2824 .8 יב/1, מועסקים בלתי
כז/17 עזה וחבל שומרון ביהורר, מועסקים בלתי
8 ,4 יז/3. מלון בבתי
יב/12 מגורים "שוב גודל/צורת
יב/83 גיל
28 ,23 יב/20, סיבות  מהעבודה היעדרות

יב/4236 עבודה לשכות

מ
ו 5 ו יא/3 המזונות מאזן
ו ח/ חוץ סתר מאזן
1 כז/ו עזה ובחבל ושומרון ביהודה
ז/ו5 התשלומים מאזן
כז/10 עזה וחבל שומרון ביהודה,

מבנים
12/' באוטובוסים תשומה מחירי מדר אח!קה,
ינ/10 הון מלאי חקלאיים,
כז/39 עזה וחבל שומרון ביהודה,
5 טז/1, בנייה ציבור, מבני
1 4/10 מקומית גולמית השקעה ציבור, מבני

בנייה בינוי; גם: ראה
שירותים מברקה,

ח/14 מברקים
יח/13 עבודה ותשומת פדיון

נושא לפי ראה מדדים,
128 ;61/' מדדי.מחירים
כז/12 עזה וחבל שומרון ביהודה, לצרכן

הממשלה משרדי ראה: משרד וטכנולוגיה, מדע
החברה מדעי

כג/63י חינוך) (כולל למדפ הוצאה
כב/36 הרשמה מועמוים,
39 כב/38, תארים מקבלי
כו/1 בישראל לאור שיצאו ספרים
כו/2 עת וכתבי עיתונים
35 כב/34, באוניברסיטאות תלמירים

ומתימטיקה הטבע מדעי
כנ/63 למופ הוצאות
כב/3028 : ספר בבתי מורים
39 כב/38. תארים מקבלי
כו/1 י... בישראל לאור שיצאו ספרים
כו/2 ■ עת וכתבי עיתונים
42 ,41 ,35 כב/34, באוניברסיטאות תלמירים

הרוח מדעי
34 כב/33, הרשמה מועמוים,
39 כב/38, תארים מקבלי
ו כו/ בישראל לאור שיצאו ספרים
כו/2 עת וכתבי עיתונים
35 כב/34, באוניברסיטאות תלמירים

יו משלחי ראה: ואדריכלים מהנדסים
מובטלים

יב/3836 העבודה בלשכות רשומים
ג/ו343 סיבות מוות,
יח/2725 ;32 נ/ו3, דרכים תאונות
24 ,22 יח/18, תחבורה מוניות,
24 יח/20, גיל
כ!/42 עור, וחבל שומרון ביהודה,
יח/29 לנהוג מורשים
יח/22 קילומטראד
יח/29 דרכים תאונות
כז/43 עזה וחבל שומרון ביהודה, דרכים תאונות
הגבוה החינוך מוסרות אוניברסיטאות; ראה: אקדמיים מוסדות

פיננסיים או בנקאיים מוסדות
32 יב/9, ושכר שכירים מועסקים,

כז
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יו/1 קמעוני מסחר
כז/13 עזה והוביל שומרון ביהודה. צריכה

ומבק משקאות לחון. גם; ראה
חיים לבעלי מזון

)יצ?א 'נוא
"צור

0רד תשומה. מחירי
מספוא תערובת מכירות

מעובר now
החקלאות ע"1 קנויות תשומות
קוצרים וטבק, mMpKm מזון,

פרסית לצריכה הוצאה
יבוא
יצוא

מדד לצרכן. מחירים
יבוא מ0י

10 .ח/4, ...
16 יג/15, ..
11/'
'ג/11 .י
יג/4
יג/19

2/1
ח/8
ח/6
4/'
ח/10

תעשייה וטבק, משקאות ,|1rn
יב/9 חלקית 1ע1ברי0 מועסקים
8 נג/7, ופיתוח מחקר
7 ,6 יר/3. יב/32; ושכר שכירים
16/1 תשומהתפוקה

משנה ענקי  ראשיים ענפים תעשייה, גם; ראה
121/' מחירים
ר י/ דירות
כ/11 מחירים לייצוב הממשלה הענקות

מחירים גם..מדדי ראה

י/ו4 מדר לצרכן, מחירים
כז/12 עזה וחבל שומרון ביהודה,

מחלות
כר/18 זיהומיות
ג/3431 ממחלות כתוצאה מוות
24 יב/23, מהעבודה מועסקים של זמנית היעדרות

חולים אשפוז; גם; ראה

והציבה כרייה ראה; מחצבות

מחקר
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
כ/11 ציבורית הוצאה
כג/8 במחקר העוסקים מפעלים
כ/13 מרינה עוברי

.כג/91 ..

11/0
כ/10
4 ז/3,
4/0

ופיתוח מחקר

חוץ מטבע
חוב איגרות

הממשלה.. הכנסות הי0ל,
המרינה חובות
אשראי יתרות

ז/5 ננסים
2 ,1/0' ;2/0 ;5 .3 ,1/1 , פיקדונות
13 .12/0 חליפין שערי

תעופה ראה; מטוסים

יב/9
יג/10
7 ,6 .3 .2 יג/1,
32 יב/9.
יב/32

יח/7
.יח/4

מטעים
מועסקים
הון מלאי

מעובד ^טח
שכירים

שכר
סירות גם; ראה

מטענים
ימית בהובלה פדיון

ישראל ברכבת פדיון

יח/0ו אויר ובנמל1 תעופה נחנרות
יב/9י עלייה ותקופת מוצא לידה, יבשת
3633 ,2419 כז/17. עזר, וחבל שומרו/ ביהודה,
22 כ21/1. ;15/10 בישראל.... עזה וחבל שומרון מיהודה,
יב/12 מגורים "שוב
יב/19 עבורה "שוב
יב/22 ועבורה לימודים
יב/13 ונפה מחוז
כד/5 יז/8; ;27 ,26 .23 ,21 ,16 יב/10, 0י|
יז/8 הארחה ובשירותי במסחר
21.19 .יב/14. ; בעבודה מעמד
23 יב/2116. יד משלח
יח/ל בנמלים
9 ינ/י, חלקית בעבודה
23 ,21 ,19 ,14 ,12 יב/9. כלכלי ענף

שמם לפי הבודדים. כלכלה בענפי נם ראה
יב/16 אוכלוסייה קבוצת
יח/4 ברכבת
כר/5 בריאות בשירותי
26 יב/17, לימור שנות
19 יב/14, עבודה שעות
יח/13 : בתעופה

ומקומיות אזוריות מועצות
ב/15 אוכלוסייה
כ/17,15 הוצאות
16 כ/16. . הכנסות
כ/15 מלוות ויתרות גירעון א1 ע1דף

צר'גה מוצרי
108 רו/3, יבוא
1/1' מאורגן קמעוני במסחר מכירות

בניק"מא צריכה מוצרי
יז/2 עזה... ולחבל ושומרון ליהודה המקומי. לשוק אספקה
2/1 פרסית לצריכה הוצאה
108 ח/3. ■נוא
י!/1 מאורגן קמעוני נמסחר מכירות
יא/6 בית משקי ברשות
כז/15 עזה, וחבל שולורון ביהודה, בית משקי ברשות
44 .32 ,3027 כנ/8, הודאה ומשדות מורים

שיתופיים ומושבים מושבים
1411 ב/6. אוכלוסייה
19 ב/6, פנימית הגירה
יב/2 אזרחי עבודה כוח
ג/15 תינוקות ופסירות פסירות חי, לידות
יב/12 הכלכלה בענפי מועסקים
ב/13 ונפה מחוז
יא/17 ב/31; נית משקי
ג/10 מתגרשים
ג/3 נישאים
ב/6 0נעי. ריבוי
7 יג/6, מעובר שטח

מזומנים
ט/2 הצינור בידי
11 ,10/0' ישראליות ביסוח חברות

מזון
3/1 לצריכה. הוצאה
יא/42 בית משקי הוצאות
יז/76 מלון בתי הכנסות
יא/3ו ח/4, יבוא
יר/14 יא/13; "צור
יא/13 ח/4; יצוא
יא/1513 המזונות מאזן
כז/12 מדד עזה, וחבל שומרו] ביהודה, מחירים
4 .3/' מדר לצרכן, מחירים

כח
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.'כ/10
7/1'. .

6/'. . .

מבס
כ/10 הממשלה הכנסות
רן/10 ■ ייבוא 1ל

והצינה כרייה ראה; מנרות
מלב"ן

8 כר/6 חולים נחי
13/1 מלוות

שומרו! ביהודה. המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות
45 ,44/0 nry וחבל
כ/10 י. הממשלה הכנסות
כ/8 המקומיות והרשויות הממשלה התחייבויות
כ/8ו ... ערים איגודי תקציב
כ/16 המקומיות הרשויות תקציב

. מלון בתי ראה; מלונאות
 ■ ■ מקשה ראה; מלונים

ומוצריו מלס
; בלו

"צור
מדר למגורים, בבנייה תשומה מחירי

ירקות ראה; מלפפונים
כ/7^14 הממשלה
15 .8 ..כר/6, חולים בתי
כו/50 עזה............ וחבל שומרון ביהודה, חולים בתי
כ/8 י שוכוף. במאזן גירעון
10 .כ/9. . ן תקציבי גירעון
כר/42 כ/7; .י. . לבריאות.. לאומית הוצאה
6 כב/5, כ/7; לחינוך לאומית הוצאה
כנ/1■ למופ לאומית הוצאה
.כד/4 אשפוז ליום שונופת הוצאה
3/1 ........ י. ■. לצריכה הוצאה
11 ,9 כ/7, ;12 .10/1 : הוצאות
16/r<' דרכים החזקת
10 כ/9, ;12 .10/1 .; : הכנסות.
כ/8 והשקעות. הלוואות
כ/18 ערים איגודי בתקציבי השתתפות
כ/8 ז/1; והתחייבויות זכיות
כ/8 ;4 ז/3, חובות
כ/1412 עוברים..'
5/01 ; בבנקים פיקדונות

יד משלחי גם; ראה מנהלים
מניות

119/0 .י בבורסה
ר.*".י.7?.יכ97 .. ..י:.:. .ל. ישראל,הון בנק
כ/8 : האוצר השקעות
י11/0 נוכריות בינווח חברות השקעות
0/ז 'י.. הציבור בידי

■ /0/0' ישראליות בי0וח חברות נכסי
,3/., ._,_ ... ..,.. הכנסה מס
כ/10 . הממשלה הכנסות
כא/6 משפט בבתי ערעורים
,3/, מוסף ערן מס
כ/10 י הממשלה הכנסות
13/1 .. קנייה מס
כ/10 הממשלה הכנסות
ח/10 . .: היבוא על

ן/13 רכוש מס
כ/10 הממשלה הכנסות
.כו/44 : ושומרון יהודה ערי הכנסות
יז/2 מסחר
6/0 בנקאיים במוסדות אשראי

8 .יח/1, ; בנמלים תנועה
יח/119 אוירית ובהובלה בתעופה

מי0וח
9 כו/8, חולים בבתי
נו/50 עזה וחנל ש1מרון ביהודה. חולים בבתי
5 ,4/,, מלון בבתי ■

כז/41 ושומרון ביהודה מלון בבתי

6/10 ■■■■■ "ים
1/10 ולקידוחים לשאיבה אנרגיה
כ/18 ערים. איגודי והוצאות הכנסות

שומרון ביהודה, הערים והוצאות הכנסות
45 כז/44, עזר, וחבל
20 .17/10. ..... צינורות. הנחת 
ן/5  מקומית גולמית השקעה
>ן\\ . מרד בחקלאות. תשומה מחירי
6/10 צריכה ■
16/1 . תשומהתפוקה
19 ינ/1, החקלאות עליד1 קנויות תשומות

ומים אנרגיה גם: ראה
ישראל מקרקעי מעוקל
.י הממשלה.. הכנסות

הממשלה משרדי גם; ראה
תעש"ה אלמתכת"ם, מינרלים

"צור
יצוא..;

מועסקים י

ושכר שכירים
...; תשומהתפוקה

כ/10

.יר/14 ...
7 .ח/4, ..
יב/9 
יב/30
16/1. .

.יא/15

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
במזון מינרלים
ליום לנפש

8 כר/6, ■ ■ ■
מיסיונים

חולים בתי

נוצרים מוסלמים; דרוזים; לאיהןךים, ראה: מיעוטים
3 כ/2, לכנסת בבחירות רגימות

והייצור העבודה לפריון המכון
11 כ/10, הממשלה והוצאות הכנסות

כלים להדחת מכונות
 . כניק"מא צריכה מוצרי ראה:

וציוד מכונות
5/1 י מקומית.. גולמית הובקעה
4/n.'.'.'.'.'.'.'.. : ויצוא יבוא
יג/13 בחקלאות
יג/10 בחקלאות. הון מלאי
,/6ו , תטומהתפוקה

חקלאיות מכונות
,ג/3( בחקלאות.
יך/7 מרד ושכירים, פדיון "צור.

תעשייה מכונות,
ינ/9 חלקית ועובדים מועסקים
כג'/8 ; ופיתוח מחקר
ו/6, תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, נם: ראה

23 ,22 ,18 יה/1, (פרסיות) נוסעים מכוניות
24גיל. ,19 יח/1, . ■

כ42/1 עזה וחבל שומרון ביהודה,
כו/16 עזר, וחבל שומרון ביהודה, בית משקי ברשות

בניק"מא צריכה מוצרי נם: ראה

כנ1
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,א/2
ח/01ו. .. חוץ סוור
.כז/וו . עזה וחבל שומרון כיהודה,

סיגריות
..... "צור
מדד לצרכן, מחירים

.יד/14 .. ..

3/'
ירקות ראה: סלק

שדה גידולי ראה: סונר סלק
ירקות ראה: סלרי

מסוננים סמים
1 כא/4 עבירות ■

חול. סופות 41/0 כספ"ם ננסים
ז/5 ■ חוץ במסבע

קבועים ננסים
2 כד/1, לבריאות לאומית הוצאה
5/1 מקומית גולמית השקעה
כ/8 י. הממשלה של

., . ■ וים אויר נמלי
11 כ/10, הממשלה [הוצאות הכנסות
10 ,7 יח/3, ופדיון עבודה הוצאות שכר, מועסקים,
11 ,9 ,8 יה/1, ודואר. מ0ענים נוסעים, תנועת

7s/ro..
.כ/ל ....
כ/3ו ... .

סעד
: ציבורית הוצאה

מרינה... עובדי סוציאליים, עוברים
רווחה גם: ראה

א/2 . סערות.
ספורט

כו/5 .........., ועיסוק בתחרויות ביקור
ימית הובלה ראה. 00נות

ספריות
.כו/3ציבוריות ..

ספר בבתי כב/20שירות
ספרים

קריאה 4/0הרגלי
.  . בישראל. לא1ר .כו/1שיצאו ..

כו/3בספריות ..

הסתדרותי סקטור
יר/2בתעשייה

ממשלתי סקטור
11 ,9/1 השקעות חיסכוןומימון לאומית הכנסה

עסקי סקטור
12/1 ..: .ro'Dn .

פרטי סקטור
.כז/8 עזה.. וחבל שומרון ביהודה, מקומית גולמית השקעה
3 ז/1, התשלומים מאזן
יד/2 י. בתעשייה.

.6 ,כב/5, .

יד/2

ציבורי סקטור
לחינוך הוצאה

בתעשייה .

קולנוע סרטי
. יבוא

שאתות ראה: סרטן

ע
עבודה

39 ,37 ינ/36, .י עבודה דורשי
ו/4 י. ציבורית לצריכה הוצאה
7 יא/42, בית משקי הכנסות
ינ/27 עבודה הפסקת
יב/25 עבודה חיפוש
30 יב/22, ולימודים עבודה
7 יז/6, מלון בבתי עלות
8/1 שכירה. לעבודה תמורה
יב/34 שכר תמורת תשומה

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

עבודה נפגעי
5 כה/4, גמלאות
.כה/3 לאומי... לביסוח המוסד של ועורף הוצאות הכנסות,

נפגעים
28 ,'27 ,25 יה/1, דרכים בתאונות
43/13 .. .... . עזה. וחבל שומרון ביהודה, דרכים בתאונות

נפט ומוצרי 001
1/10 לזיקוק אנרגיה
.א/8 י. או!ר:......: זיהום
10 .ח/4, יבוא
1/10 יר/14; : "צור .
,י0ו/3 צריכה.

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
י■ . הציבור חלונות נציב

 תלונות כא/19■ .

המדינה נשיא
כ/11 הממשלה.., הוצאות

נשים
20 כד/9ו, .. אשפוזים
2319 כד/15, גיל
24 ,21 ג/18, כלידה גיל ,
12 ,8 ג/64, בנישואין גיל
כב/1 !ב/7; י לימור ושנות השכלה
30 ,22 ,181 6 ,11 ,10 .יב/71, האזרחי.. העבודה בכוח
231 ג/7 לידות
כב/36 ....: לאוניברסיטאות מועמדות י

3028 ככ/8, הוראה. ומשרות מורות
ג/131 וגירושין נישואין
ה/9 : יד משלח עולות, 1

■ שם ר' פריון
42 ,41 .כב/34, : באוניברסיטאות תלמידות

כא/191 : ציבורי סדר
כא/1 כ/7; לסדר.ציבורי....י. הוצאה

תמיכות ראה. סובסידיות
הלאומיים המוסדות ראה: היהודית הסוכנות

והתעסוקה הסעד סוכנות
כז/48 עזה וחבל שומרון ביהודה, חינוך

ומוצריו סונר
3/1 לצריכה הוצאה.
יא/14 ח/4; ויצוא יבוא
יא/13 המזומת במאזן
3/' י.. מדר לצרכן, מחירים

סולר
א/8 אויר זיהום ■
יח/24 מוניות בשימוש
24 יח/20, י ; משאיות בשימוש

לב
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15 כ/14, הוצאות
יח/16 דרכים החוקת
17 כ/16, הכנסות
45 כו/44. . ו>וה,.. וחבל ג^01ר1ן ביהודה. והוצאות הכנסות
כ/15 מלוות ויתרות גירעון או עורף

ערים גם: ראה

כו/2 עת וכתב1 o'liny
כו/4 קריאה הרגלי
כו/3 ציבוריות בספריות

11 ה/1 וקליטה ע>"ה
פ'רות ראה: 1/נב'ם
ורהיטים ומוצריו עץ

ח/4 ויצוא יבוא
יד/ויו "צור
6/' מדר למגורים. בבנייה תשומה מחירי

תעשייה ומוצריו, YD
כב/47 מקצועית והשתלמות הכשרה
יר/14 "צור
7 ח/4, יצוא
יב/9 מועסקים
יב/32 ; ושכר שכירים
16/1 תשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

עצמאיים
כה/1 לאומי בניסוח מבוטחים
ינ/15 מועסקים
13/1 מסים

עירוניים "שובים ערים,
1611 ב/6, אוכלוסייה
כ/18 והכנסות הוצאות ערים, איגודי
4 ,3/10 בנייה
יז/75 לתיירות מלון בתי
כז/41 ושומרון ביהודה מלון בתי
ב/12.11 "שוב גורל
19 ב/6, יהודים פנימית. הגירה
כו/4544 . .. עזה. וחבל שומרון ביהודה, והוצאות הכנסות
11 א/0!, אויר זיהום
יב/4 א!רחי עבודה כוח
ט/20 עזה וחבל שומרון ביהודה, אורחי עבורה כוח
ג/15 תינוקות ופסירות פסירות חי. לירות
ינ/12 הכלכלה בענפי מועסקים
20 ,1 כז/7 עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
ב/14 ונפר, מחוז
יא/17 ב/31; בית משקי
כ14/1 ע1ה וחבל שומרון ביה1רה, בית משקי

ביהודה, נניק"מא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
כז/15 עזה וחבל שומרון
ג/10 מתגרשים
ג/3 נישאים
נ/6 0נעי ריבוי

עיריות גם: ראה
מוסף ערך

16,15/1 תשומהתפוקה
א/2 ערפל

פ
פדיון

ין/4 מלון בבתי
כז/41 ושומרון ביהודה מלון בבתי
s/v פוליסות
יח/3 דואר בשירותי

יב/451 ..
כז/2917

ושכר עבודה
עוה וחבל שומרון ביהודה,

2016/10 ציבוריות עבודות
כו/45 עור, ברובל הערים הכנסות
יב/9 ושכירים מועסקים
יב/32 ושכר שכיר משרות

בינוי גם: ראה

כא/148.3 . ... עבירות.
עבריינים

כא/3 רציניות בעבירות שהורשעו
13 כא/2ו, גדין שחוימ

עברית
29 כב/28. .. . הוראה.
כו/3 ציבוריות בספריות ספרים
כו/2 עת וכתבי מתונים
כב/46 .: למבוגרים ציבוריים שיעורים

.כ/2>4! .

כב/20 ..
כ/13 ..
ה/111 :2 ר/1, ;5 כ/2, .

ד/1
ה/5
ה/2 :2 ד/1.
6 ,5 ב/2,
10 ,7 ה/6,
5 ,2/11
7 ר,/1.
ו ה/ס ד/1;
ה/8
10 ה/6,
ה/10
ה/9
2 ר/1,
יב/36
ה/11
10 ,6 ,4 ה/1, :2 ד/ו, . ..

ירקות ראה: עגבניות
מדינה עובדי

סוציאליים עובדים
ספר בבתי עבודה
המרינה בשירות

בכוח ועולים עולים
ישראל אזרחי
מגורים ארץ

אשרה
האוכלוסייה גידול

גיל
לידה יבשת

מגורים יבשת
הארץ את יוצאים

. , . ראשונה. הפנייה מחוז
מין

משפחתי מצב
יד משלח

לארץ נכנסים
עבורה.. בלשכות רשומים

בחול שהות
עלייה תקופת

עולים קלי0ת גם. ראה
עופות

15,14 יג/1. "צור
י/11 מדר בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
ינ/12 במשקים

כשר גם, ראה
עופרת

א/97 אויר זיהום
ומוצריו עור

7 ח/4, ויצוא יבוא
8 כג/7, ופיתוח מחקר
16/1 חשומהתפוקה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
דין עורכי

כא/2 רשיונות בעלי
בבית עזרה

3," מדד לצרכן. מחירים
יב/7 יא/22: עו1רוח המעסיקים בית משקי
יב/43 עיצומים

עיריות
ב/15 אוכלוסייה

לג
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11 ין מדד תפוקה, מהירי
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה, לצריכה
י1/ך כועובר /noe
יא/13 למזון שלא uirar
יג/16,15 לתעשייה

מנועים גם: ראה

פליטים
בניק"מא צריכה מוצרי שבראותם בית '17UQ

כז/15 עזה נחבל
ופלסטיק גומי ראה: ומוצריו פלסטיק

פנסיות
7 יא/42, בית משקי הכנסות
יב/30 חלקית לעבודה סינר,
13 י12/0 גמל בקופות קרנות

קצבאות גמלאות, גם: ראה

עובדים פקידות,
יב/39 עבודה דורשי
יב/ס4 לעבודה והפניות הזמנות
כב/47 מקצועית והשתלמות הכשרה
יב/35 מובטלים

יד משלחי גם. ראה

פירות ראה: פקנים
נוי וצמחי פרחים

1 יג/5 "צור
1 5 יג/1, יצוא
11/' י מדד ותשומת, תפוקה מחירי
6 'ג/1, מעובד ש0ח

הדר פרי
יא/13 יבוא
16 ,14 יג/1, יא/13; "צור
31 כז/30, עזה וחבל ושומרון ביהודה והכנסה "צור
יג/16,15,1 ;7 ,6 ח/3, יצוא
יא/13 המזונות ב0אזן
יב/9 ayovio
י/11 תפוקה מחירי
7 ,3 1/;!' מעובד noti
יא/13 למזון שלא wwv
32 יב/9, בכירים
יב/32 ^כר
16י יג/15, לתעשייה
16/1 תשומהתפוקה
20 ,1 ג/7 פריון

לידות גם: ראה

13 ,10 ר, יח/53, ובתקשורת בתחבורה
5 יר/1, בתעשייה
כ3634/1 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעשייה,

15 יג/14,
.יג/12 . . .

יג/17

ח/4
.יר/14 . . .

צאן
"צור

ננזשקים
מ0בח"0 בבתי שחיטה

בשר גם: ראה

צבעים
ויצוא יבוא

"צור

....ח/4
1 .יד/4 ...

בית ציוד
בית משקי הוצאות

בניק"מא צריכה מוצרי גם: ראה

מוצרים ואלקטרוני, חשמלי ציוד
יבוא
"צור

מקצועיים בלתי פועלים
עבודה יב/39דורשי

לעב1רה... והפניות יב/40הזמנות
יכ/38מובטלים

יד משלחי גם: ראה
פחם

אויר א/8זיהום
אנרגיה 1/10"צור

ג/1פ0ירות
חולים כר/13בבתי

שומרון ביהודה, חולים כז/50בבתי עזה וחבל
"ש1ב ג/15ג!רל/צ1רת .

ומין 34גיל ,32 ,26 ג/25,
לירה ג/26יבשת
ונפה נ/14מח1ז

34סיבה ,32 ג/31,
לאיהורים; יהודים; גם: נוצריםראה מוסלמים; דרוזים,

תינוקות ג/1פטירות
חולים כד/12בבתי

"שוב ג/15גודל/צורח
ומין דת 34גיל, ג/27,

ג/34סיבה . .

ונפה ג/14מחוז
לאיהודים; יהודים; גם: נוצריםראה מוסלמים; דרוזים;

פטנטים
לרישום כג/9בקשות
עובדים פיטורי

והשבתות.. לשביתות יב/44סיבה
כספים ראה: פיננסים

עסקיים ושירותים פיננטים
2/1 פרטית לצריכה הוצאה
7/1 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/34 שכירים הכנסות
כ/8 הממשלה 1הלוואות השקעות
24 ,23 ,21 ,19,13 ,12 ,10 יב/9. מועסקים
יב/44 והשבתות שביתות
32 ,31 ,21,11 יב/9, קואופרטיבים וחברי שכירים
33 יב/32, ;8/1 שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
יב/34

ז/! . . .
.כ/11 .

שכירים.. של עבודה תשומת
פיצויים

מגרמניה אישיים
הממשלה הוצאות

יט/5 
,יט/10 ...
5 ,3 ז/1, .
4 ,2
יט/1
ט/4
ט/2

יט/1
:2 ,1/0 ;5 .ז/3,

פיקדונות
למשכנתאות הבנקים

ביטוח חברות
התשלומים במאזן
בנקאיים מוסרות

חוץ במטבע
לציבור. אשראי הממשלה,

עוש

פירות
ו/3 לצריכה הוצאה
יא/13 יבוא
15 ,1 4 יג/1, יא/13; "צור
כז/3230 עזה וחבל שומרון ביהודה, "צור
15 יג/1, יא/13; יצוא
יא/1513 המזונות במאזן

לד



לוח לוח

יר/14

כה/4

"צור..
קצבאות

תלויים קצבאות מקבלי
גמלאות גם: ראה

הבינלאומית המטבע קרן
1/0. לקרן ישראל בנק התחייבויות
ן/3 התשלומים במאזן

קשישים
כה/4 גמלאות
232 כד/0 בית במשקי
יח/27 דרכים בתאונות נפגעים
כז/43 . עזה. וחבל שומרון ביהודה, ררכים בתאונות נפגעים

ושאירים זקנה גם: ראה

ח/4
3/' .י . ■

יא/2 ;2/1
ח/4
4 .3/'. . . .

.כה/ו7 .

יב/9
כב/20 . ..
32 יב/9, .
יב/32 .. .

17 .כ/6ו,

רהיטים
לצריכה הוצאה

ויצוא יבוא
לורד לצרכן, מחירים

ורהי0ים ומוצריו עץ גם: ראה
רווהה

מועסקים
ספר בבתי שירותים

שכירים
שכר

המקומיות... הרשויות תקציב
סער גם: ראה

רווק1ם/ות
12.11 ,6 ג/4, ב/23; גיי
ג/23 רווקות. לאימהות לידות
ב/33 1 7 גיל ער ילדים עם בית במשקי
ג/8 מתגרשים של קורם משפחתי מצב
8 ,6 ג/4, ..

כר/6
2 כד/1, . ..
כב/20
כ/12

נישאים.

ג/1 ;6 ,5 ב/2,
כז/1
4 יח/1, . .
11 .כ/10,
כ/12 . .. .

4 יח/3, .

.יא/211 .

א/2

..כג/74
.כב/36 ..
.כב/38 .

כו/2 ...

רופאים
/'בריאות לאומית הוצאה

ספר בבתי סיפול
מדינה עובדי

טבעי ריבוי
עזה וחבל שומרון ביהודה,

רכבת..:
הממשלה והוצאות הכנסות

העובדים מצב
ושכר עבודה הוצאות שכירים, פדיון,

חיים רמת
רו1מים

בריאות ראה: רפואה

לימודים רפואה,
למרפ הוצאות

הרשמה מועמדים,
תארים מקבלי

עת וכתבי עיתונים
35 כב/34, תלמידים

שיניים רפואת
2 כד/ו, לאומית הוצאה מרפאות,
3/. לצרכן מחירים מדר ר!פוי,

כ/1815 מקומיות רשויות
6/0 בנקאיים במוסדות אשראי
8 כך/6 חולים בתי
3 0ר/2. לבריאות לאומית הוצאה

יר/14
יב/9
8 כג/7.
16/1

יצוא
מרד לצרכן, מחירים

תעשייה ואלקטרוני, חשמלי ציוד
"צור

חלקית ועוברים מועסקים
ופיתוח מתקר
תשומהתפוקה

.יר/14
12/'.

10 ,31/1. .

כז/75
1 5/1

4,1/1
כז/5
1 5/1

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
ואבובים צמיגים

י "צור
מדר באוטובוסים, תשומה מחירי
ומוצריו מל0 ראה: ומוצריו צמנט

ירק1ת ראה: וצנונית צנון
פרטית צריכה

הוצאה
עזר, וחבל שומרון ביהודה, הוצאה

תשומהתפוקה
ציבורית צריכה

הוצאה
עזר, וחבל שומרון ביהודה, הוצאה

תשומהתפוקה

11/10.

13 ,12/0'. . .

15 ,8 כר/6, .
כד/2
3/'

כב/47

יא/13

1411 ב/6,
17 .ב/6. ...
יב/2
ג/15
יג/9
יב/12
ב/14
ג/10
ג/3
ב/6
7 יג/6,

בניין קבלני
שיתופיות אגודות ראה: קואופרטיבים

גמל קופות
חולים קופות
חולים בתי

לבריאות לאומית הוצאה
מדד לצרכן, מחירים

קורסים
מקצועית ולהשתלמות להכשרה

קטנועים
תחבורה וקטנועים, אופנועים ראה:

קטניות
המזונות במאזן

שרה גידולי ג0: ראה
קיבוצים

אוכלוסייה
הגירה"פנימית

. .. י. אזרחי עבורה כוח
תינוקות.... ופסירות פטירות חי, לידות

בחקלאות מועסקים
הכלכלה בענפי מועסקים

ונפה מחוז
מתגרשים

נישאים
טבעי ריבוי

מעובר. שטח

14 יא/3ו, .
כז/13
...ה/119

3/1.

ירקות ראה: קישואים
ליום לנפש קלוריות

עזר, וחבל שומרון ביהודה,
עולים קליטת

עולים גם: ראה
הממשלה משרדי ראה: המשרד עלייה, קליטת

ומוצריו קמח
לצריכה הוצאה

לה
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.6/1י . תשומהתפוקה.

ואחרים אישיים שירותים
7/1 נקי.. מקומי ותוצר לאומית הכנסה
כ/18 ערים איגודי הכנסות
יב/34 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
24 ,23 ,21 ,19 ,13 ,12 ,10 יב/9, מועסקים
ינ/23 זמנית נעדרים כוועסקים
3/' מדד לצרכן, מחירים
יב/44 שאבדו עבורה וימי השבתות שביתות,
33 ,32 .21 .11 ינ/9, קואופרטיביים וחברי שכירים
33 יב/32, :8/1 שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

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

עסקיים שירותים
כ/7 ציבורית הוצאה

עסקיים ושירותים פיננסים גם: ראה

וקהילתיים ציבוריים שירותים
6/0 בנקאיים במוסדות אשראי
יב/34 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
ו/7 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
24 ,23 :21 ,19 .13 ,12 ,10 יב/9. מועסקים
23 כז/20, עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
יב/44 שאבדו עבודה וימי השבתות חביתות,
33',32 .21 יב/9. קואופרטיביים וחברי שכירים
28 כז/23, עזה וחבל שומרון ביהודה, ושכר שכירים

מיהודה, שכירים
נז/29 בישראל עזה וחבל שומרון
33 יב/32, ;8/1 4וכר
יב/14 ולשכיר. למועסק לשבוע עבודה שעות

שומרון ביהודה, לשכיר לשבוע עבודה שעות
כז/26 עזה וחבל
כז/9 עזר. וחבל שומרון ביהודה, גולמי מקומי תוצר

קואופרטיבים וחברי שנירים
16 .1 נ1ז/5 בבינוי
כז/33 ושומרון ביהודה בד בבתי
8 .* מלון בבתי
כ?/41 ושומרון ביהודה מלון בבתי
יב/21 גיל
1 7/70 יר/12; עבודה הוצאות
6 יא/41. י.., בית משקי הוצאות
יב/34 :127 יא/42, בית משקי הכנסות
יג/9 בחקלאות
29 .28 ,24 כז/23, עזה: וחבל שומרון ביהודה,

שומרון מיהודה,
29 כז/25, טז/15; יג/9; בישראל עזר, וחבל
0ז/17 בבנייה למעשה עבודה ימי

יד/11 י. בתעשייה למעשה עבודה ימי

יב/19 לאיהודים
כה/1 לאומי בביטוח מבוסחים
21 ,16 יב/11, מין
8/'' ובשירותים נמסחר
21 יב/16, יד משלח
33 יב/32, משרות
33 .32 ,21 .11 יב/9. כלכלי ענף
יב/16 אוכלוסייה קנוצת
5 יח/3, טז/17; ;12 ,6 ,5 ,3 יד/1, ;33 יב/32. :8/1 שכר.
13 ,10,7 ,5 ,3 יח/2, בתחבורה
11 ,7 .5 3י יל/ו, בתעשייה
כז/3634 עזה וחבל שומרון ביהודה, בתעשייה
יח/3 בתקשורת

5 כב/4, לחינוך לאומית הוצאה
4 ,2/1. לצריכה וציבורית פרטית הוצאה
18 ,17 כ/15. ;12/1 הוצאות
18 ,11 כ/7, הממשלה הוצאות
16 כ/15, ,12/1 הכנסות
11 כ/8, הממשלה הלוואות
.46 כז/44, עזה וחבל שומרון ביהודה,
יב/9 מינהל בשירותי ושכירים מועסקים
נא/19 הציבור תלונות לנציב תלונות

כ/10
45 כז/44, .

12/'

כ/6

רשיונות
רשיונות מדמי הממשלה הכנסות

. עזה. וחבל שומרון ביהודה, הערים הכנסות
מדד באוטובוסים, תשומה מחירי

ש

י בכנסת שאילתות
שאירים

כה/4 י גמלאות
ושאירים זקנה גם: ראה

כד/13 (סר0ן) שאתות
ג/3331 מהמחלה כתוצאה מוות

ליישובים מחוץ גרים בדוים; ראה: בדוים שבטי
44 יב/43, ומושבתים שובתים שביתות,

בניק"מא צריכה מוצרי ראה: אבק שואבי
שוטרים

כ/11 מדינה עובדי

14 יא/13, ליום לנפש שומן
כז/13 . עזה. וחבל שומרון ביהודה,

ושומנים שמנים ראה: שומנים
שופטים

פירות ראה: שזיפים
1 ...כד/7
32 ג/31,

7 א/1, ...
..א/111

11 כ/7, ..

שחפת
מהמחלה כתוצאה מוות
שדה גידולי ראה:. שחת

שטח

. הסביבה. ואיכות אקלים שטח,
שיכון

הממשלה הוצאות
ציבוריים שיעורים

כב/46 למבוגרים לעברית
הסוהר בתי שירות

כ/12 העובדים מצבת
יב/4236 ; התעסוקה שירות

שירותים
יב/39 עבודה דורשי
ו/3 פרטית לצריכה הוצאות
כז/7 עזה... וחבל שומרון ביהודה, פרטית לצריכה הוצאות
יב/45 לעבודה והפניות הזמנות
כ/10 ו/6; ומסים יצוא יבוא,
כז/5 עזר, וחבל שומרון מיהודה, ויצוא יבוא
42 יב/38. מובטלים
8/'' יב/9י: מועסקים
4/' מדר לצרכן, מחירים
כז/12 עזר, וחבל שומרון ביהודה, מדד לצרכן, D.1'nn
12/' מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
1 7 כ/16. המקומיות הרשויות תקציב

לו
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אקדמיים תארים
כב/36 ראשון תואר ללימור1 מועמדים
4442 כנ/3937. תארןם מקבלי
כב/3533 באוניברסיסאות תלמידים

תברואה
45 .44/0 עזה וחבל שומרון ביהודה, הערים הוצאות
17 כ/16. המקומיות הרשויות תקציב
ג/3028 וו"ם תוחלת
יב/45 יוקר תוםפת
7,1/1 גולמי לאומי תוצר
כז/6 י. עזה וחבל שומרון ביהודה,
3 ,2/10 ,1/1 גולמי מקומי תוצר
9 ,6 כז/5, עזה וחבל שומרון ביהודה,
7 יז/6, תיירות מלונות
13,12 יר/9, בתעשייה
14 ,7/1 נקי מקומי תוצר
יג/18 בחקלא1ת

תושבים
ו/7 לירה ארץ
7 ר/51, הארץ את יוצאים
6 ד/31, לארץ נכנסים
כז/1 עזה וחבל שומרון ביהודה, תנועה מאזן
ר/64 בחול שהות

ירקות ראה. mm תות

3116 ,12 :ירו/1 תחבורה
1/10 בתחבורה אנרגיה
כ/11 הממשלה הוצאות .
יח/2 עבורה הוצאות
ח/10 השקעה נכסי יבוא
3/' מדד לצרכן, מחירים
יח/3 מדדים עבודה, ותשומת תפוקה
16/1 תשומהחפוקר,

ותקשורת אחסנה תחבורה,
יב/39 עבודה דורשי
2/1 פרסית לצריכה הוצאה
יב/40 לעבודה והפניות הזמנות
7/1 נקי.. מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/34 שכירים של עבודה ותשומת הכנסות
5/1 מקומית גולמית השקעה
כ/8. הממשלה והלוואות השקעות
24 ,23 ,21 ,19 ,13 ,12 ,10 יב/9, מועסקים
23 כז/20, עזה וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
יב/44 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
33 ,32 ,21 ,11 יב/9, קואופר0יבים וחברי שכירים
כז/23 עזה וחבל שומרון ביהודה ושכר שכירים
יח/3 ;33 יב/32, ;8/1 שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

הממשלה' משרדי ראה: המשרד תחבורה,
31 יה/1 ותקשורת תחבורה
יב/39 עבודה דורשי
כ/5 : ציבורית הוצאה
יא/42 בית משקי הוצאות
0ז/16 בלובנים מקומית גולמית השקעה
יב/38 מונ0לים
כז/12 מדד עזה, וחבל שומרון ביהודה, לצרכן מחירים
כו/2 עת וכתבי עיתונים
יח/2 שכירים
16,15/1 תשומהתפוקה

כר/1814 תחלואה

ומשכורת שכר
5 יוז/3, באוסובוסים
יח/2 באחסנה
3/0' בבנקים
יז/4 מלון בבתי
כז/41 ושומרון ביהודה מלון בבתי
יח/2 אוירית בהובלה
יח/3 ימית בהובלה
כ/18 ערים איגודי הוצא1ת
כ/17 המקומיות הרשויות הוצאות
יב/<.3 שכירים הכנסות
יג/18 .: בחקלאות
2/1 ושירותים סחורות חשבון
24 כז/23, עזה וחבל שומרון ביהודה, למועסקים
כז/25 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, למועסקים
29 כב/28, מורים
12/' מדד באוסובוסים, תשומה מחירי
6/' מרד למגורים, בבנייה תשומה מחירי .

11 יו מדד בחקלאות, תשומה מחירי
13 ,4/1 מסים
יח/2 במשאיות
7 יח/3, בנמלים
הכלכלה בענפי גם וראה 33 יב/32, ;8/1 כלכלי ענף

שמם לפי הבוררים,
4 יח/3, ברכבת
13 יח/3, דואר בשירותי .

יב/3331 לשכירים
יח/2 בתחבורה
10 יח/3, בתעופה
16.15/1 ..... תשומהתפוקה
א/2 .

4 ,3/1

שלג
מאכל שמן

לצריכה.. הוצאה
יר/14 "צור .

3/' מדד לצרכן, מחירים
1/10. אנרגיה שמש,

ושומנים שמנים
יא/13 ח/4; ויצוא יבוא
יא/1513 המזונות במאזן
12/' מדד באוסובוסים, תשומה מחירי
כז/13 עזה וחבל שומרון ביהודה. צריכה

השכלה ראה: לימוד שנות
ירקות ראה: שעועית

שדר. גידולי ראה: שעורה
עבודה שעות

19 יב/14, למועסק
29 כב/28, מורים
27 כז/26, עזה וחבל שומרון ביהודה, לשכיר
15/10 ;34 ,19 יב/14, קואופרסיבים... וחברי שכירים של

חליפין שערי
13 ,12/0 הישראלי השקל

פירות ראה: שקדים
א/2 ■ . שרב

ת
3025 יח/1. דרכים תאונות
כא/6 משפ0 בבתי בירורים
כז/43 עזה וחבל שומרון ביהודה,
ג/3331 מוות סיבות

לז
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יג/15 חקלאית תוצרת אספקת
6/0 בנקאיים במוסדות אשראי
14 ,5 0ז/1, תעשייה מבני ננ"ת
יב/39 : עבודה דורשי
1 ו ב/ הממשלה הוצאות
יב/40 לעבודה והפניות הזמנות
יב/34 בכירים של עבודה ותנומת הננסות
5/1 מקומית גולמית השקעה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
א/9 אויר זיהום
יד/13 כלכלי חשבון
ח/0ו לייצור ותאומות השקעה נכסי יבוא
כז/3634 עזה וחבל שומרון ביהודה,
14 יד/5, "צור
11 יד/5, . למעשה עבודה ימי
7 ,6 ח/3. יצוא
75 יד/3, , מדדים
כז/35 עזה בחבל מדדים
כז/34 ושומרון ביהודה מדדים
יב/38 מובסלים
,8 יד/31, ;24 ,23 ,19 ,13 ,12 ,10 יב/9, מועםקים

11 ,10
35 .34 כז/2420. . . עזה. וחבל שומרון ביהודה, מועסקים
כז/22 בישראל עזה וחבל שומרון מיהודה, מועסקים
8 ,7 .כג/1, מרפ
10 .9 י/1, מדד תפוקה, של סיטונ"ם מחירים
11 ,10,8,3 יד/2, מפעלים
יר/8 : בעלות מפעלים,
4 יד/1. .■ פדיון
יד/12 . . י. י ... חומרים. צריכת
יר/5 י חשמל צריכת
יב/44 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
יד/1, ;33 .32 ,21 ,11 יב/9, . קואופרטיבים. וחברי שכירים

1210 ,8 ,3
28 כז/23, עזה וחבל שומרון ביהודה, ושכר שכירים

עזה וחבל שומרון מיהודה, לעוברים ושכר שכירים
29 ,26 כז/25, בישראל
1311 ,6 ,5 יד/1, ;33 יב/32, ;8/1 שכר
13 ,12 יד/9, גולמי מקומי תוצר
כז/9 עזה וחבל שומרון ביהודה, גולמי מקומי תוצר
7/1 נקי מקומי תוצר
13 .יד/12, גולמית תפוקה
11/0 בבורסה רשומות למניות תשואה
ו/15 תשומהתפוקה

מוצרים תעשייה,
ח/4 ויצוא יבוא
כז/7 . . . עזה. וחבל שומרון ביהודה, פר0ית לצריכה הוצאה
יד/14 "צור
4/' מדד לצרכן, מחירים

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

יד/13 כלכלי חשבון
כז/3634 עזה וחבל שומרון ביהודה,
יר/6 "צור
11 ,6 יד/3, למעשה עבודה ימי

רו/7 יצוא
8 כג/7, ;11 יד/3, יב/9; מועסקים
כג/8,7 מרפ
10 ,9/' מרד התעשייה, תפוקת של סי0ונ"ם מחירים
כג/8 ;11 יד/3, מפעלים
יד/4 פדיון
יד/12 חומרים צריכת
יד/5 חשמל צריכת
11 ,7 יד/3, ;33 ,32 יב/9, שכירים
11 ,6 יר/3, ;33 יב/32, שכר

12 ד/108, . . .
יז/73
12 ,1 1 ,2 ..1/1
1 19 ,2 ,ר/1, .

12 ,11/1

21/10 .

האוכלוסייה תחלופת
הממשלה משרדי ראה: משרד ת"רות,

תיירים
מגורים ארץ

לתיירות מלון בתי
יוצאים
נכנסים

.■ שהות

תינוקות
תינוקות פטירות ראה: פטירות

תיעול
צינורות הנחת

כא/14 חקירה. תיקי
שדה גידולי ראה: תירס

תלמידים
42 ,41 ,3533 ,14 כב/10, באוניברסיטאות

בגרות תעודת ראה: בגרות, בחינות
27 כב/10, ולגננות למורים מדרש בבתי
2616 .1412 כב/10, ספר בבתי
45 כב/1511, גיל 1

11 כב/10, ילדים. בגני
20 כב/17, כיתה דרגת
כב/14 דת
19 כב/10. עליתיכון בחינוך
,26 ,24
כז/48,
,22 ,16
,כב/43,
כב/36,
,34 ,31

,23 ,14 כב/13; ומוצא לידה יבשת
עזה וחבל שומרון ביהודה,

כב/15, ; בכיתות
לאאוניברסיטא"ם גבוהים במוסרות
באוניברסיטאות ללימודים מועמדים

,2624 ,22 ,16 ,14 כב/13, מין
4442 כב/3937, תארים מקבלי

יהודים ערבי; ראה:.חינוך אוכלוסייה קבוצת
תינוקות פטירות פטירות; ראה: תמותה

13/1 תמיכות
כ/11 לאשראי
יא/7 בית משקי הכנסות
15 ,12/1 ליבוא
15 .10 ,9 ו/7, מקומי לייצור
כ/11 ;15 ,12 ,1/1 ליצוא
16,15/1 מקומית לתפוקה

פירות ראה: תמרים
חליפין תנאי

ח/2 חוץ סחר
ג/341 ..
כז/4
יח/2321

כב/32
כב/45
26 כב/2421,

טבעית תנועה
עזה וחבל שומרון ביהודה,

לאעירונ"ס בכבישים תנועה
ולאפ"ה לבישול וחשמל גז תנורי
בניק"מא צריכה מוצרי ראה:

בגרות תעודת
בגרות תעודות בעלי מורים
מבוגרים בחינוך תלמידים

לקראת תלמידים
יח/129 תעופה
2/1 ויוצאים. נכנסים נוסעים
יח/9 בינלאומיים בקוים
יח/3 עבורה ותשומת תפוקה
יד/141 ; . תעשייה.
5 ,1/10 בתעשייה שימוש אנרגיה,

לח
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המכ1שלה משרדי ראה: המשרד תקשורת,
7 כו/1 ובידור.' תרבות
כ/8 ציבורית הוצאה
3/' מדר לצרכן, מחירים
ינ/32 ושכר שכירים

תרופות
2 כר/1. בית משקי של הוצאה
4/n ויצוא יבוא
/g/f תפוקה תשומה

עופות ראה: תרנגולות
תשומה

19 ,18 'ג/1, בחקלאות
כ!/30 עזר. וחבל שומרון ביהודה, בחקלאות
108 ,3/n לייצור תשומות יבוא
13 ,10 ,7 ירו/3, בתחבורה עבודה
7 יז/6. מלון בבתי קנויה
34 /y י ... שכר. תמורת עבודה

מחירים מדרי גם; ראה
16,1 5/1 תשומהתפוקה

13 יר/9, גולמי מקומי תוצר
יך/12 גולמית תפוקה
16/1 תשומהתפוקה

משנה ענפי תעשייה,
יך/7 מרדים ושכירים, פדיון "צור,
16/1 תשומהיתפוקר,

אדמה תפוחי
16 יג/14, .. י "צור
15 יג/1, יצוא
יג/6 מעובר שכוח
יג/16 לתעשייה

הדר פרי ראר.: זהב תפוחי

פירות ראה: תפוחים

כ/119 הממשלה תקציב
15 ,13 'ח/1, תקשורת
11 כ/10. הממשלה והוצאות הכנסות
3/n1 יב/33; שכר

דואר; סלפון; ותקשורת, אחסנה תחבורה, גם: ראה
מברקים

לנ1



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

טבעינפהמרוח NATURALאזור REGIONSUBDISTRICTDISTRICT

Sharon24Sharon41שרון24השרון41

תקוה42 פתח
25

26

השרון ררום

תקוה פתח אוור

Southern Sharon

Petah Tiqwa Region

25

26
Petah Tiqwa42

Central

לוד27רמלה43 Lodאזור Region27Ramla43

רחובות44
28

29

רחובות אזור

לציון ראשון אזור

Rehovot Region

Rishon LeZiyyon Region

28

29
Rehovot44

אביב אביב51תל אביב30תל תל Telאזור Aviv Region30Tel Aviv51Tel Aviv

מלאני31 Mal'akhiאזור Region31

אשקלון61
32

33

לכיש אזור

אשדוד אזור

Lakhish Region

Ashdod Region

32

33
Ashqelon61

אשקלון34 Ashqelonאזור Region34

גרר35הדרום Gerarאזור Region35Southern

בשור36 Besorאזור Region36

שבע37 באר Be'erאזור Sheva Region37

שבע62 צפונית38באר Northernערבה Arava38Be'er Sheva62

דרומית39 Southernערבה Arava39

הנגבצפון40 Negevהר Mountains  North40

ורום41 הנגב Negevהר Mountains  South41

Jenin71גנין71

Nablus72שנם72

כרם73יהודה Tulkarm73Judeaסול

Ramallah74andרמאללה74ושמרון

Jordan75Samariaירדן75

לחם76 Bethlehem76בית

Hebron77חברון77

Ralah80רפיח80

עזה Gaza81Gazaעזר,81חבל

יונ820 Khanרואן Yunis82Area

מב



טבע"ם ואזורים נפות מחתות, שבמפה: לסמלים מפתח
Key to codes in the map: districts, subdistricts and natural regions

0בעינפהמחוז NATURALאזור REGIONSUBDISTRICTDISTRICT

ירושלים11ירושלים
1

2

יהודה הרי

יהודה שפלת

Judean Mountains

Judean Foothills

1

2
11 JerusalemJerusalem

3nVin Hulaעמק Basin3

מזרחי4צפת21 עליון Easternגליל Upper Galilee421 Zefat

רוצור5 Hazorאזור Region5

כנרת22
6

7

כנרות

מזרחי תתתון גליל

Kinerot

Eastern Lower Galilee

6

7
22 Kinneret

שאן8 בית Betעמק She'an Basin8

וזרוד9 Harodעמק Valley9

יזרעאל23הצפון
10

11

כוכב רמת

יזרעאל עמק

Kokhav Plateau

Yizre'el Basin

10

11
23 Yizre'elNotrhern

מנשה12 Menasheרמת Plateau12

תירען13 נצרת NazarethTir'anהרי Mountains13

מערבי14 תחתון Westernנליל Lower Galilee14

'חיעם15 Yehiamאזור Region15

אילון16עכו24 Eotnאזור Region1624 Akko

נהריה17 Nahariyyaאזור Region17

עכו18 Akkoאזור Region18

Hermon42חרמון42

גולן29
43

44

צפוני גולן

תיכון גולן

Notrhern Golan

Middle Golan

43

44
29 Golan

דרומי45 Southernנולן Golan45

חיפהחיפה31 Haifaאזור Region31 Haifa

הכרמל20 Karmelחוף Coast20

חיפה
32; חדרה
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הסבר הערות
הגיאוגרפי: השטח א.

שהיה (א"1) ישראל ארץ של noem כל ישראל, מדינת הקמת יום ,(14.5.1948) תש"ח בא"ר ד עד .1

המנדט. ממשלת של בשלטונה
הנשק שביתת קו1 ולפי מצרים עם הביןמדינ1 הגבול לפי ישראל שבידי השטח הנ"ל. התאריך לאחר .2
כולל  14.12.1981 ומאז ירושלים מזרח כולל  1967 יולי מאז המדינות: יתר עם האש והפסקת

גולן. נפת
אליו. מתייחסים שהנתונים במועד צה"ל בידי שהיו לשסחים מתייחסים עזה וחבל שומרון יהודה, על הנתונים

הכלכלה: ענפי סיווג ב.
פרסומים (סידרת מעודכנת" מהדורה  1970 הכלכלה עפ1 של האחיד "הסיווג לפי מסווגים הכלכלה ענפי

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

היד: משלחי סיווג ג.
הלשכה ,38 מסי 0כניים פרסומים (סדרת "1972 היד משלחי של האחיד "הסיווג לפי מסווגים היד משלחי

אחרת. צוין כן אם אלא לס00יס0יקה), 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 המסריח, השיטה לפי  משקל
מרובעים. מסרים ל1,000 שוה מטרי "דונם"  שסח

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 קסן נתון = 0
ארעיים. נתונים =

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

קיצורים: ז.
אחר במקום נזכר לא  לנמ"א

נוסף ציון בלי  בצ"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

אוקטוברטפטמבר  אקדמית שנה באוגוסט; 31 ער 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

באוכלוסיות השינו"ם על הנתונים, חישוב טיסות (על נוספים והסברים בלורו המפורטות ה0דר1ת של הגדרות
בשנתון. לפרקים במבואות מופיעים וכדי) כלכלה ענפי לפי ובסיווג

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

Definitions of the series appearing in the table and additional explanations (about method of
compiling the data, changes in populations and 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 1 950 (agricultural and
school year) and as 1949 (budget year).

עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES

DTrv

Unit
19501960197019801988

POPULATIONאוכלוסייה

הכל 1031,370.12,150.43,022.14,476.8אוכלוסייה0ך 3,921.7Population total
9687.888.985.481,7יהודים 83.7Jews

מוסלמים 8.57.710.914.2י 12.7Moslems
2.62.32.52.3נוצרים 2.3Christians

ואחרים 1.11.11.21.7ררווים 1.3Druze and other

הכל 1031,203.01,911.22,582.03,659.0יהודיםסן 3,282.7Jewstotal
'^וראל X26.337.445.863.3ילידי 55.9Israel born אסיהאפריקה 22.227.6ילידי 26.316.4 19.5Born in AsiaAfrica

אירופהאמריקה 51.535.027.920.3ילידי 24 6EuropeAmerica

iirvo בישראל 20.028.0יהודים 25.0Jews in Israel as "/<> of
בעולם Worldמהיהודים Jewry

נבדורות גיל Selectedקבוצות age groups 140 הכל: הכלסך מסך 0/o36.032.931.9 33.2Total: 014
65+'</>< of total5.06.88.9 8.665+
140 30.035.130.129.7יהודים: 30.4Jews 014
65+3.75.27.210.2 9.765+

140 45.649.742.3לאיהודים: 47.4NonJews 014
65+4.53.93.1 3.165+

האוכלוסייה' לקמרצפיפות
per km^

67.7106.2147.7205.1 191.8Population density1

 מחוזות לפי אוכלוסייה
הכל סך

■</100.0100.02100.0 2100.0Population by district
total

ירושלים 8.710.812.2מחוז 11.4Jerusalem district
הצפון 15.715.316.7מרוו! 15.8Northern District
חיפה 17.115.413.5מחוז 14.4Haifa District

המרכו 18.917.921.2מחוז 20.1Central District
אביב תל 31.829.423.1מרווו 25.6Tel Aviv District
הדרום 7.811.111.9מרוח 12.1Southern District

22 V 19611983 20 V 197231 XII 1988 4 VI

ביישובים 1031,837.62,789.14,022.7אוכלוסייה 3,616.0Population in urban
הכל localitiestotalעירונ"םסך

103167.4313.9428.74935Jerusalemרושלים
98.473.471.471.7jewsיהודים

1.626.628.628.3NonJewsלאיהודים

1 See Table 11/4. 2 Including Israelis in Jewish localities in Judea and
Samana and Gaza Area.

ובחבל ושו0ר1ן ניהווה יהודיים כיישובים ישראלים כולל 2 .4 / כ לוח ראר. 1

. עזה



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

יחידה
Unit22 V 1961V 19722019834 VI31 XII 1988

(המשןו POPULATIONאוגלוס"ה (cont.)
אביב3 תל ערים 103939.61,273.2555.411,663.2Telאגד Aviv conurbation3
אביביפו תל :386.1363.8327.3317.8Thereofמזר.: Tel AvivYafo

ברק 47.075.796.1109.4Beneבני Beraq
o. .בת 31.7100.1128.7133.1Bat Yam
49.098.8133.5146.1Holonחולון

תקוה 54.093.0123.9133.6Petahסתר! Tiqwa
לציון 27.953.0102.2125.9Rishonleziyyonראשון

גן 90.8118.0117.1115.7Ramatרמת Gan
Haifa conurbation3 חיפה3 ערים 263.4339.8387.5395.2אגד

חיפה :183.0219.6225.8222.6Thereofמזר.: Haifa
Jetanya■41.371.1102.3117.81נתניה

3e'er Sheva שבע 43.585.3110.8113.2באר
ביישובים 341.9358.5421.6454.1Populationאוכלוסייה in rural
הכל localitiestotalכפרייםסך

ומושבים מושבים :Thereofמזה: Moshavim and
124.6130.6149.9157.8collectiveשיתופיים moshavim

77.189.7115.5126.1Qibbuzimקיבוצים
1960 1950197019801988

בית4 HOUSEHOLDS4משקי
הכל 1.03549.0765.81,025.81,165.6Totalסך
505.7695.2937.31,034.2Jewsיהודים

43.370.688.5131.3NonJewsלאיהודים
בית למשק נפשות Averageממוצע no. of persons

הכל .0noך '003.93.83.663.61per nousehold  ottal
3.83.53.413.35Jewsיהודים

5.66.06.325.70NonJewsלאיהודים
טבעית VITALתנועה STATISTICS

Total population5 האוכלוסייה5 כל
חי .noלידות 56,002מ0י 43,43180,84394,321100,454live births

ל1,000 Rateלידות \\w\y26.6 34.327.324.322.6Births per 1,000
populationתושבים
כולל 3.953.973.143.06Totalפריון fertility
.noפסירות 12,053מסי 8,70021,23426,36429,410Deaths

ל1,000 Rateפנוירות זשיעור 6.95.7.16.86.6Deaths per 1 ,000
תושבים

ל1,000 תינוקות 3פטירת 47.331.22.715.610.0
population
Infant death per י ,000

חי liveלידות births
Jewsיהודים

חי .noלידות 36,35944,9861,20971,37273,589liveמסי births
ל000.ו Rateלידות 23.9טיעור 33.024.222.020.2Births per 1 ,000

populationחושבים
כולל 3.49פריון 3.903.412.762.77Total fertility
.noפטירות 'on10,404  7,14818,42523,47226,412Deaths

ל1,000 Rateפטירות 5.5שיעור 6.57.37.27.3Motrality per 1,000
populationתושבים

תינוקות 27.2פטירות 46.218.912.47.7Infant mortality
חי לידות perל1,000 1 ,000 live births

Moslemsמוסלמים
חי .noלידות ■on8,13016,13019,03122,188live births

ל1.000 Birthsלידות per 1 ,000
Rateתושבים 55.250.238.935.5populationשיעור
כולל 9.38.955.984.68Totalפריון fertility
.noפטירות on1,0982,0942,0752,190Deaths

1.0001? Rateפטירות 6.66.34.23.5Mortalityשיעור per ל ,000
population

Infant mortality per
תושבים

תינוקות 49.42.526.017.0זפטירות
חי לידות 1ל1,000 ,000 live births

חיים Lifeתוחלת expectation at
bitrhבלידה

האוכלוסייה Totalכל population
70''זכרים 172.1673.6Malts
73.275.7677.0Females?נקנות
Jewsיהודים

Yearsזכרים 70.7שנים 66.369.972.5673.9Males
73.5נקבות 69.573.376.2677.7Females
NonJewsלאיהודים
768.870.0673.2Malesזכרים
772.273.4675.8Females:;נקבות

3 According to the boundaries on the dale 01 the 1983
census. 4 As of 1985, excl. qibbuzim. 5 Excl. Bedouins in
the Negev. Registration among nonJews in 1950 is
incomplete, especially of deaths.

1987 קיבוצים. כולל לא  מ1985 4 .1983 מפקד גבולות רב" 3

97 !1974 ב1950 הלא'הורים בקרב הרישום בננב. נרוים כולל לא 5

מלא. אינו המסירות, רישום ובעיקר



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

ni'rv
Unit19501960197019801988

הגירה nivnnMIGRATION
בכורו ועולים 103170.224.536.820.413.0Immigrantsעולים and potential

לחול8 שיצאו 30.063.3153.7513.5839.8תוכנים
immigrants

Residents going abroad"
ל"ורל8 שחזרו 20.051.3146.5481.6820.9Residentsתושבים returning**

נכנסים9 31.0110.1419.11,065.81,169.6Touristsתיירים arriving9
NATIONALהמשק

ECONOMYהלאומי
770

קבועים IndexAtבמחירים constant prices
גולמי מקומי ,1950100100.0275.7641.31.078.71תוצר 373.0Gross domestic product

הכל סך  total
לנפש 100.0164.9273.1354.03983 per capita

פר0יח לצריכה 1980100100.0156.9Privateהוצאה consumption
expenditure

General government ציב1רית לצריכה 100.0108.4הוצאה
consumption
expenditure

מקומית גולמית 1950100100.0159.3366.1431.94795Grossהשקעה domestic capital
formation

\1HTiBALANCE
OFהתשלומים PAYMENTS

סחורות בחשבון 3,6445,326Deficit§106$2853461,257הגירעון in goods and
services

הכל סן accounttotalושירותים
ישיר בי0חוני יבוא .1,9893.256Excl§298633ללא direct defence

לארץ לחוץ ישראל 21,44831.119Obligations§8133,323חובות of Israel to

חוץ במטבע 2701,10010,11912,501נכסים
duruau

Israel's foreign assets
חוץ FOREIGNסחר TRADE

נטו סחורות 300.3495.71,43357.845.712.296.9Netיבוא imports of goods
נטו סחורוח 35.1211.3733.65,291.99.433.1Netיצוא exports of goods

היצ1א על היב1א 265.2284.4699.92,553.82,863.8Excessע1דף of imports over
exports

מהיבוא כאחת 7o11.742.651.267.476.7Exportsהיצוא as percent of
i mf\/'sffc

היבוא נפח 100100165=1980מדד
1111fyCJllo

Index of import volume
היצוא נפח 100164Indexמדד of export volume

חקלאי 106$17.063.1129.6555.7573.3Agriculturalיצוא exports
ליהלו (פר0 תעשייתי 9.392.6404.53,366.76.328.9Industrialיצוא exports (excl

(ברוטו) (diamondsמים) (gross)
(ברוטו) 8.8609244.61,615.12,837.1Diamondsיהלומים (gross)

(בר1טו) תצרוכת נכסי 76.744.1142.6544.31,548.9Importsיבוא of consumer
goods (gross)

Imports of production לייצור תשומות 169.1353.6972.46.481.09.339.5יבוא
inputs(ברוטו) (gross)

השקעה (כסי 56.2105.0347.0969.42,071.3Importsבוא of investment
goods(ברוטו) (gross)
FINANCEכספים

(סוף התשלום אמצעי 0NISך 106 nK)0.10.373,666Total money supply (end
ofשנה) year)

של עוש פיקדונות .0.10.252,016Thereofמזה. current
בבנקים depositsהציבור of the public

in banks
של החליפי! Exchangeשער rate of the

.USהדולר Dollar
ש1ה סוף NIS irvj1.6850end of year

שנתי ממוצע 1.5987annual average

8 Of permanent population
9 £xcl cruise visitors

הקבועה. מהאוכלוסייה 8
בשיו0. נוסעים כולל לא 9



(הל>שך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

rvvn■
Unit19501960197019801988

PRICESמחירים
שנתי :Baseממוצע Annualבםים average

לצרכן המחירים 1976100.0834.9103,877.9Consumerמדד price index
תשומה מחירי 1975100.01.162.7W5.124.9Priceמדר index of inputs in
למגורים residentialבבנייה building

סיטונ"ם מחירים 100.0644.7102,910.1Wholesale=1977מדד price index of
התעשייה תפוקת industrialשל output

שנר. כל Decemberדצמבר each year
לצרכן המחירים 04,141.3Consumer'100.01,215.3=1976מדד price index
תשומה מחירי 100.01.650.0105,394.9Price=1975מדד index of inputs
ל0ג1רים inבבנייה residential building

0י0ונ"ם מחירים 1977100.0943.3103,099.1Wholesaleמדד price index of
התעשייה תפוקת industrialשל output

חיים LIVINGרמת CONDITIONS
פר0ית לצריכה Indexהוצאה 100.0153.2231.91000136.4Privateמדד consumption

expenditureלנפש per capita
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0Totalסך

01בק משקאות .29.327.5Food§37.233.229.0מזון, beverages and

וחפצים הלבשה 6.385§13.08.78.6הנעלה,
IODcJGCO

Clothing, footwear and
personalאישיים effects

בניק"מא 7.66.99.610.210.8Durableמוצרים goods
דלק אחרים, 656.97.6959.4Otherמוצרים products, tuel and

lightומאור
Services (incl. housing

דיור (כולל 35.744345.244.743.8andשירותים nonprofit
(institutionsומלכר)
מזון Dailyצריכת food consumption

ליום" perלנפש capita1 1
Kcal2,6102.7722.9882,9793,059Caloriesקלוריות
.grחלבון 83.985.191.592.296.9Proteinsגרי
73.986.7104.3.111.5122.0Fat.שומן

.Productsמוצרים:.
חיטה ומוצרי 3225313.72855282.2255.1Wheatחיסה and its products

נקי .אורז 12.115.618.1 15.9175Rice
ומוצריו ■47.179.7סוכר 95.982.792.9Sugar and its products

295.9314.0331.2311.2317.8Vegetablesירקות
הדר 134.2161.9116.295.6890Citrusפרי fruit

51.888.2154.3170.4198.6Meatבשר
40.050.461.653.751.5Eggsביצים

ומוצריו 264.0275.9267.7272.0292.4Milkחלב and dairy products
(יהודים) דיור Housingצפיפות density (Jews)
לחדר מנפש הבלפחות מסן "/6.618.231.342.0' Less than 1 person

per room
ויותר לחדר נפשות 3X of total20.8781.80.83+ persons per room

195519601970 ■19801988
אדם12, *MANPOWERכוח

ושבר EMPLOYMENTתעסוקה
AND WAGES

הא;ר0י העבודה 103631.2735.81,001.41,318.11,553.0Civilianכוח labour force
האזרחי העבודה כוח X53.652.949.349.551.43ercentאחוז civilian labour force

ו 4 בני ofמאוכלוסיית population aged 14+
ומעלה

מכוח מועסקים הבלתי 7.24.63.84.86.4Percentאחוז unemployed of
האזרחי civilianהעבודה labour force

10 In relation to the base period. the index figure was divided by 100.
J J Agircultural years.
12 As of 1986, data refer to aged 15 and over.

ב100. חולל, המדד הב0'0, לחק01ת ביחס
חקלאיות. שנים

.nVyoi is לבני 0ח"ח0ים הנתננים כ986ו, החל



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

Unit19501960197019801988

אדם12, n13MANPOWER12,
ושכר EMPLOYMENTתעסוקה

AND(המשך) WAGES (cont.)
הכל סו 103585.7701.8963.21,254.51,453.1Employedמועסקים personstotal

17.617.38.86.44.6Agricultureחקלאות
23.224.323.722.3Industry'215תעשייה

d'0i 2.02.21.21.01.0Electricityרושמל and water
9.39.38.36.45.1Constructionבינוי

13512.313.011.714.3Commerceמסחר
6.66.2756.96.6Transportתחבורה
5.28.210.2Financeפיננסים

ציבוריים 21.222.024.029.629.2Publicשירותים services
אישיים 8.37.57.76.26.7Privateשירותים services
מסך היהודים 92.693.190.889.9885Percent■■אחוז Jews of total

employedהמועסקים persons
מסך השכירים 795Percent'63.267.473.677.5אחוז employees of

totalהמועסקים employed persons
מסך הנשים 24.425.629.436.039.1Percentאחוז women of total

employedהמועסקים persons
עבודה שעות .noממוצע ■on40.240.136535.8Average weekly work

הכל למועסקסך hoursבשבוע per employedtotal
40.239.9Malesגברים
30.029.3Femalesנשים

ממוצע חודשי 10083.2105.7137.9Average=1978^כר monthly wage
(במחירים שכיר perלמשרת employee's post (at
הכל constantקבועים)סך prices)total

108.7147.0Inבתעשייה industry
ציבוריים 105.3128.9Inבשירותים public services

19501960197019801988

AGRICULTURE13תקלאות13

מעובד י1(0ש0ח 1032,4804,0754,1054,3864,317Cultivated area
103 dunam

בהשק"ה :3751,3051,7202,0032.156Thereofמזה: irrigated
נקיי' מקומי NIS106ne4.11.719Netתוצר domestic product14

103121.189.887.779.6Employedמועסקים persons
במשק נקי הון NIS103ne53.1149.1185.4§210.2254.2Netמלאי capital stock in
(במחירי agricultureהחקלאי (at 1967/68

(1967/68prices)
חי0ה ons"צור: 103 X27.041.3125.0253.2211.0Production: Wheat
1255296.2472.3607.0688.4Vegetablesירקות

אדמה 35.381.8137.1171.7215.7Potatoesתפוחי
270.0609.61,261.91,542.81,126.3Citrusהדרים
0.24.132.035.8Avocadoesאבוקדו

עוף 7.445.7101.7200.02615Poultryבשר meat
בקר בשר .1.925.135.6§55.066.3Beef
בקר Lהלב 106 ■V92.2277.34405670.3936.1Cow's milk
מאכל 106330.01,108.11,193.21,451.01,652.3Tableביצי eggs

onsדגים 103 X6.613.921.824.732.6Fish
1032.67.416.326.824.5Tractorsטרקטורים

13 Agircultural years.
14 At current prices.

חקלאיות. שנים 13
שוטפים. במחירים 14



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

יחידה
Unit19501960197019801988

7INDUSTRY/עש"ד,
100 המעסיקים .noמפעלים 198375427452Establishmentsמסי engaging

ויותר 100שכירים employees and over
הייצור 1983100.0185490114Industrialמדד production

indextotal15התעש"תיסר.15
ורוציבה 2679101126Miningכרייה and Quarrying

וטבק משקאות ,284582132Foodמזון, beverages and
tobacco

ועור הלבשה ,0206298100Textilesקס0יל. clothing and
leather

ומוצריו 207889115Woodעץ and its products
דפום ומוצריו. 205692135Paperנייר and its products,
לאור printingוהוצאה and publishing

מוצרים פלסטיק, 124885123Rubberגומי, , plastic,
נפט ומוצרי chemicalכימיים

and oil products
אל מינרלים 4483105101Nonmetallicמוצרים mineral

productsמתכתיים
ומוצרי בסיסית 236192109Basicמתכת metal and metal

productsמתכת
חשמלי ציור ,124390103Machineryמכתות, electrical 6
וכלי electronicואלקטרוני equipment

andהובלה vehicles
235685131Miscellaneousשונות
ELECTRICITYחשמל

מותקן "צור MWTכושר 0\m100410§1,2322,7374,062Installed generating
capacity

קו0ש"צור 1065432,2056,610§12,09718,761Production
חשמל 106אספקת KWHSales of electricity
ביתית 446צריכה 2,9054,894Household§1,448ן consumption

206782מסחר \ 1QKj§1,9814,102Commerce
195חקלאות T§455864Agricultural
3,7755,092Industrial§1416691,878תעשייה

מים 1175461,3941,6782,038Waterשאיבת pumping
WATER16מים16

ביתי m3שימוש 1063n197240375447Household consumption
547590123Industrialתעשייתי
1,0871,2491,2351.179Agriculturalחקלאי
CONSTRUCTIONבינוי

בנייה m2גמר 103 23,4854,4785.1404,115Building completed
בנייה 3,4335,9104,9304,810Buildingהתחלת begun

Dwellingsדירות
בנייה נמר no. 103 ■on31.031.430.820,6building completed

בנייה התחלת 26.946.732.722,3building begun
חדשים כבישים .kmסלילת 017405.0348.4390.8200Road construction and

גמר wideningcompletedוהרחבות
התחלה 501.4413.2236.2249begun

COMMERCEמסחר
מוצרים של הפדיון 1985100.042,071.1138.5Indexמרד of sales value of

אישית commoditiesלצריכה for
המאורגן, הקמעוני personalבמסחר use

קבועים inבמחירים large scale retail
trade, at fixed prices

15 Exct. diamonds. 16 Budget years. תקציב. שנות 16 'הלומים. כולל לא 15



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

יחידה

Unit19501960197019801988

תיירות7' nm*7nTOURIST HOTELS17
מלון .noנחי ■00'8190291302307Hotels
86,50115.00025.01432.522Roomsיחורים
10s'52ליגות19 05.19.6120Personnights19

TRANSPORTתרובורה
פרטיות 103201024148410753Privateמכוניות cars

מסחרי ורכב 4226689144Trucksו20מראיות and other
commercial vehicles

2.44.67.3.8.7Busesאוטובוסים
האוסובוסים של km.105,קילומטר!' 1r7169372419568Bus kilometrage

נוסעים :1031.5574,3864.1173.3002.538Railwaysרככה: passengers
שהובל 07791.9493.4195,3266.694tonnageו3וי

transported
הסוחר צי .noאוני1ת 'on205011010072Ships of the merchant

fleet
כוללת טונותתפוסה 103752881.4382,4631.573Gross tonnage

103 tons
שנחתו .noמסוסים 2.2722,9269.07910,93310.757Aircraftמסי landing

נוסעים אוירית: 1031172231,0512,8473,431Airהובלה transport: passengers
tonsמטענים 02.1873,51630,710105,802173.729freightונות

נפגעים עם ררכים .noתאונות 03,1328,35613,35512,71615,497Roadסי accidents with
casualties

3,87510,54219,52617,88123.088Injuredנפגעים
הרוגים :228176529434511Thereofמזר.; killed

POSTSדואר AND
^COMMUNICATIONותקשורת16
שנשלחו דואר 10s165360425468Mailדברי dispatched and

receivedונתקבלו
ונתקבלו שנשלחו 1037301,4612,4452,0291,395Parcelsחבילות dispatched and

received
ונתקבלו שנשלחו 1,5702,2081,112665Telegramsמברקים dispatched

and received
טלפון 103311235261,2502,190Telephonesמכשירי

להתקנת ממתינות 13207020892Applicationsנק^ות outstanding
טלפון

ציבוריים .noטלפונים on5403,7407.54014,600Public telephones

BANKSבנקים
הבנקאים המוסדות Balanceמאזני sheets of

שנה) banking(10ף institutions
(end of year)

NISנכסים 106 nu2299125,404Assets
8919,924Incomeהכנסות
8619,485Expenditureהוצאות

תפעולי 3439Operationalרווח profit

16 Budget years. 17 End of year. )9 Annual cumulative 81961 201951 >שנה. 0צ0בר 9ו שנה. סוף 17 תקציב nnvy 16



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

flTO,'
Unit19501960197019801987

INSURANCE
COMPANIES21ביטוח21

שנתקבלו Premiumsפרמיות received in
Israelבישראל

0"n n/O'jNIS 103 nti12882891.609Life insurance
כללי n/O'j252.4211.775.440General insurance
השנה .Claimsforתביע1ת the year
חיים .4306322,872Lifeני0ורו insurance
כללי 142,1321,272,489Generalביטוח insurance

19491960197019801988 ■

EDUCATIONחינוך

(14+ (בני לימור Yearsשנוח of schooling (aged

שנים 0 2.69.36.42344(6.322יהודים:
IHrJ
Jews. 0 years

שנים 13+229,913.020.82327.113+ years
Q'Ki 0 יהודים: :2249536.118.92315.2NonJewsלא 0 years

D'lw 13+22152.17.7238.913+ years

הנל סן  □TrjVn103140.8578.0823.S1,200.71,419.8PUPILS  TOTAL
לימודים) school)(שנות years)

הנל עבריסך 129.7531.9713.01,02351,197.0Hebrewחינוך educationtotal
ילדים 25.475.7107.7246.6265.8Kindergartensגני

יסודי 91.1375.1394.4436.4483.1Primaryחינוך
הנל סך  יסודי 10.255.1137.3216.6313.3Postprimaryעל  total

ביניים 7.972.8114.1Intermediateחטיבות
הכל סך  10.255.1129.4143.8199.2Secondaryתיכון  lotal

(כולל ■8.240.072.268.0עיוני 100.3General (incl.
המשך) continuationניתוח classes)
וחקלאי 2.015.257275.898.9Vocationalמקצועי and

agricultural
להנשרת 0.73.15.011.311.0Teacherמוסדות training
וגננות collegesמורים

עלתיכונים 0100.62.76.914.119.0Postsecondaryר1ת and
אחרים otherוגבוהים higher

institutions
1.69.335.454564.2Universitiesאוניבר0י0אות
אחרים 11.026.344.040.5Otherמוסדות institutions .

הכל סך  ערבי 11.146.11105177.2222.9Arabחינוך education  total
בלבד) (חובה ילדים 1.17.314.217.320.8Kindergartensגני

(compulsory)
יסודי 10.036.9854122.0139.9Primaryחינ1ך

הכל עלי0ודי0ך 2.010.637.3615Postprimary.חינוך  total
ביניים 2514.824.0Intermediateחטיבות

הכל סך  2.08.1225375Secondaryתיכון  total
1.96.219.030.8Generalעיוני

וחקלאי 0.11.93.56.7Vocationalמקצועי and
agricultural

להכשרת 0.10.40.50.5Teacherמוסדות training
וגננות collegesמ1רים
עלתיכונ"ם 0.10.2Otherמוסדות postsecondary ■
אחרים andוגבוהים higher institutions

21 At fixed vatuessee inttoduction to Chapter X(X.
22 1961 census 23 Age 15 and over

,0( לפרק סכוא ראה קנועים נערכים 3 ל

ומעלה. 15 כ1י 23 .1961 מפקד 22
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(המשך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

יחידה
Unit19491960197019801988

(המשך) נון EDUCATIONחי (cont.)

של לימור 7o100.0100.0100.0100.0100.0Fieldתחום of study of
אוניבר universityתלמידי students 

הכל totalסיטאותסך
הרודו מדעי

'59 CA A C
323 <

25.8 i
30.128.0Humanities

rmnn 29.028.2Socialמדעי sciences
6.65.33.8 3.5Law

3.26.93.95.77.7Medicineרפואה
ומתמטיקה הטבע 16.018.414.713.716.1Sciencesמדעי and

mathematics
4.63.61.52.717Agricultureחקלאות
43.719.916515.014.8Engineeringהנדסה

באוניברסיטאות .noמסיימים .001931,2375,5669,37112,557Graduates of Universities .

הכל סך  total
ראשון 1357794,0646,7409,213Firstתואר degree
שני 483778071,6522.432Secondתואר degree

שלישי 1081238378421Thirdתואר degree
עורה .457601491ח Diploma

19501960197019801988

HEALTHבריאות
חולים בבתי 1038.415.623.727.027מינוות 8Beds in hospitals

תושבים ל000.ו Rateמיסות Beds.6.67.37.96.76.2שיע/ר per 1 .000 population
אישסוז 1032.2715,4707,2449,0308,787Hospitalizationימי days

ל1,000 איו_1סוז Rate.מי we1.792.72.583.82.8782,1721,979Hospitalization days per
1,000תושבים population

חולים בבתי חי (mi'Vnrלידות XLive births in hospitals
Vc of births

'94.899.4100.0100.0יהודיות 100.0Jews.
54.591.298.899.7NonJewsלאיהודיות

19551960197019801988

NATIONALב"נווח
INSURANCE24לאומי24

1035356601.0601.6361.964Insuredמבוטחים persons
וגמלאות קצבאות Recipientsמקבלי of benefits

and pensions
ושאירינ!25 .וקנה 62.2176.7343.4418.2Old age and survivors25
לידה26 43.349.978.097.3102.1Maternityמענקי grant26
לידה27 8.713.124.839.843.4Maternityרמי allowance27

שבגינם הילדים 83.1862.31,512.91.232.5Childrenמספר for whom allo
ילדים25 קצבת wancesמשלמים were paid25

25 Budget years 26 Monthly average
27 Annual cumulative

24 1987 לחודש. ממוצע 26 תקצינ. mm 25
לש1ה, מצ0נר 27
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הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. ANNUAL AVERAGE PERCENTAGE OF CHANGE

19601970198019881988
19501960197019801987

גיאומטרי usnrbשינוי "/o
Geometric mean"/ change

הכל 4.62.6אוכלוסייהסך 3.5171.6Populationtotal
4.72.4יהודים . 3.11.41.3Jews

3.63.8לאיהודים 6.33.1 ■3.0NonJews
מוסלמים 3.74.2מזה: 7.03.13.3Thereof: Moslems
0נעי ריבוי Naturalשיעור increase rate
האוכלוסייה 12.91.4כל 1.5110Total population

3.61.3יהודים 0.8160.8Jews
1.81.9לאיהודים 0.31.12.4NonJews

מוסלמים 2.3מזה: 0.91.02.9Thereof: Moslems
תינוקות סטירת Infantשיעור mortality rates .

האוכלוסייה 12.94.3כל 3.25.465total population
5.24.1יהודים 3.65812.5Jews

4.8מוסלמים 1.55.22.4Moslems

בכוח ועולים 17.65.7עולים 4.15.50.6Immigrants and potential .

immigrants
1359.8תיירים 14.31215.2Tourists (excl. cruise

בשיוס) נוסעים כולל (passengers(לא

לנפש2 גולמי מקומי 5.22.6תוצר 4.91.30Gross domestic product
(1980 per(במחירי capita2

(at 1980 prices)
ציבורית לצריכה 3.10.6הוצאה 11.10.73.9General government

(1980 (במחירי consumptionלנפש2
per capita2 (at 1980
prices)

מקומית גולמית 051.0השקעה  5.00.43.6Gross capital formation
(1980 (במחירי perלנפש2 capita2 (at 1 980 prices)

סחורות של בחשבון 11.2§2.0הגירעון 13.4498.3Deficit in goods and
התשלומים במאזן servicesושירותים account

in balance of

payments
לחדל ישראל 205§312.1חובות 14.24.82.5Israels obligations to

foreign countries
חוץ במטבע 24.8נכסים 15.12.78.4Israel's foreign assets
(נסו) סחורות 19.721.8יצוא 13.27.515.0Exports of goods (net)
(נסו) סחורות 5.1יבוא ■185 1125.87.3Imports of goods (net)

של היצוא על היבוא 0.713.8עודף 9.41.412.0Excess of imports over

exportsסחורות of goods
של החליפין Exchangeשער rate of the

שנה 16.235.9הדולרסוף 6.996.695US. $end of year
שנתי ממוצע .16.230.8 6.9105.00.3annual average

2 Up to 1980  old series:
see introduction to Chapter VI.

1I960
1951

3I960
1955

ישנה; 0ררה  1980 ע7 2

ו1. לפרק 0נוא ראה
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(המשך) הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. ANNUAL AVERAGE PERCENTAGE OF CHANGE (cont.)

19601970198019881988
19501960197019801987

1ioniK'1 j/jr/aa.M'V) '/o
Geometric mean"/■< change

שנתי Annualממוצע average
לצרכן המחירים 41.6מדד 5.9115.516.2Consumer price index
תשומה מחירי 42.81.14.120.0Pricesמדד 01 input in
למגורים residentialבננ"ר. building

סיטונ"ם מחירים 43.2113.917.4Wholesaleמרד price index .

התעשייה תפוקת ofשל industrial output

שנה כל Decemberדצמבר each year
לצרכן המחירים 12.846.2מדד 5.6107.316.4Consumer price index
תשומה מחירי 47.6106.216.8Pricesמרד of input in
למגורים residentialבבנייה building

סיסונ"ם מחירים 47.8105.615.7Wholesaleמדר price index
n"t/unn ni!1DB ofשל industrial output

לצריכה 4.42.7הוצאה 4.13.30.4Private consumption
 לנפש expenditureפרטית

(1980 (במחירי הכל4 perסך capita4total (at
1980 prices)

משקאות מזון, 4.41.1מזה: 3.12.73.0Food, beverages and
tobaccoונובק

הלבשה 3.72.6הנעלה, 5.35.46.2Clothing, footwear and
אישיים personalוחפצים effects
נניק"מא 5.85.8מוצרים 9.38.00.4Durable goods

אחרים 6.12.4מוצרים 6.46.00.6Other commodities
4.63.4שירותים* 3.41.90.1Services4

ליום5 לנפש 0.60קלוריות 0.70.30.6Calories per capita per

ליום5 לנפ^ 0.10.1חלבון 0.70.61.0
day5

Protein per capita per day5
ליום5 לנפש 1.60.7שומן 1.91.10.2Fat per capita per day5

האזרחי העבודה 63.12.8נוח 3.1■ 71 63.9Civilian labour force
6372.7מועסקים 3.2?2.035Employed persons

מועסקים 65.75.2בלחי 1.2'3.4105Unemployed
חודשי שכר 2.43.45.9Indexמדד of average monthly

שכיר למשרת wageממוצע per employee post
0ה קבועים) at)(במחירים constant prices)total

בתעשייה :3.83.6Thereofמזה: in industry
ציבוריים 2.69.6inבשירותים public services

(במחירים החקלאי5 6.5התוצר 6.34.28.4Agricultural product5 (at
fixedקבועים) prices)

בחקלאות5 0.2התעסוקה 2.91.29.1Employment in agriculture5
החקלאי5 במשק הון 10.91.3מלאי 2.22.47.8Capital stock in agriculture5

קבועים). atfixed)(במחירים prices)
(כמות): Production5יצור5 (quantity):

4.37.3חי0ה 11.72.3292Wheat
8.2כותנה . 13.02.76.4Cotton

לנשר חיים 23.66.1בעלי 6.53.82.3Livestock for meat
בקר 11.74.3חלב 4.44.36.4Cows milk

למאכל 12.92.0ביצים 0.71.64.6Table eggs
ר,דר 8.52.0פרי 7.54.622.0Citrus fruit

אחרים 17.58.4פירוח 9.87.711.5Other fruit

4 See note 2 above
5 Agricultural years

6I960
1955

'1987
1985

לעיל 2 הערה ראה a
חקלאיות. שנים 5
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(המשך) הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. ANNUAL AVERAGE PERCENTAGE OF CHANGE (cont.)

19601970198019881988
19501960197019801987

ג y1*1r>r<1אומגור■
Geometric mean"54 change

התעשייתי ה"צור 11.65.23.02.9Industrialמדד production index
הכל totalסך

מזון :04.96.26.10.4Thereofזה: Food
ועור הלבשה ,12.04.70,3115Textilesטקסטיל. clothing and

footwear
כימיקלים פלס0יק, ,14.95.94.73.3Rubberגומי. plastics,

chemicalsונפט and oil
כותנת ומוצרי 10.24.22.10.4Metalמתכת and metal products
השמל1 ציוד ,13.67.71.74.8Machineryמכונות, electrical

הובלה equipmentוכלי and
transport vehicl'es

חטמל 15אספקת 011.66.25.69.7Electricitysupply
ביתית 7.26.720.8Domesticצריכה consumption

9.79.58.5Commerceמסחר
8.88.312.9Agricultureחקלאות
7.23.83.1Industryתעשייה

מים 1.9257.6Waterשאיבת pumping

(שטח) בנייה Buildingגמר completed (area)
הכל 10.22.51.42.74.4totalסך

(יחידות) דירות 0.90.24.94.1dwellings (units)

מוצרים של הפריון 5.48.72.5Indexמדד of sales of commodities for
במסחר אישית personalלצריכה use in large scale

המאורגן retailהקמעוני trade (at fixed prices)
קבועים) (במחירים

תיירות 84.40.40.21.0Touristמלונות hotels
88.75.23.31.5Roomsחררים
811.16.52.91.0.1Personnightsלינות

מנועיים רכב 98.314.37.37.48.0Motorכלי vehicles
ארצי !8.21.23.90.5Busesnationaאוטובוסיםקילומטר*" kilomelrage

1090.62.23.20.4Railwayspassengersרבבתנוסעים
ננמלינו שנטענו 18.711.065213.9Freightמטענים loaded at potrs
בנמלים שנפרקו 3.57.72.59.93.3Freightמטענים unloaded at ports

 בינלאומית אוירית 6.716.810.52.47.7Internationalהובלה air passengers
נוסעים

דרכים בתאונות 10.56.40.93.24.1Injuredנפגעים in road accidents
הרוגים :2.611.62.02.13.7Thereofמהם: killed

הכלי 3.82.11.8Pupilstotal§013.73.3יתלמידים0ו
עברי 3.62.63.72.01.8Hebrewו0יחינוך education
ערבי 013.99.14.82.92.2Arabicוחינוך education

באוניברסיטאות 1.1Students'4.42.1§1019.412.3סטודנטים in universities

חולים בבתי .2.7מיטות 0.8151.00.2Beds in hospitals
תושבים perל1,000 1 ,000 population

970ו8
1961

91960
1951

01960י
1949
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הסביבה ואיכות אקלים שסח, אי. פרק

הפנימיים והעמקים ההרים אזור
'10 934 ;3530'E;32<>581N כנען: הר

מי 50 ;35o1ve אי40"32; קיבוץ. דור, רמת
'10 550 ;35O15'E ;32"13'N שכם:

'r> 757 ;35o13'E,3r52'N תעופה: נמל ,D^WIT
0 360 ;34O59'E ;31'M3'N גימל: בית
'10 280 ;34o48pE;3r15N שבע. באר

והערבה הירדן שקע
מ' 75 ;35O36'E ;33o10n בלום: כפר
10  190 ;35O36'E ;324VN מסדה:

10 220 ;35032'E;32o25'N צבי: סירת
'D 12 ;34O57E;29O33'N :/7?W

הסביבה איכות

אויר
תוספת שהם גזים אויר מזהמ1 בין לכלול מקובל
האדם. פעילות עקב כלל בדרך הנוצרים לאויר,
נזקים גורמת באויר מסוים לריכוז מעל זאת תוספת

לאדם. מסרד והיא לסביבה
ידי על בעיקרם הוכנו האוויר מזהמ1 על הנתונים

. המרכזית הלשכה עם בשיתוף הסביבה איכות משרד
וכוללים. לסטטיסטיקה

מזהמים של כמויות על ארציים אומדנים .1
1988 עד 1980 בשנים לאויר הנפלטות

א/9).  א/7 (לוחות
אויר מזהמ1 של ריכוזים על נתונים .2
בשנים בארץ שונים באזורים באטמוספרה

.(1 1 א/ 1 0/K (לוחות 19881984

והסברים הגדרות
לאויר הנפלטים גזים בעיקר כוללים אויר מזהמ1
(בנזין, פחמימני דלק של שלמה בלתי שריפה בעת
אלה גזים בין וכר). פחם לבישול, גז מזוט, סולר, נפט,
חדחמצנ1, פחמן ךוחמצנית, גופרית לציין: יש
לעין הנראה ועשן ודוחמצנ1) חד (חנקן חנקן תחמוצות
ומחלקיקי (פחמימנים) שרוף דלק מחלקיק1 המורכב
אוזון, הגז גם נכלל אויר, מזהמ1 של ברשימה עופרת.
של כימיות תגובות עקב באטמוספרה שנוצר
השמש. קרינת בהשפעת חנקן ותחמוצות פחמימנים
מרחף אבק חלקיקי אויר מזר,מי בין נכללים כן, כמו
תעשיית האדם: מפעילות או חול סופות עקב הנוצרים

לאסלולות. בדרכים תנועה או מחצבות מלט,
נאמרות האויר מזהמ1 כמויות מדידה. יחידות

טונות. באלפי או בטונות בקילוגרמים,
(מיליונית במיקרוגרמים נמדדים אויר מזהמ' ריכוזי

אויר. מעוקב למטר מזהם של הגרם)

שטחי
לקוי מתייחסים והנפות המחוזות שטח נתוני
והגולן ירושלים מזרח כולל ,1949 הנשק שביתת
גם מוצגים זה בפרק מצרים. עם הביןמדינ1 ולגבול
הטבעיים האזורים של היבשתי השטח על נתונים
הימות. שטח על נתונים מובאים כן נפה. כל בתוך

ישראל. למיפוי מהמרכז נתקבלו הנתונים
נתקבלו ירושלים מזרח שטח על הנתונים

הפנים. ממשרד

אקלים
אקלים הוא חלקיה, ברוב ישראל, ארץ אקלים
הסובטרופ1. 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 עד ספטמבר דהיינו, הגשם, שנת לפי
נתוני הקלנדרית. השנה לפי ולא שאחריו, שבשנה
שנה לפי מובאים היחסית 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 הרבשנת"ם .הממוצעים
עד 1964 לשנים התחנות כרוב מתייחסים יחסית,
שנות ברוב מדדו שלא כתחנות צוינו לא אך ,1979
הצבתן. כתנאי ניכרים שינויים שחלו או התקופה

(Reduced) הותקנו הגשם כמות ממוצעי
פרט ,1960 עד 1931 n^rnnn \pnn f!D/,7n<
אריתמטיים כממוצעים שחושבו אילת לנתוני
החודשית הגשם כמות בלבד. המדידות לתקופת

שלם. למספר מעוגלת
הגשומים הימים מספר של הממוצעים

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

המטאורולוגי. מהשירות נתקבלו הנתונים

הגיאוגרפי מיקומה התחנה, שם
הים לפני ביחס וגובהה

הרווף אזור
מי 20 ;3506E ;32o561n מטעים: עכו,
מ 180 ;35o04'E ;32"33'n יצחק: אבן

1n 4 ;34"47'E אי32006; רב: שדה אביב, תל
מי 50 ;34o54'e ;32"00'N גוריון: בן תעופה נמל

'10 30 ;34o491e ;32'wn מטאורולוגית: תחי דגן בית

הסטטיסטי הירחון ו1983. 1972 והדיור האוכלוסין במפקדי ס0נ1י00"ם ואוורים ניילונים אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסייה שטח. נם ר
.1986 .2 'on 0ו0ף,  לישראל
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פתח תלפיות); (שוק חיפה העירייה); (ליד תלאביביפו
יבנה); (חבל אשדוד המרכזית); התחנה (ליד תקוה
נתניה חפר); ובעמק אליעזר בבית (התחנות חדרה

האוניברסיטה). (ליד שבע באר נתניה); (בצפון
המקומיות הרשויות ידי על מנוהלות אלה תחנות
הסביבה איכות במשרד נמצא הרשת ומרכז

בירושלים.
שבמשרד האויר איכות באגף נעשה הנתונים חישוב
מתחנות שנתקבלו הדוחות סמך על הסביבה איכות

לעיל. שצוינו הניסור
הנערך יומיומי רישום על מבוססים הנתונים
ממוצעים מחושבים שממנו דקות, ל5 אחת בתוונות
למשרד מגיעים אלה יומיים רישומים שעות. לחצאי
הערכים של מחשב עיבודי מהם המפיק הסביבה איכות

הבאים;
היומיים הערכים מיצוע ידי על מתקבל ממוצע

השנה. במשך שנרשמו
המירב1 היומי הערך שעות. ל24 מירב1 ערך

השנה. במשך שנרשם
שעתי החצי הערך מירב1: חצישעת1 ערך

השנה. במשך שנרשם המירב1
הגדרות, אוויר, מזהמ1 על נוספים פרסים
בנספח ראה שהנתונים של חישוב דרכי מקורות
בישראל אויר מזהמ' של וריכוזים "פליטות
הסטטיסטי בירחון שפורסם ו 987 1984

.1988 ,12 מס' מוסף  לישראל

הנתונים מנבלות
רק כוללים אויר מזהמ1 של הכמויות על הנתונים .1
עקב לאויר הנפלסות המזהמים כמויות את
כמויות את כוללות ואינן דלק מיני כל שריפת
אחרות בדרכים לאויר הנפלסות המזהמים
מתהליכים או תעשייתיים מתהליכים (כתוצאה
זיהום של הארי שהחלק זאת, עם יצוין טבעיים).

דלק. שריפת עקב נגרם האויר
רק כוללים אויר מזהמ1 של הריכוזים על הנתונים .2
מהמזהמים לחלק בארץ. הניסור מתחנות חלק

(984ו988ו). התקופה לכל נתונים אין
תקופות במשך פעלו הניסור מתחנות חלק .3
הניסור תחנות נתוני חלקי. באופן רק מסוימות
בסוגריים הודפסו מהזמן אחוז מ35 פחות שפעלו

בהסתייגות. אלה לנתונים להתייחס ויש

חומרים של רשימות להגדיר נהוג תקנים.
המותרים. ריכוזיהם את ולקבוע אויר מזהמ1 הנחשבים
בין מבחינים אויר". איכות "תקני נקראות אלו רשימות

אוויר: איכות תקני שני
הריכוז הינו (990/0 תקן (או ס00יס0י תקן .1

990/0 במשך המותר אויר מזהם של המירב1
מהזמן.

הריכוז הינו (1000/0 תקן (או מוחלט תקן .2
כל במשך המותר האויר, מזהם של המירב1

פעם. אף עליו לעבור ואין הזמן
(חדרים, חללים של חימום היא מרחבית הסקה
וליעדים למגורים בבניינים וכדי) פרוזדורים אולמות,

וכוי). ציבור מבני (תעשייה, אחרים

חישוב ושיטות מקורות
כמויות חישוב לאויר. מזהמים של פליטה

על: מבוסס הפליטה
על לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני .1
ועל שנצרכו לסוגיו הדלק של השנתיות הכמויות

לסוגיהם; הרכב כלי של השנתי הקילומסרד
על שהוכנו (כפי אויר מזהמ1 של הפליטה מקדמי 2
בארה"ב הסביבה לשימור הפדרלית הרשות ידי

.(1986 לשנת מעודכן  usepa
unr  (Emission Factor) הפליטה מקדם
הצורכת נתונה אנושית לפעילות האופייני o/rn
שנפלטת המזהמים כמות בין ידוע, מסוג דלק
נייחים ממקורות שנצרכה הדלק כמות לבין באויר .
ניידים ממקורות או וכוי) בית משקי (תעשייה,

הרכב). כלי שעברו (המרחק
אויר מזהמ1 של הפליטה כמויות על האומדנים
 האינדיקטורים הסביבה. לאיכות במשרד הוכנו
והכמות לנפש בק"ג אויר מזהם של ממוצע
 לקמי'ר בטונות אויר מזהם של הממוצעת

לסטטיסטיקה. המרכזית בלשכה חושבו
הוא הנתונים מקור אויר. מ7המי של ריכוזים
עוקבים בתחנות ניטור. רשת הקרויה התחנות רשת
במשך ברציפות האויר מזהמ' של הריכוזים אחרי

(גלאים). מיוחדים מכשירים באמצעות השנה
מ9 נאספו אויר מזהמ1 של ריכוזים על הנתונים י
עירוני מרכז שונים: מסוגים עירוניים באזורים תחנות
ופרבר תעשייתי פרבר תעשייתי, עירוני מרכז מסחרי,
הרוסים); במגרש (התחנה ירושלים בערים:  מגורים
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נבחרים פרסומים

ואוכלוסייה גיאוגרפיים ציונים היישובים, רשימת 6 1961 והדיור האוכלוסין מפקד
1983 ,1972 ,1961 ,1948 20 ,14 ,10 ,6 ,1 מ0י

הרמה לפי וסיווגן גיאוגרפיות יחידות אפיון 15
האוכלוסייה של החברתיתכלכלית 1972 והדיור האוכלוסין מפקד

8 ,5 ,3 מ0י
סכניים פרסומים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת 56 1983 והדיור האוכלוסין מפקד

31 ו^ 1988 ליום נתונים היישובים של ס0סיס0ית הגיאוגרפית החלוקה 2
בישראל. העירוניים

17 הסביבה ואיכות אקלים שטח,



AREA שטח

הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, א/1.שטחי לוח
TABLE 1/1 .AREA1 OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS

סמל
האזור
הטבעי

טבעי ואזור נפה ,r1nr<
(קמוו now

Area
)sq. km.)

District, subdistrict
and natural region

Natural
region
code

כולל סך  21,946ISRAELישראל  GRAND TOTAL

הכל סך  היבשתי 21,501LANDהשטח AREA  TOTAL

ירושלים 627JERUSALEMמחוז DISTRICT

ירושלים 627Jerusalemנסת SubDistrict
יהורה01 300Judeanהרי Mountains01

יהורה02 327Judeanשפלת Foothills02

הצפון 4,501NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 677Zefatנפת SubDistrict
ח/לה03 240Hulaעמק Basin03

מזרה041 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04 ■

הצור.05 106Hazorאזור Region05

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

יזרעאל 1,197Yizreelנפת SubDistrict
^אן08 בית 219Betעמק Shean Basin08
רורוד09 116Harodעמק Valley09
כוכב10 142Kokhavרמת Plateau10
יזרעאל11 367Yizreelעמק Basin11

מנ^ר.12 107Menasheרמת Plateau12
נצרתתירען13 246NazarethTir'anהרי Mountains13

עכו 936Akkoנפת SubDistrict
מערבי14 תרותון 364Westernגליל Lower Galilee14
יח'עם15 246Yehiamאזור Region15
אילון16 128Elonאזור Region16
נהייה17 92Nahariyyaאזור Region17
עכו18 106Akkoאזור Region18

י גולן 1,176Golanנפת SubDistrict
104Hermon42חרמון42

צפוני43 479Northernגולן Golan43
תיכון44 307Middleגולן Golan44

דרומי45 286Southernגולן Golan45

חיפה 854HAIFAמחה DISTRICT

חיפה 283Haifaנפת SubDistrict
היפה19 283Haifaאזור Region19

AREA, CLIMATE AND ENVIRONMENT 18



(המשך) הסבע"ם והאזורים הנפות המחוזות, א/1.שטחי לוח
TABLE1/1.AREA1 OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS

)cont.)

(n0|7סמל nowNatural
טבעיהאזור ואזור נפה ,nnoAreaDistrict, subdistrictregion
.sq)הנובע" km.)and natural regioncode

רודרה 577Haderaנפת SubDistrict
הכרמל20 76Karmelחוף Coast20
יעקב21 זכרון 139Zikhronאזור Yaaqov Region21

אלכסנדר22 126Alexanderהר Mountain22
חורה23 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 312Lodאז)ר Region27

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

אביב 170TELמתוזתל AVIV DISTRICT

אביב תל 170Telנפת Aviv SubDistrict
אביב30 תל 170Telאזור Aviv Region■ 30

הדרום 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 1,272Ashqelonנפת SubDistrict
מלאכי31 321Malakhiאזור Region31

לכיש32 491Lakhishאזור Region32
אשרור33 63Ashdodאזור Region33
אשקל)|34 397Ashqelonאזור Region34

שבו\ באר 12,835Beerנפת Sheva SubDistrict
גרר35 357Gerarאזור Region35
בשור36 1,066Besorאזור Region36
שבע37 באר 1,589Beerאזור Sheva Region37
צפונית38 1ערבה ,650Northern Arava. 38
דרומית39 284Southernערבה Arava39
צפון40  הנגב 5,015Negevהר Mountains  North40
דרום41  הנגב 2,874Negevהר Mountains  South41

הימות 445AREAשסח OF LAKES
כינרת 165Yamים Kinneret (SeaofGalilee)
המלח2 280Yamים HaMelah2 (Dead Sea)

I Area of Israel  land area and lakes  according to 1949 armistice lines 1949 הנשק שביתת קוי לפי  והימות היבשתי noun  ישראל שטח ו
including East Jerusalem and the Golan and international border with הדרומי האגן את נם כולל 2 מצרים. ביןמריניעם תבול והגולן ירושלים מזרח כולל
Egypt. 2 Incl. also the southern basin of the Dead Sea, an evaporation הצפוני. האגן ממימי המוזנת אידוי, כבריכת משמש שכי/0 המלח. ים וגיל
pond at present. which is fed by the water of the notrhern basin.
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אקלימיים א/2.יסודות לוה
י 1988

אקלים

לוח Calendarשנת year

תחנה

VTemperatureס0פר0ורה
mn<

ExtremeקיצוניMean1ממוצעי
עם ימים on
No. of

days with

n'on■
T\y*mn
יומית2
("/)
Mean
daily
relative
humidity2

('/)

מקסימום
Maximum

Ol1'מינימום
Daily

מקסימום
MaximumDate

/O'J'O
Minimum

תאריך
Oate

30"
ויותר
30"
and
over

ninoi
5O

and
less

החוף אזור

יצחק 719.743.012/63.014/111163_4ז24.8אנן

רב שרה אביב, 24.216.120.143.515/55.231/1267069.0תל

גוריון בן תעופה 25.413.419442.716/52.231/121161162.2נמל

תהגה דגן, 25.313.419.343.715/52.020/11072166.1בית
מטאורולוגית

ההרים אזור
הפנימיים והעמקים

כנען A17/15257\19.711.815.735.020/9הר

קיבוץ דוד, 25.713.519.643.015/50.414/111352567.4רמת

23.213.218.238.615/51.124/2842362.3שכם

תעופה נמל 21.311.316ירושלים, 336.215/50.024/2,14/11455466.2

גימל 25.115.120.142.715/53.924/21201בית

שכע 26.212.819.542.315/51.820/11452958.2באר

21/3

והערבה הירדן שקע

בלום 26.312.619.442.016/50.114/111513361.5כפר

28.916.422.645.415/55.817/118560.2מ0דה

צבי 029.015.122.045.716/51.214/11186856.4ירת

31.218.324.744.614/55.828/1220334.1אילת

.1988 מאי ואפריל 1987 ונובמבר ספ00בר כולל לא 3 א/4. בלוח כמסור0 החורגים פי על 2 א/3. בלוח כמפורס החורשים פי על ו
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CLIMATE

TABLE I/2.CLIMATIC ELEMENTS
IX 1987VIII 1988

נשם tiiviRam year

7/כ> סך
ע0 ימים Numberמסגיר of days withטמפר0ורוTemperature "C

Station

0'V\!vm
)dd)
Total
precipi
tation
)mm)

tro 1

1יותר
1 .וחוח
precipi
tation
and

more

שלג
Snow

נרד
Hail

רעמים
Thunder

סער/ת
Gales

17D1V

Fog

סופות
חול
Sand
storms

Meanממוצע

מקסימום
Maximum

מינימום
Minimum

יומי
y

Coastal Region

7806072914425.014.99Even Yiztiaq

655'573163624.216.43Tel Aviv, Sede Dov

6135225.214.219.7Ben Gurion Airport

63556127~1125.413.619.5Bet Dagan, Met.
Station

Hill Region and
inland valleys

8027132220.112.116.1Har Kenaan

7086532613725.913.919.9Ramat David, Qibbuz

8443 644g
2923.413.418.4Shekhem (Nablus(

7563 6141013021.411.416.4Jerusalem, Airport

6845625.215.320.2Bet Jimal

2633842 526.213.119.6Beer Sheva

Jordan Rift
and Arava

5956332452 2326.512.819.6Kelar Blum

265311029.016.622.8Massada

397521511 829.215.422.3Tirat Zevi

701015831.318.624.9Elat

1 From months as spectlied in Table 1/3. 2 Frommonths as specified in Table (/4. 3 ExcJ. September and November 1 987 andAprilMay 1988.
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המקסימלית היומית הטמפרטורה של חודשי ממוצע א/3. לוח
והמינימלית1

(OC)

mnn7/7

Maximum

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

החוף אזור

יצח7ן 198815.615.817.924.330.231.632.732.331.627.421.116.9אבן

1966198315.917.219.824.027.529.830.931,230.628.823.418.0

רב ^דה אביב, 198817.517.718523.126.928.330.230.729526.622.318.9תל

19641979(7.318.220.122.824.327.128.829.328.626.523.318.9

גוריון בן תעופה 198816.517.119.925.630.030.732.532.431.727.622.218.7נמל

1951196018519.121.024.228.030.131.632.431.029.224.620.4

תחנה דגן, 198817.617.519.625.229530.332.131.830.827.522.518.8בית

1964197917.919.221.524.626.729.330.630.929.928.024.219.4מ0אורול/נית

ההרים אזור

הפנימיים והעמקים

■ כנען 19888.89.111.619.226.128.230.829.228.321.114.310.1הר

196419799.211.214.218.724.328.029.429.127223.417.010.8

קיבוץ דוד, 198816.616.619.125.230.431.8.33.933.232728522.217.9רמת

1964197916.618.320.824.528.431.332.332.531.429.124.418.2

198813.414.016523.028.930.332.131.230.625.018.614.9שכם

1970197913.014.817.221.324.826.627.827.827.025.219.813.8

תעופה נמל 198811.612.414.821.426.627.829829.128.723.217.013.7ירושלים,

1968198311.713.216.220.925.427.928.928.828.025.318.813.5

גימל 198815.616.018.625.130.931.733.332.732.127.021.117.6נית

1964197915.817.620.124.228.030.631.531.730528.223.217.5

שכע 198816.016.819.926.632233.335.033.932.927.421.918.2באר

1964197916.418.421.325.629.331.932.932.831.128.623.417.9

והערבה הירדן שקע

בלום 198816.116.619.326.231.833.135.334.334.129.021.917.6כפר

1964197916.418.521.225.129.632.333.333.432.630.024.518.0

198818.118.521.528.335.236.538.937.936.931.423.919.4מסרה

1974198317.619.621.328.132.735.737.036.835.131.725.419.5

צבי 0198817.918.721.728.335.336.839.138.137.331.524.219.3ירת

1964197918.220.323.328.033.136.137.337.435.732.326.419.9

198820.222.125.531.737.639.141.140.038.231.725.821.8אילת

1964197920.823.126.330.635.238.339.439.036.433.027.422.0

ארעיים. הם ל1988 הנתונים
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TABLE I/3.MONTHLY MEAN OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM
TEMPERATURE1

re(

rjirwnMinimum
PeriodStation

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Coastal Region

8.48.29.312.816.319.421.721.620.116.911.89.91988Even Yizhaq

8.18510.012.615.218.220.320.819.817.8'13.810.019661983
10.510.011.413.817.919.723.623.321.318.312.510.71988Tel Aviv, Sede Dov
9.09511.313.816.419.922.022.421.117.714.010.619641979
8.48.59.111.415.417.520.720.518.115.19.27.51988Ben Gurion Airport

6.96.97.69.712,616.218.719.718.114.611.28.719511960
8.17.78.710.214.717.721.420.918.015.09.48.61988Bet Dagan, Met.
6.66.88.611.013.617.119.319.618.114.811.28.219641979

Hill Region and
inland valleys

4.44.45.311.415.416.919.718.918.113.07.95.91988Har Kenaan
4.15.06.89.713516.618.118.016.714.710.65.919641979
7.87.38.310.715.419.122.721.919.114.77.87.11988Ramat David, qibbuz
5.66.17.810.313.817.720.020.218514.610.37.019641979
6.56.17.811.915.818.220.720.419.215.29.17.6.1988Shekhem (Nablus(
7.28.09.612.315.117.219.019.118.416.613.18.219701979
4.74.36.010.113.916.118.218.017.313.3756.01988Jerusalem, Airport
4.04.86.79.612.615.417.217.216.313.99.55.719681983
9.28.810.013.817.419.221.421.220.117.212.510.21988Bet Jimal .

8.59.210.712.915.418.419.820.219.317.414.310.119641979
656.67.911415.217.620.820.817.614.08.56.71988BeerSheva
6.06.98.911.513.916.718518.617.114.711.07.319641979

Jordan Rift
and Arava

7.17.37.911.314.717.420.119.616.513.88.77.01988Kefar Blum

5.76.38.110.613.216.118.018.216.713.29.66.919641979
10.010.110.514.618.620.624.223.821.718.412.911.11988Massada

9.19.710.314.617.320.222.622.721.318.914.911.219741983
8.88.59.413.217.019523.423.620.917.71059.21988Tirat Zevi

7.07.79.412.115.519.021.421.820.617.212.58.719641979
10.111.413518.222.224.126.425.824.619.913.010.81988Elat

9.211.013.917.521.123.825,225.423.720.415.610.719641979

1 Data lor 1988 are provisional.
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ממוצעת1 יחסית לחות א/4, לוח

*****ווו111תקופהתחנה

החוף אזור

יצחק 1988אבן

196519836968 ■67626064

רב שדה אביב. 1988737269696566תל

19641979676766646872

ג1רי1ן בן ת/^ופה 1988797470544954נמל

י 19511960737471666063

מנואורולוגית תחנה רגן, 7569605458רך1988בית

1964197974726966.6869

ההרים אזור

הפנימיים והעמקים

בנע/ 1988הר

1964197978■ 7266574745

קיבוץ דוד, 1988797674655658ר0ת

19641979747372666363

1988797571504150שכם

19701979636059524956

תעופה נמל 1988848078594950ירושלים,

19681983757269574849

גימל 1988בית

19641979666362565557

שבע 1988767066504044נאר

19641979666459545356

והערבה הירדן V\1v)

בלום 1988807369564349בפר

1964197970■ 6864595354

1988757170554551מסדר,

19741983706966554949

צבי 01988787368523942ירת

19641979696865554848

1988534339272321אילת

19641979464235312624

ארעיים. הם ל1988 הנתונים 1
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TABLE I/4.MEAN RELATIVE HUMIDITY1
Percents

VIIVIIIIXXXIIPeirodStation

Coastal Region

1988Even Yizhaq

68686563616819651983

7573696661701988Tel Aviv, Sede Dov

72716867636619641979

6662616055631988Ben Gurion Airport

65666462667019511960

6767666362751988Bet Dagan, Met. Station

71717070707419641979

Hill Region and inland

valleys

1988Har Kenaan

49525554617419641979

6566646465771988Ramat David, qibbuz

66666565657419641979

6064596561731988Shekhem (Nablus(

61656757556519701979

6061586969781988Jerusalem, Airport

5661625661.7319681983

ו 988Bet Jimal

60626461606419641979

5557586255651988BeerSheva

60626360616719641979

Jordan rift and Arava

ו566054596475 988Kefar Blum

59625958627119641979

56525959691988Massada

53565553556819741983

4750485355721988Tirat Zevi

49525353556719641979

2325294039471988Elat

27303538424719641979

1 Data for 1988 are provisional.
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משקעים1  א/5. לוח
TABLE I/5.PRECIPITATI0N1

גשם שנת ;n"umm; rain year

n01i7n'תחנה
Period1

הכל סך
TotalIXX.*//ווווווIVVVIVIIIStation

החוף Coastalאזור
Region

,4669249160197646Akko_1987/88791עכו.
19311960548323861181409954187plantationsמטעים
יצחק 1987/887806592601501801106Evenאבן Yizhaq

193119606541199015018411868186

אביב, 1987/88655141421696169254Telתל Aviv,
דנ 19311960539218941521337547153Sedeשדר; Dov
תעוסר. 1987/88613507219106194325Benנמל Gurion
גוריון 19311960513116791301328357123Airportבן

תחנה דגן, 1בית 987/88635675229118179316Bet Dagan, Met.
19311960535216841451358456103Stationמטאורולוגית

ההרים Hillאזור Region
andוהעמקים inland
valleysהפנימיים

כנען Har_223129814717211517_1987/88802ר.ר Kenaan
1931196071811786141194143893512

דוד, 1987/887084423234143191667Ramatרמת David,
קיבוץ ■19311960502114701151349155175qibbuz

1987/8884453232241273089514Shekhem (Nablus
193119606181157211816713087226

מרכז ,Jerusalem■1987/8875656172221332141077ירושלים, Center
193119605711136910114912192205

גימל 1987/88684965163146229405Betבית Jimal
19311960493014''2941289174164

שנע, י1987/88263באר 304458464324Beer Sheva,
הנגב 1931196020404274447393283Negevמכון Inst,

הירדן vj><t)Jordan Rift
and.הערגה Arava

בלום .כפר 1987/88595_15551981181198010__Keiar Blum
193119604791125288.12996622910

1987/8826510371072931501Massadaמ0דה
1931196038419508097. 7251195

צבי 1987/8839759387105953711Tiratטירת Zevi.
19311960270093852695037114

.1987/88703201514אילת 360Elat
ז19311960250272553

Note: 0 = drops or amount less than 0.5 .וחרה
ל Data for 1987/88 are provisional.

מלו. מ05 7'0נה כמות או 0יפות = 0 הערה.
ארעיים. חם ל88/ל98י הנתונים 1
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הגשומים1 הימים מספר א/6. לוח
TABLE I/6.NUMBER OF RAINDAYS1

נשם rainשנת year

noipn'תחנה
Period1

הכל סך
Total

IXXXIXII1IIIIIIVVVIVIIIStation

החוף Coastalאזור
Region

,Akko__1987/886763161515102ענו,
D'yoo1938/391947/4853.60.32.66.610.212.79.68.52.11.0plantations
יצחק 1987/886051151413111Evenאבן Yizhaq

1938/391947/4857.60.22.76.410.612.79.610.33.51.6

אביב, 1987/88577214121282Telתל Aviv,
דב 1938/391947/4846.40.12.46.210.19.37.68.01.80.9Sedeשדר, Dov
תעופה 1987/88525216101162Benנמל Gurion
1938/391947/4845.40.21.95.88.59.47.78.72.40.8Airportנןגוריון

תחנה דגן, 1987/88567117121162Betבית Dagan, Met.
1938/391947/4845.20.12.06.19.49.67.27.82.30.7Stationנ>0אורולוגית

הההים Hillאזור Region
andוהעמקים inland
valleysה3נימ"ם

ננען Har__53171714132_1987/8871הר Kenaan
1938/391947/4860.60.12.16.110.413.310.711.24.2 2.5

1987/88654217181581Ramatרמחדוד, David,
1938/391947/4852.50.12.35.79.612.09.49.22.71.5qibbuzקיבוץ

Shekhem
(Nablus)1987/886462151514102שכם

1938/391947/4846.80.11.75.47.710.48.68.93.01.0

Jerusalem,
מרכו .1987/88619214רושלים,' 1111122Center

1938/391947/4845.52.05.18.58.98.38.13.01.6

גימל 1987/885681141110102Betביר! Jimal
1938/391947/4843.02.15.17.28.57.78.52.71.2

.wa '1987/88383באר 1810862Beer Sheva,
הנגב \on1938/391947/4827.80.10.93.44.45.65.16.21.30.8Negev Inst.

הירדן Jordanשקע Rift
andוה/1דנה Arava

נ>ום Kefar__1987/886333141711132כפר Blum
1938/391947/4859.70.31.86.110.311.812.510.15.01.8

1987/883124104560Massadaמסדר,
1938/391947/4841.50.11.15.26.89.47.47.63.00.9_

צבי 01987885261101310102Tiratירת Zevi
1938/391947/4842.51.04.88.29.47.38.52.60.7

1987/88102032120Elatאילת
1938/391947/484.60.10.31.10.61.01.00.30.2

1 Days with at least 1 mm. rainfall. Data for 1987/88 are provisional. ארעיים. הם ל1987/88 הנתונים נשם. oo 1.0 למחות בהם י0יםש'רר 1
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ENVIRONMENT  AIR

1 . Quantities of air pollutants
אויר  ה0ביבה איכות

אויר מזר.מי של כמויות .1

אויר מזהמי של פליטה א/7.כמויות לוח
TABLE I/7.EM1SSI0N QUANTITIES OF AIR POLLUTANTS

אויר m'rv198019841985198619871988UnitAirמזהם pollutant

ממוצעת אוכלום"ה
יבשתי nae/

מיליונים
קמר

3.88
20,325

4.16

21.501
4.23

21.501
4.30

21.501

4.37

21,501

4.44

21,501

Millions

Km2

Average population
Land area

Sulphur oxides (SOx)
Quantity emitted

Average per capita
Average per km2

1,000
tons

kg

tons

241 246

54.28 56.29

11.21 11.44

223

51.86
10.37

213 239 268

50.36 57.45 69.07
9.91 11.12 13.19

(SOx) גפרית /7/y/ann
0ונותהנפלטתהכמות אלפי

קנלנפשממוצע

מומתלקמרממוצע

Carbon monoxide (CO)

Quantity, emitted

Average per capita
Average per Km2

1,000
tons
kg.

tons

Nitrogen oxides (NDx)
Quantity emitted

Average per capita
Average per Km2

1,000
tons
kg.
tons

450 420 382 371 363 284

101.35 96.11 . 88.84 87.71 87.26 73.20

20.93 1953 17.77 17.26 16.88 13.97

131 123 106 104 74

2951 28.15 25.81 25.06 25.00 19.07
6.09 5.72 5.16 4.93 4.84 3.64

(CO) .ixnnin inns
הנפלטת טומתהכמות אלפי

לנפש קגממוצע
לקמר טונותממוצע

(NOx) חנקן תחמוצות
הנפלטת nirnaטונות אלפי

לנפש קגממוצע

לקמר טונותממוצע

Suspended particulate
matter (SPM)

1,000Quantity emitted
tons

kgAverage per capita
tonsAverage per Km2

Hydrocarbons (HC)
1,000Quantity emitted
tons

kg■■Average per capita
tonsAveraae Der Km2

25

54

22

51

20 19

47 45

21

44

24

5.63 5.03 4.65 4.49 5.05 6.19

1.16 1.02 0.93 0.88 0.98 1.18

34

12.16 11.67 10.93 10.64 1058 8.76

2.51 2.37 2.19 2.09 2.05 1.67

(SPM) מרחף אבק חלקיקי

הנפלטת טונותהכמות אלפי

לנפש קגממוצע

לקמר טונותממוצע

1HC) פחמימנים
הנפלטת טונותהכמות אלפי

לנפש קגממוצע

לקמר טונ1תממ1צע

Lead (Pb) |Pb) ועופרת
Quantity emitted 1,000

tons
051 0.66 0.60 0.54 0.54 0.43 נוונוח אלפי הנפלטת הכמות
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הדלק סוג לפי דלק משריפת אויר מזהמ1 של פליטות א/8. לוח
TABLE I/8.EMISSION OF AIR POLLUTANTS FROM FUEL COMBUSTION, BY

TYPE OF FUEL
Tons

198019841985198619871988Fuelהדלק

(SOx) גפרית 268,035239,020213,309222,831246,074241,274SULPHURתחמוצות OXIDES (SOx)

2,9763.7563,7484,1044,5324,956Gasolineבנזין

260228196216228200Keroseneנפ0
8,4647,4127,0527,3487,9608,504Distillateסולר fuel oil

קל 10,80011מזוט ,04011,16010.98011,58010.206Light residual fuel oil

כבר 245,535176,414147,158151.793172,145168.493Heavyמזונו residual fuel oil

בי0ומני 040.17043.99548,39049.62948,915Bituminousפחם coal

(CO) חדחמצנ1 283,727362,626370,684382,293420,472449,862CARBONפחמן MONOXIDE (CO)

woriD t)465350515558Liquefied petroleum
(גפמ) roiyngas (LPG)

260.958334,971342,463353.196386,041412,929Gasolineבנזין

474236394237Keroseneנפ0

20,36925,06825.69026.42431,49433,750Distillateסולר fuel oil

קל 113116117115122119Lightמזו0 residual fuel oil

כנד 2,1941,5731.4351.4801,6831,952Heavyמזונו residual fuel oil

נינ1ומני 08038939881,0351,017Bitumionousפחם coal

(NOx) חנקן 73,909104,143106,077111,387123,478131,371NITROGENתחמ1צ1ת OXIDES (NOx)

פוזכוימנ1 219251236244264275Liquefiedנז petroleum
(גפמ) gasמעובה (LPG)

'בנזין 16,59021,29521.77222,45424,54226,252Gasoline

174153131145153134Keroseneנפ0

27,08632,71733,42734,37140,92344,050Distillateסולר fuel oil

קל 454464469461486476Lightמזוט residual fuel oil

כבר 29.38621,14419,26619,87022,50526,062Heavyמזו0 residual fuel oil

בי0ומני 028,11930,77633,84234,60534,122Bitumionousפחם coal

(SPM) 23,90220,62518,85119,54122,32824,863EMISSIONחלקיקים OF SUSPENDED

PARTICULATE MATTER

(SPM)

377384483510557596Gasolineבנזין

242118202119Keroseneנסנ1
4,5835,2155.5095,7026,9677.561Distillateסולר fuel oil

קל זום מ ■505252515453Light residual fuel oil

כנד 18,86813,83611,63011,98213,27215,219Heavyמזוט residual fuel oil

ניטו10י 01,0181,1481,2761,4571,415Bitumionousפחם coal

(HC) 34,38244,13345,12046,53550,86254,405HYDROCARBONSפחמימנים (HC)

34,38244,13345,12046,53550.86254,405Gasolineבנזין

(Pb) 432545543595657508LEADעופרת (Pb)
432545543595657508Gasolineבמין
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הצרכן סוג לפי דלק, משריפת אויר מזהמי פליטות א/9, לוח
TABLE I/9.EMISSION OF AIR POLLUTANTS, BY TYPE OF CONSUMER

niiioTons

והשימו!') הצרכן 019801984198519861987.1988Typeוג of consumer
and use

(SOx) גפרית 268,035239,020213,309222,831246,074241,274SULPHURתחמוצות OXIDES (SOx)

מרחבית fipon3,4283,3963,3643,3763,4523,424Space heating
מגוע' 6,7927,5407,4128,0328.7488.956Motorרכב vehicles

בנזין רכב :2,9763,7563,7484,1044,5324,956Thereofמזה: gasoline vehicles
275,815228.084202,533211,423233.874228,894Industryתעשייה

חשמל "צור :nro204,130164,880148,701150,723173,335176,525Thereof: electricrity

production

(CO) חדחמצמ 283,727362,626370,684382,293420,472449,862CARBONפחמן MONOXIDE (CO)

מרחבית 370372363367379377Spaceהסקה heating
מנועי 280,889359,712367,852379,315417,197446,258Motorרכב vehicles

בנזין רכב מ1ה. .260,958334,971342,463353,196386.041412,929Thereof: gasoline vehicles
2,4682,5422.4692,6112,8963,227Industryתעשייה

רושמל "צור :1,9851,9711,9311,9992,2552,587Thereofמזה: electricrity

production

(NOx) חנקן 73,909104,143106,077111,387123,478131,371NITROGENתחמוצות OXIDES (NOx)

מרוובית 1,4191,4301,3931,4121,4611,453Spaceהסקה heating
מנועי 41,94252,76654,06855,67864,17268,646Motorרכנ vehicles

בנזין רכב :16,59021,29521,77222,45424,54226,252Thereofמזה: gasoline vehicles
30,54849,94750,61654,29757,84561,272Industryתעשייה

חש0ל "צור :24,82343,12544,45047,20650,65154,030Thereofמזה: electricrity

production

(SPM) Q'17'|7>n23,90220,62518,85119,54122,32824,863EMISSION OF SUSPENDED

PARTICULATE MATTER

(SPM)

מרו/נית nj7Df<135132129131134132Space heating
מנועי 4,7965,5715,8846,0927.3937,999Motorרכב vehicles

בנזין רכנ :377483494510557596Thereofמזה. gasoline vehicles
18,97114,92212,83813,31814,80116,732Industryתעשייה

וזשמל "צור 14,3839,8208,5718.51310,08311מזה: ,986Thereof: electricrity
production

(HC) 34,38244,13345,12046,53550,86254,405HYDROCARBONSפחמימנים (HC)

בנזין 34,38244,13345,12046,53550,86254,405Gasolineרכב vehicles.

(Pb) 432545543595657508LEADעופרת (Pb)
בנזין 432545543595657508Gasolineרכב vehicles
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2. Concentrations of air pollutants אויר מזהמי של ריכוזים .2
באויר (no,) |p1n nmnnni (S02) דוחמצנית גפרית א/10.ריכוזי לוח

TABLE !/™.CONCENTRATION OF SULPHUR DIOXIDE (S02)
AND NITROGEN OXIDES (NO,) IN THE ATMOSPHERE1

Micrograms per M3 atmosphere אויר לס3 מיקרונרמים

nm
Year

(S02) jvunnn nnDa
Sulphur Dioxide (S02)

(NOx) |,71n nmonn
Nitroqen Oxide (NOx)

2.10'bj
Method2

ממוצע
Average

מירב1 ערך
שעות י24
Maximal
daily value

חצי ערך
מירב1 שעתי
Maximal
halfhour
value

תיפקור
התחנה3
Uptime of
monitoring
station3

*no'iu
Method2

ממוצע
Average

מירב' ערך
שעות ל24
Maximal
daily value

חוגי ערך
מירב1 שעתי
Maximal
halfhour
value

תיפקוד
התחנה3

Uptime 01
monitoirng
station3

560940M'cf standard
8401.880100r standard

. CENTER OF TOWNCOMMERCIAL
Jerusalem

37.8741575
208637186
4214352086
3415944382

Tel AvivYafo
4420747785
3715347750

(66)(20)
0

Petah Tiqwa
5320247577
3818240066
6915439342
4919239180

TOWNINDUSTRIAL CENTER OF THE
Haifa

0
0
0

0
INDUSTRIAL SUBURB

Ashdod
(68)(384)(22)

2613046597
239054798

Hadera
102533651
114327753

20884
22192

RESIDENTIAL SUBURB
Netanya

215424667
185017141

21583
28087

Hadera
153724155
123635447

11689
17192

99* 260780ת7,ן
\txfh 3901.560תקן

מסחרי עירוני מרכז
ירו761ים

1985(16)(81)24)
198611246388
1987105025985

"5988103922680
אניב'פו תל

19851

1386
1987(21)(86)(338)25)
19882110950467

תקוה פחח
1985134162120042
1986(17)(68)(226)28)
1987(21)(86)(338)25)
19883610438546

תעשייתימרנז עירו**
חיפה

19851(94)(173)(681)(19)
1986851971.27197
1987422862,55299
'19885616296785

תעשייתי פרבר
אשדוד

19862(144)(1,695)(23)
1987272462.25196
9881821390792ר

חדרה
1985383923663
198685230453
198742488
'198837495

מגורים פרבר
נתניה

198538'2316064
198682636163
198712588
198810491

חדרה
[ 1985352132063

198652017849
198725488

 198823993
שנע Be'erנאר Sheva

1985104
198652619147
19879171976996397 13382
198800

1 For the location of the stations in the towns  see Introduction
2. Measurement method:

3. Percent of uptime of monitoring during the year.

1. Flame Photometric
?.Pulsed UV lfuorescence
3. Instrumental coulometric titration
4. Chemiluminiscence

0ב1א. ראה  בערינו החח11ת 0יק1ם בדנר
הלודידה: שיטת

השנה כג/שך פעלה שהתחנה הזמן אחוז 3
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1(spm) מרחף אבק וחלקיקי (03) אחון ריכוזי  א/11. לוח
TABLE 1/1 1 .CONCENTRATIONS OF OZONE (03) AND SUSPENDED

PARTICULATE MATTER (SPM) IN THE ATMOSPHERE1
Microgram per M3 atmosphere אויר 7מ3 מיקיוגרמים

(O3)(SPM) מרחף אבק חלקיקי
OzoneSuspended paniculate matter (SPM)

2no'tuמירב'0מ1צע ערך
m vjui Oa~*j

חצי ערך
מירכי ממוצעmnnnJn0'>uשעתי

מירב' ערך
TJ/l/fV ל"24

תיפקוד
התחנה3

YearMethod2AverageMaximalMaximalUptime ofMethod2AverageMaximalUptime of
daily valuehalfhour

value
monitoring
station3

daily valuemonitoring
station3

99"/0 //7ndard 20099o/o Stan
000/0ו 23010070תקן standard 300

מסחרי עירוני COMMERCIALמרכז CENTER OF THE TOWN
Jerusalemירושלים

1985124579286 48 370
198684143265763512849
198780143312684515574
.198868119200933810176

אביביפו Telתל AvivYafo
1985191 391631 790
19863675151570
1987(61)(129)( (20)0
.1988436( 440

תקוה Petahפתח Tiqwa
19851120 593571 46338 33 388
1986448623039(51)(162)(19)
19873773337430
.1988358640

תעשייתי עירוני INDUSTRIALמרנז CENTER OF THE TOWN
Haifaחיפה

19841202 1(277)ו (21)252 1 76 1 460

תעשייתי NDUSTRIALפרבר SUBURB
Ashdodאשדוד

1986215(257)| (י2)
198737887
198829083

60
51
97

Hadera
202
147
308

57
54
100

RESIDENTIAL SUBURB
Netanya

57
57
64

63
55
(26)

220
248
84

33
29
21

Hadera
155

1 177
(90)

Be'er Sheva

29
34

46 732

מנורים פרבר
נתניה

1985
1986
1987

1984
1985
1986

1984
1985
1986

198513 (27)(2,1.19)(126)ו,
1986(153)(230)(27)11999857
1987671843326911659953
1988| 00

1 See notes 1 and 3 to Table 1/10.
2 Measurement method:

א/0י. ללוח 1,3 הערות ראה 1,3
המדידה. שיטת 2

 Chemiluminiscense
 U.V. absorbtion
■ Beta absorbtion
 High volume sampler
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אוכלוסייה ב. פרק

חישוב ושיטות מקורות הסברים,

מפקד עד האומדנים האוכלוסייה. אומדני בסיס
ומבוססים נוכחת לאוכלוסייה מת"ח0י0 22.5.1961
ואילו ב948ו.8.11, שנערך התוחבים רישום על
לאוכלוסייה מתייחסים ואילך 1961 ממפקד האומדנים
מבוססים האומדנים ,1982 ועד 972ו משנת קמעה.
ב20.5.1972. שנערך והדיור האוכלוסין מפקד על
תוצאות על מבוססים האומדנים ואילך 1983 משנת

ב4.6.1983. שנערך המפקד
מזרח תושבי את האוכלוסייה כוללת ,1967 משנת
1982 בשנת בכוח. העולים את 1969 ומשנת ירושלים,
הגולן. של והמוסלמית הדרוזית האוכלוסייה נוספה

המפקד תוצאות היהודית, האוכלוסייה בעבור
השוספים, לאומדנים מאד קרובות היו ב1961 שנערך
1972 של אלה לאומדנים; כבסיס שימשו כן ועל
במספר חסר בגלל השוספים, לאומדנים הותאמו
נמוכות התוצאות היו 1983 במפקד במפקד. הילדים
אחרי השוספים. האומדנים מן נפשות ב42,520
ב21,000 המפקד תוצאות הוגרלו התוצאות, הערכת
האומדן בין אירציפות יש כן, על לאומדנים. כבסיס

.1983 לתחילת והאומדן 1982 לסוף
מפקד תוצאות היו הלאיהודית, לאוכלוסייה באשר
לאותו השוסף מהאומדן בערך ב4,000 גבוהות 1961
המוסלמית, האוכלוסייה בעבור בעיקר  תאריך
בעיקר בכ5,000, נמוכות היו 1972 מפקד ותוצאות
נמוכות התוצאות היו 1983 במפקד לנוצרים. בנוגע
המוסלמית. האוכלוסייה בעבור נפשות בכ10,000
1983 מפקד תוצאות הוגדלו התוצאות, הערכת אחרי
בי) אירציפות יש לכן, לאומדנים. כבסיס נפש ב5,000

האוכלוסייה אומדן
הגדרות

קבועה. לאוכלוסייה מתייחסים הפרק לוחות
תושבים כוללת יורה) (דה קבועה אוכלוסייה
תושבים וכן בארץ, הנמצאים בכוח ועולים קבועים
בעת משנה פחות מהארץ הנעדרים קבועים

האומדן.
טבעי ריבוי הם; האוכלוסייה של השינוי מרכיבי
ועולים עולים הגירה: ומאזן פסירות) פחות (לידות
בכוח, לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים ככוח,
חוזרים, בכוח עולים משפחות, איחור לשם כניסות
למעלה שהייה אחרי לישראל ששבו קבועים תושבים
מבוא גם (ראה עולים ואזרחים בחו"ל חודשים מ12
אלה מכל ותיירות). הגירה תנועות  די לפרק
מ12 למעלה בחו"ל השוהים התושבים את מפחיתים
חזרו שלא ותושבים לרורל שיצאו בכוח עולים חודשים,

בירדן. מביקור
בררך כוללים הלוחות ודת: אוכלוסייה קבוצ1ת
נוצרים, מוסלמים, יהודים, לפי האוכלוסייה פירוס כלל

ואחרים. דרוזיים
זמינות כגון מסיבות אפשרי אינו זה פירוט כאשר
מופיע אוכלוסייה, בכל המקרים מיעו0 או הנתונים,
"יהודים',  בלבד האוכלוסייה קבוצת לפי הסירוס

מוסלמים". מזה;  ולאיהודיס
ער לארם שמלאו השלמות השנים מספר הוא הגיל

האומדן. תאריך
לילידי הלידה, ארץ  לארץ חוץ לילידי מוצא. ארץ

האב. לידת ארץ  ישראל

(19862010) השונות בתחזיות ההגירה ומאזן הפריון הנחות

והנחות נוצריםודרוזיםמוסלמיםיהודיםתחזיות

(נמוכה) אי תחזית
כולל פריון

שנתי הגירה מאזן
ב2001מ2.8 ל2.1

5,000
ל5.מ 5.0

א
ב2006 2

ו

שינוי) (ללא 2.2
אין

(בינונית) בי תחזית
כולל פריון

שנתי הגירה מאזן
מ2.8
000) 0
10,000

ב2006 ל2.4
פחות עולים 10
בחול) נשארים

ל0.מ 5.0

א

ב2006 3

ו

שינוי) (ללא 2.2

אין

(גבוהה) ג תחזית
כולל פריון

שנתי הגירה מאזן
שינוי)2.8 (ללא

+ 5,000
ל5.מ 5.0

א
נ2010 3

1

שינוי) (ללא 2.2
אין
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חדש) (סיווג יישוב צורת
והלוחות ההגדרות, שונו ,1983 מפקד בעקבות
(ההבדלים החרשות ההגדרות פי על הם זה בשנתון
בסדרת 3 מסי בפרסום פורטו הסיווגים בין

להלן). רשימה ר  1983 מפקד פרסומי
,1983 מפקד מאז וקבועה. שוטפת "שוב צורת
 השתנתה השתייכותם שצורת רבים "שובים יש
לעירונית מכפרית או לאחרת אחת עירונית מקסגוריה
2,000 עבר שבהם האוכלוסין שמספר משום וזאת, 
היא היישוב צורת וב/19, ב/11 ב/6, בלוחות נפש.
יתר בכל במפקד. שנקבעה זאת דהיינו, הקבועה,

השוטפת. היא היישוב צורת הלוחות,
שאוכלוסייתם ה"שובים כל עירוניים: "שובים
גודלם. פי על מסווגים והם ומעלה תושבים 2,000 כוונה
מונה שאוכלוסייתם ה"שובים כל כפר"ם: "שובים

חקלאיים). אינם אם (גם תושבים 2,000 ער
כדלקמן: מתחלקים הכפריים ה"שובים

שיתופית, כאגודה המאורגן כפרי, "שוב מושב:
מבוצעים התוצרת ושיווק החקלאי הציוד רכישת שב/
הייצור של המכריע והרוב הצריכה ואילו במשותף,

פרסי. בסיס על העם
לתכונות נוסף שבו, כפרי "שוב שיתופי: מושב
שיתוף על הייצור גם מבוסס מושב, של השיתופיות

פרסי. באופן מתנהלת הצריכה ורק
מאורגנים והצריכה הייצור שבו כפרי "שוב קיבוץ:

שיתופי. בסיס על
"שוב של תכונות בעלי מוסדות מוסדי: יישוב
אחר. "שוב של המוניציפאלי נתחום כלולים שאינם
מ2,000 פחות המונה "שוב אחר: כפרי יישוב
"שובים האחרים. ה"שובים בסוגי נכלל ולא תושבים

גם: כוללים אחרים כפר"ם
כאגודה המאוגד "שוב קהילתי: יישוב
ומידתה הקואופרציה תחומי שבו שיתופית,

התושבים. ע"1 נקבעים
או שירותים המרכז "שוב כפרי. מרכז
כפר"ם "שובים למספר תעשייתיים מפעלים

בסביבתו.
בנגב בעיקר הבדוית, האוכלוסייה הם בדוים שבטי
1983 מפקד (מאז ביישובים גרים שאינם הארץ, ובצפון

ליישובים). מחוץ הגרים בין כלולים
שאינם תושבים הם אלה ליישובים. מחוץ גרים
מחוץ ומתגוררים קסנות בקבוצות המפוזרים כדוים,
גרה שבהם המקומות כלשהו. "שוב של לתחום
שמוגדר (כפי "שוב של תכונות בעלי אינם זו אוכלוסייה

לעיל).
בפרסים שינויים על הדיווח בדרום, הבדוים אצל
על נוסף מלא. איננו וכוי גירושין נישואין, כגון אישיים
שם את ככתובת הבדוים מוסרים רבים, במקרים כך,
הואיל בו. גרים שהם היישוב שם את כמקום השבנו
הדבר גורם ליישובים, מחוץ כגרים נחשבים והשבסים
לריכוז ליישובים, מחוץ אל מהיישובים יציאות לרישום
ולשיעורי ליישובים מחוץ הגרים בין לירות ברישום גדול
חלוקת הוצאה לכן סבירים; שאינם גילים והרכב ילודה

השנתון. מלוחות גיל, לפי בדרום הבדוים
לפי הוגדרו והנפות המחוזות ונפה. מחוז
בעת המדינה של הרשמית המ'נהלית החלוקה

סוף בין ,1961 תחילת של לאומדן 1960 לסוף האומדן
.1983 לתחילת 1982 סוף ובין ,1972 לתחילת 1971
אחרות, תכונות עם בשילוב גיל, לפי האומדנים

לשנה. אחת נערכים
על מבוסם מסוימת שנה לסוף הגילים הרכב אומדן
כל הזזת עם קודמת, שנה לסוף גיל לפי האומדן
הלידות את מוסיפים זה לבסיס אחת. בשנה השנתונים
את ומורידים גיל, לפי העולים ואת האומדן שנת של
על גיל. לפי התושבים של ההגירה מאזן ואת הפסירות
לבסיס וההורדות התוספות של המאזן הוספת ידי

השנה. לסוף הגילים אומדן מתקבל
על מבוססות התחזיות אוכלוסייה. תרוזיות
הצפויה והתפתחותה ,1985 שנת סוף של האוכלוסייה
התחזיות שלוש .2010 שנת ועד זאת משנה
רמת של בהנחות מזו זו שונות כאן המתפרסמות
ההגירה. מאזן ושל ג') לפרק מבוא (ר הכולל הפריון

התחזית תקופת סוף שעד הונח לתמותה, אשר
הנקבות ועבור 75.9 עד הזכרים עבור יגדל החיים אורך
 שונות אוכלוסייה קבוצות בין הבדל ללא ,79.4 עד
גבוה יהודים של הנוכחי החיים שאורך פי על אף

הלאיהודים. של מזה כמקצת
אוכלוסייה תחזית ראה נוספים פרסים בדבר
>רי 828 מסי מיוחד פרסום ,2010 שנת עד בישראל

להלן). רשימה גם

של הגיאוגרפית החלוקה
האוכלוסייה

הגדרות

את והמקיים בקביעות המאוכלס מקום חינו "שוב
הבאים: התנאים

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

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

התכנון. מוסדות ידי על אושרה הקמתו ד.
וללאיהוד"ם ליהודיים מתחלקים ה"שובים
ה"שובים במרבית ביישוב. האוכלוסייה לרוב בהתאם

לאיהודים. של או יהודים של מכריע רוב יש
כ"מעורבים", המוגדרים עירוניים "שובים שבעה יש
מיעוס עם אבל יהודית, אוכלוסייה של מכריע רוב בעלי
תל ירושלים, והם: לאיהוד"ם, תושבים של ניכר
מעלותתרשיחא. לוד, רמלה, עכו, חיפה, אביביפו,
המעורבים ה"שובים מספר עלה 1983 מפקד מאז
נוסף וב1985 עלית. נצרת גם נוספה כאשר לשמונה,
הן נכללים אלה "שובים שלום. נוה הכפרי היישוב
הכל בסך הלאיהוד"ם; ביישובים והן היהודיים ביישובים

אחת. פעם רק נכללים אלה "שובים
הירוק לקו שמעבר הישראליים ה"שובים
הם  ומחולקים ה"שובים ברשימת כלולים
מוניציפאלי מעמד "שוב, צורת לפי  ואוכלוס"תם

"שוב. וגודל
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מקורות

ותכונותיה ביישובים האוכלוסייה אומדני
983ו מפקד של התוצאות על מבוססים הדמוגרפיות

בהם. שחלו השינויים ועל
לעיל, שצוינו המרכיבים על נוסף גידול: מרכיבי

ותכונותיהם. פנימית בהגירה הניידים כלולים

פנימית הגירה

מבוססים "שובים בין הפנימית ההגירה על הנתונים
שנרשמו כפי השינויים קובץ מתוך שנעשו העיבודים על

הפנים. במשרד התושבים במרשם
פי על כתובת שינו" ברישום הוחל ו98ו, בסוף
נוסף זהות, תעודת ובקשת דרכון הוצאת לידה, הודעות
כתובת. שינוי על התושבים של הרגילות ההודעות על
ב1982, השינויים במספר ניכר לגידול גרם זה דבר
קודמות. שנים עם הנתונים בהשוואת להיזהר יש כן ועל

כחלק גולן נפת נוספה 1982 בשנת .1983 מפקד
הצפון. ממחוז

ל15 הרשמית החלוקה במסגרת סבעי. אזור
המדינה ש0ח של יותר מפ1ר0ת חלוקה נעשתה נפות,
נפה של חלק הינו טבעי אזור כל סבע"ם. אזורים ל45

שלם. מחוז או שלמה נפה מקרים ובכמה אחת,
ואחידים רצופים תחומים חינם הסבע"ם האזורים
האקלים הפיסי, המבנה מבחינת הן האפשר, ככל
הדמוגרפיות, התכונות מבחינת והן והקרקעות,

האוכלוסייה. של והתרבותיות הכלכליות
היישובים של המוניציפאלי המעמר

מקומיות: רשויות של סוגים 3 בין מבחינים
בלבד. אחד ליישוב מתייחסת עירייה

בלבד. אחד ליישוב מתייחסת מקומית מועצה
"שובים, למספר מתייחסת אזורית מועצה

כלל. בדרך כפריים
מוניציפאלי. מעמד חסרי "שובים גם יש

נציגות להם שיש "שובים יש האזורית במועצה
המוניציפאלי בתחום הנמצאים "שובים ויש במועצה
כלולים אלה גם אך בה, נציגות להם ואין המועצה של
נכללת ואוכלוס"תם שבמועצה, היישובים במספר

באוכלוסייתה.
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מקורות

על מבוססים וגודלם nan ywr< על האומדנים
'"ב). פרק (ראה אדם כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות

פי על האוכלוסייה אומדני עודכנו ב1976, החל
הסדרות המשכיות לאפשר 1972.'כרי מפקד תוצאות

מחדש. 1975 נתוני עובדו הנתונים, והשוואת
תוצאות פי על האוכלוסייה אומדני עודכנו ב1985,
והשוואת הסדרות המשכיות לאפשר כדי 983ל. מסקר
הגדרת גם מחדש. 1986 מנתוני חלק עובדו הנתונים,
הותאמה המשפחות בעיבודי הנכללת האוכלוסייה
כוללים אינם הבית משקי עיבודי ב1985 החל למפקד.
גרים שאינם בדרום והבדוים המוסדות הקיבוצים, את
ושיטת וביצועו ארגונו הסקר, מבנה על קבע. ביישובי
האוכלוסייה, אומדני עדכון על וכן והשקלול הדגימה

ושכר. עבודה  '"ב לפרק מבוא ראה

בית משקי
הגדרות

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

משפחה. קרובי שאינם
הנפשות מספר לפי נקבע בית משק גודל

הנ"ל. ההגדרה לפי הבית במשק הכלולות
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 ואם הבית, משק ראש ביותר המבוגרת

ביותר. המבוגר הגבר/האשה
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נבחרים פרסומים

1983  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

ארעיים סיכומים  בית ומשקי אוכלוסייה 1

היישובים של סטטיסטית הגיאוגרפית החלוקה 2

בישראל העירוניים
נתונים בית. ומשקי אוכלוסייה היישובים, 3

"שוב לפי המלאה, מהפקידה דמוגרפיים
ומשקי אוכלוסייה ס00יס0"ם, ואזורים "שובים 4
לפי המלאה, מהפקידה דמוגרפיים נתונים בית.

0ס0יסטי אזור
ואזורים ויותר) תושבים 2,000) "שובים 5
תכונות בית. ומשקי אוכלוסייה ס00י00"ם.
מהפקידה נבחרות כלכליות חברתיות

המדגמית
ואוכלוסייה גיאוגרפיים ציונים היישובים. רשימת 6

1983 ,1972 ,1961 ,1948
נתונים  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות 7

המלאה הפקידה מן כללארצ"ם
נתונים  משקיבית של דמוגרפיות תכונות 8

המדגמית מהפקידה
מתוצאות נתונים מבחר  בישראל הקשישים .11

המפקד
מן דמוגרפיות תכונות  ויישובים אוכלוסייה 12

גיאוגרפיות חלוקות לפי המלאה, הפקידה
הרמה לפי וסיווגן גיאוגרפיות יחידות אפיון 15

האוכלוסייה של החברתיתכלכלית
מקום לפי אוכלוסייה אי: חלק פנימית הגירה 16

וב978ו ב983ו מגורים
תקופת "שובים בין הגירה בי: חלק פנימית הגירה 17

לדירה וכניסה כיישוב השתקעות

סכניים פרסומים

 וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת 56
.3 1*** 1988

מיוחדים פרסומים

אי חלק  תשס) בחשון (וי התושבים רישום 36
בי חלק  תש0) בחשון (וי התושבים רישום 53
בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 215

אי חלק  1948 1964
בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 274

בי חלק  19481964
בישראל יהודים של פנימית הגירה 721

19781980
בישראל האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות 825

1986 ;1985
2010 שנת עד בישראל האוכלוסייה תחזית 828

1986 בישראל המשפחות 829
דמוגרפיות תכונות  ביישובים אוכלוסייה 850

1986 גיאוגרפיות בחלוקות

1961  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

,36 ,33 ,28,25 ,22 ,20,19,17 ,14 10 ,84 ,1 נוסי
.43 ,42 ,4038

1967  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

ו חלק ירושלים מזרח
וו חלק ירושלים מזרח

1972  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

.17 ,11  8 ,6  2 '00
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POPULATION ESTIMATES
דת לפי האוכלוסייה, ב/1. לוח

TABLE11/1. THE POPULATION, BY RELIGION
Thousands

האוכלוסייה אומדן

אלפים
השנה בסוף ;v'oi'mNממוצעת אוכלוסייה

of yearPopulation at endAverage population

D'tmדרוזים
הכל הכלואתריםנוצריםמוסלמיםיהודיםסך ואחריםנוצרים0o'T/n'D'DVOIDך
TotalJewsMoslemsChristiansDruzeTotalJewsMoslemsChristiansDruze

and othersand others

8י XI 1948716.7 872.7156.0
1948758.7\A1671.9
19491,013.9 1,173.9111.534.014.51,059.0901.0
19501,203.0 1,370.1116.136.015.01,266.81.103.0113.835.014.8
19511,577.81,404.4118.939.01551,494.31,324.0117537.5. 15.3
19521,629.51,450.2122.840.416.11,606.21,429.8120.939.715.8
19531,669.41 ,483.6127.641.416.81,650.31,467.7125.240.916.5
19541,717.81,526.0131.842.018.01,689.51 ,500.7129.741.717.4
19551,789.11,590.5136.343.319.01,750.41,555.3134.1427185
19561,872.41,667.5141,443.719.81,828.41 ,626.4138.943.519.4
19571,976.01,762.8146.845.82051,930.51,721.2144.144.820.2
19581,810.2 2,031.7152.847.321.42,000.11,782.7149.846.621.0
19591,858.8 2,088.7159.248.322.32,062.11,836.2156.047.821.9
19601,911.3 2,150.4166.349.623.32,117.01,882.6162.849.022.8

י 19611.981.7 2,234.2174.951.326.32,189.91,942.0171.250.725.8
19622.068.9 2,331.8183.052.627.32,288.22,030.5178.951.926.8
19632,155.6 2,430.1192.253.928.52,379.72,111.3187.753.127.9
19642.239.2 2,525.6202.355.528.62,477.52,197.1197.354.628.5
19652,299.1 2,598.4212.457.129.82,562.62,269.8207.356.329.2
19662,344.9 2,657.4223.058531.02,629.22,323.2217.757.830.4
19672,383.6 2,776.3289.671.032.12,715.22,362.6256.264.831.5
19682,434.8 2,841.1300,872.233.32,806.52,407.6294.671.832.6
19692,506.8 2,929.5314.573.534.62,884.22,469.6307.872.933.9
19702.582.0 3,022.1328.675.535.92,974.02.543.1321.374.535.2
19712,662.0 3,120.7344.077.337.33,069.32,620.1336.176.436.6
'19722,752.7 3,225.0360.773.837.83,172.62.704.6352.377.837.8
19732,845.0 3,338.2377.276.739.33,278.12,795.6368.775.238.5
19742,906.9 3,421.6395.278.740.83,377.42,873.6386.177.740.0
19752,959.4 3,493.2411.480.242.23,455.32,931.2403.179.441.5
19763,020.4 3,575.4429.182.043.93,533.02.988.3420.681.243.1
19773,077.3 3,653.2446.583.845.63,613.03,047.2438.183.044.8
19783,141.2 3,737.6463.685.547.33,692.63,106.9454.784.646.4
19793,218.4 3,836.2481.287.649.03,786.43,179.5472.286.648.1
19803,282.7 3,921.7498.389.950.73,877.73,249.4489.788.849.9
19813,320.3 3,977.9513.791.552.33,948.13,300.0505.990.751.5
19823.373.2 4,063.6530.894.065.64,026.73,346.6522.692.864.6
'19833.412.5 4,118.6542.295.968.04,076.23,381.0533.394.867.0
19843.471.7 4,199.7559.798.270.04,159.13,442.1551.097.069.0
19853.517.2 4,266.2577.699.472.04,233.03,4945568.798.8. 71.0
19863.561.4 4,331.3595.0100.974.04,298.83,539.3586.3100.273.0
19873.612.9 4,406.5614.5103.076.14,368.93,587.2604.7102.075.0
19883,659.0 4,476.8634.6105.078.14,441.73,636.0624.5104.077.1

1 Census year  see introduction. מב1א. ראה  מסקר m\y
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האוכלוסייה1 גידול מקורות ב/2. לוין
TABLE II/2.SOURCES OF POPULATION GROWTH1

Thousands, unless otherwise stated אחרת צוין בן אם אלא אלפים,
</tj Tin*

מאזן1mmאוכלוסייה אחוז
מתוך(ממוצעIND:DTD|ריבויבתחילת הגירה
כלnwnטבעיהתקופה הגידולגיאומטרי)אוכלוסייהסך כל סך

PopulationNaturalMigrationThereof:התקופההגידול Yearly7בסוף of migra
at beginningincreasebalanceimmiTotalPopulation atpercenttion balance
of peirodgrants2growthend of peirodof growthout of total

(geometircgrowth
mean)

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

Total population האוכלוסייה גל

35.9
64.6
37.7
19.6
4.6

Jews

46.2
68.9
45.0
25.1
5.4

NonJews

1.7
0.1
0.3
2.1
2.6

4.3
8.2
3.2
2.4
1.8

4.4
9.2
3.0
2.1
1.5

4.1
3.6
4.1
3.7
3.0

Total population
14.8
42.3
44.3
17.1
0.5
9.0
9.6
19.9
30.3
20.4

6.6
17.0
12.8

7.6

2.2
3.5
3.5
2.5
2.1
2.3
2.2
2.3
26
2.2
1.4
1.8
2.1
2.0
1.6
1.5
17
1.6

'4,476.8
2.150.4
'3,120.7
'4.063.6
4.476.8

13.659.0
1,911.2
2,662.0
3,373.2
3,659.0

1817.8
239.2
1458.7
1690.4
817.8

14.476.8
3,225.0
3,338.2
3.421.6
3,493.2
3.575.3
3,653.2
3,737.6
3.836.2
3.921.7
3,977.9
4,063.6
4,118.6
4,199.7
4.266.2
4.331.3
4,406.5
4,476.8

3,998.5
1,344.8
901.8
936.0
443.1

3,032.7
1,261.6
750.8

§711.0
309.3

592.8
83.2
151.0
225.1
133.5

1,379.3
109.4
113.2
83.4
71.6
82.1
77.8
84.4
98.7
855
56.2
73.7
84.9
81.1
66.5
65.1
75.2
70.3

1,892.0
971.1
414.7
333.4
93.8

1,856.8
968.7
411.8
311.9
89.4

31.2
2.4
2.9
21.5
4.4

427.2
57.6
56.5
335
21.5
21.1
22.8
27.9
39.6
22.2

 14.6
16.1
19.1
21.7
12.1
11.3
14.8
14.8

1,433.9
869.4
339.8
183.3
20.4

1,402.3
869.3
337.9
178.5
16.6

10.3
0.1
1.9
4.8
3.5

203.9
46.4
50.1
14.3
0.3
7.4
7.4
16.8
29.9
17.5

11.4
4.8
14.4
10.4
4.7
4.8
5.7
0.6

2,564.6
475.4
562.0
752.7
422.7

1,630.4
392.3
412.9
5325
292.7

582.5
83.1
149.1
220.3
130.0

805.6
805.6

2.150.4
S3, 115.6
54,033.7

■הודים

649.6
649.6

1.911.2
2,662.0
"3,349.6
לאיהודים

156.0
156.0
239.2
5453.8
5684.1

3419481988
3419481960
19611971
19721982
19831988

האוכלוסייה כל

1,175.4
63.0
63.2
69.2
71.2
74.7
70.5
67.6
68.8
68.0
67.6
68.9
70.5
70.7
71.2
69.9
69.5
70.9

3,115.6
3,115.6
3,225.0
3,338.2
3,421.6
3.493.2
3,575.3
3.653.2
3.737.6
3.836.2
3,921.7
63.989.9
54,033.7
4.118.6
4,199.7
4,266.2
4,331.3
4,406.5

319481988
19481960
19611971
19721982
19831988

"19481988
19481960
19611971
19721982
19831988

19721988
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
!981
1982 י

1983
1984
1985
1986
1987
1988

Jews.הודים
197219882,662.0825.0195.2401.31,020.213.659.01.919.1

19722,662.044.845.955.490.72.752.73.450.6
19732.752.744.248.054.292.22,845.03.452.1
19742,845.049.312.731.362.02,906.92.2204
19752,906.951.80.619.752.52,959.41.81.2
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(המשך) האוכלוסייה1 גידול ב/2,מקורות ל!ח
TABLE H/2.SOURCES OF POPULATION GROWTH1 (cont.)

Thousands, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא ,D'O'ni

גיד1ל Tin*
ivootmשנתי\jnr> nnx
n7'nmריבוי:narמתוך(ממוצע הגירה
nDipnnכלהגירהטבעי הגידולגיאומטרי)אוכלוסייהםך כל סך

PopulationNaturalMigrationThereof:התקופההגידול ></"Yearlyבסוף of migra
at beginningincreasebalanceimmiTotalPopulation atpercenttion balance
of periodgrants2growthend of periodof growthout of total

(geometricgrowth
mean)

1Z345=2+36=1+57=5:18=3:5

()(U*<.1) D'Tin■Jews (cont.)
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
19793,141.247.729537.277.23,218.42.538.2
19803,218.447.816520.564.33,282.72.025.6
19813,282.747.710.212.73753,320.31.1

19823,320.347.94.914.152 93,373.21.69.1
198353,349.649.713.117.862.83,412.51.920.8
19843.412.549.69.620.359.2.3,471.71.716.2
19853,471.750.24.711.74553,517.21.3
19863,517.248.94.710.944.23,561.41.3
19873.561.447.14.414.351.53,612.91.58.5
19883,612.947.21.114.446.13,659.013

NonJews

19721988453.6350.38.425.9 .358.61817.83.52.3
1972453.618.20.52.216.7472.34.12.6
1973472.319.01.92.320.9493.24.49.2
1974493.219.91.62.2215514.74.47.4
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
1978575.920.40.11.9205596.4350.3
1979596.421.10.42.421.5617.83.61.7
1980617.820.21.01.721.2639.03.44.6
1981639.019.91.21.918.765752.9
19826669.520.90.12.020.84690.43.20.3
19835684.120.81.21.322.0706.13.25.6
1984706.121.10.71.421.8727.93.13.3
1985727.921.100.421.1749.02.90
1986749.020.90.10.420.9769.92.8
1987769.922.41.30.523.7793.63.155
1988793.623.70.40.424.1817.83.01.7

D'n7o1nMoslems

1985559.717.80.1017.9577.63.20.6
1986577.61750.1017.4595.03.0
1987595.018.70.90.119.5614.53.34.6
1988614.519.90.2020.1634.63.31.0

Christiansנוצרים

198598.21.30.10.31.299.41.2
198699.41500.31.5100.91.50
1987100.9170.40.42.1103.02.119.0
1988103.01.70.30.42.0105.01.915.0

ואחרי cDruzeדר1זים and others

198570.02.0002.072.02.90
198672.02.0002.074.02.80
198774.02.0002.176.12.80
198876.12.1002.17812.60

1 Incl. census adjustments and. addition 01 Arab population 01 East
Jerusalem in 1967 and of the Golan Subdistrict in 1982. 2 Incl.

immigrating citizens. 3 As from 15 V 1948. 4 Population lor
1948 was estimated according to data for later
periods. 5 Discontinuity due to census results. See
introduction. 6 Discontinuity due to addition of the Golan
population.

נ1967 ירושלים ממזרח ערביים תושבים הוספת 0סקד. התאמות כולל 1

15 V r9180 3 .a'Wy א^ח'ם 3ולל 2 ב962ו. גולן ומנקת
מאוחרים. יותר מועדים של נתונים פי על נחלקה (אמדה ב1948 האוכלוסייה 4
נובעת הרציפות אי 6 מבוא. ראה המפקדים. מתוצאות הנובעת אירציפות 5

הגולן. אוכלוסיית מהוספת
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ובישראל בעולם היהודית ב/3.האוכלוסייה לוין
TABLE II/3.WORLD JEWISH POPULATION AND JEWISH POPULATION IN ISRAEL

Inבישראל Israel
(מיליונים)2שנה1 בעולם ■Year1

In world (millions)2אחוזים3אלפים
ThousandsPercentages.'

18828240.31882
190011500.51900
191414850.61914

"191619185619I6t9t84
"23 X 19228423 X 19224

19251513611925
"18 <0 193117518 XI 19314

19391644931939
15V 194811650615V 1948

1955121,590131955
1970132,582201970
1975132,959231975
1980133,283251980
1985133,517271985
1988133,659281988

1 As from 1925  end 01 year, unless otherwise staled.
2 Revised rough estimates, communicated by the Institute
01 Contemporary Jewry. the Hebrew University 01 Jerusalem.
3 Jews in Israel per 100 Jews in the world. 4 Census.

נולכז"ם א)מד1'ם 2 אחרת. צוין כן אם אלא השנה, סוף  נ925ו <nn 1

העברית האוניבר0י0ה של זמננו ליהדות המכון עי1 ונמסרו מתוקנים,
מפקד. 4 בשלם. יהודים 100 כל על 2ישראל ירודים 3 בירושלים.

geographical distribution of the population האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה
ונפה מחוז לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה ב/4.צפיפות niV

TABLE H/4.POPULATION DENSITY PER LAND SQ. KM.,
BY DISTRICT AND SUBDISTRICT

ונפה nnn8 XI

1948
22V
1961

20V
1972

4 VI

1983

31 XII

1985
31 XII

1986
31 XII

1987
31 XII

1988
Distirct and subdistrict

מלל 202.12205.1GRAND*43.1107.61154.82186.72196.32199.0סך TOTAL
ירושלים 159.5344.5554.0754.2807.4826.5849.4867.9Jerusalemמחוז District
הצפון 44.2101.4142.3145.7157.0159.7162.7165.9Northernמחת Distirct

noy n9)
כנרת נפת

'ןרעאל נפת
עכו נפת
נולן 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

96.6
120.2
194.2
295.2
16.8

102.1
129.4
208.6
319.0
19.1

102.7
131.4
212.0
325.4
19.7

102.7
133.4
215.7
333.3
20.3

103.1
135.5
219.6
341.4
20.6

Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Vizreel SubDistrict
Akko SubDistrict
Golan SubDistrict

חיפה 209.2433.65665673.7694.0698.0703.27085Haifaסחה Distirct
חיפה נפת
חדרה נפת

452.4
88.6

976.0
164.8

1,260.5
222.6

1,447.2
290.3

1,470.0
3095

1,4727
314.1

1,479.3
318.6

1,483.9
324.2

Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

ר,0רכז 100.4327.8466.7668.8715.9730.8747.1764.4Centralמחוך Distirct
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

ררוונות 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

547.1
1,047.5
351.5
782.3

585.4
1,128.9
362.0
845.1

596.4
1,156.0
363.2
867.4

6079
1,186.5
365.9
890.0

624.0
1,215.2
370.7
910.9

Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

אביב תל nno1.834.04.113.55,336.75.883.85.972.35.993.26,04256.071.9Tel Aviv Distirct
הדרום nnn1.512.325.133.936.236.737.337.8Southern Distirct

אשקלון נפת
שנע באר נפת

5.8
1.1

60.3
7.6

120.3
15.7

160.2
21.4

168.2
23.1

169.9
23.5

171.8
23.9

173.9
24.3

Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

1 Excl. Israelis in the Golan (see introduction), Judea. Samaria
and Gaza Area.
2 Excl. Israelis in Judea. Samaira and Ga2a Area.

עזה. ונחבל ושומרון ביהודה לוכוא), (ראה בגולן הישראלים ללא 1

.niy וחבל שומרון ביהודה. ישראלים כולל לא 2
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אוכלוסייה וקבוצת מחוז לפי האוכלוסייה גידול ב/5.מקורות לוח
TABLE II/5.SOURCES OF POPULATION GROWTH, BY DISTRICT AND

POPULATION GROUP
1988

Thousands, unless utherwise stated אחרת צוין בן אם אלא אלפים,

אוכלוסייהאוכלוסייה
מאזןמאזןריבויבהתחלת :/1mכל גידולבסוףסך "h
פנימיתהגירהטבעיהתקופה שנתיהתקופההגידולהגידה

PopulationNaturalMigrationThereof:TotalPopulation"/oמחוז annualDistrict
at beincreasebalanceinternalgrowthat endgrowth
ginningmigrationof period
of periodbalance

12345=2+36=1+57=6:1

האוכלוסייה Totalכל population
הכל 4,406.570.90.670.34,476.81.6TOTALסך

ירושלים 532.512.61.02.111.6544.22.2Jerusalemמחוז District
העיר .ירושלים :482.711.60.81.410.8493.52.2Thereofמזה: Jerusalem,

town
הצפון 732.416.42.23.014.174651.9Northernמחוז District
חיפה 600.66.52.01.04.5605.00.7Haifaמחוז District

העיר חיפה :223.20.91.50.60.7222.60.3Thereofמזר.: Haifa, town
המרכז 927.913.38.27.821.5949.42.3Centralמחוז District

אביב תל 1,027.28.73.70.65.01מחוז ,032.205Tel Aviv District
אביבייפו תל :31950.42.00.61.7317.80.5Thereofמזה. Tel Aviv

Yafo
הדרום 525.711.24.05.17.3533.01.4Southernמחוז District
שומרון ,60.32.24.14.06.266.510.3Judeaיהודה, Samaria, and
עזה1 Gazaוחבל Area1

Jewsיהודים
הכל 03,612.947.21.146.13,659.01.3TOTALך

ירושלים 391.59.00.61.88.4399.92.1Jerusalemמחוז District
העיר ירושלים :346.18.10.31.17.7353.82.2Thereofמזה: Jerusalem,

town
הצפון 357.05.32.43.12.9360.00.8Notrhernמחוז District
חיפה 475.13.12.21.10.9476.10.2Haifaמחוז District

העיר חיפה :203.40.51.60.81.0202.405Thereofמזה: Haifa, town
המרכז 851.711.18.07.819.0870.72.2Centralמחוז District

אביב תל 1,014.28.43.80.74.61,018.805Telמחוז Aviv District
אביביפו תל :308.70.22.20.62.0306.70.7Thereofמזה: Tel Aviv

Yafo
הדרום 463.38.14.15.04.0467.30.9Southernמחוז District

שומרון ,60.12.24.03.96.266.310.3Judeaהודה, Samaria, and
עזה' Gazaוחבל Area'

NonJewsלאיהודי
הכל 0793.623.70.424.2817.83.0TOTALך

ירושלים 141.03.70.40.33.2144.32.3Jerusalemמחוז District
העיר ירושלים :136.53.50.40.33.1139.62.3Thereofמזה: Jerusalem

town
הצפון 375.411.00.20.111.2386.63.0Northernמחוז District
חיפה 125.43.40.20.23.5129.02.8Haifaמחוז District

העיר חיפה :19.70.40.10.20.520.22.7Thereofמזה: Haifa, town
המרכז 76.22.20.202.578.73.2Centralמחוז District

אביב תל 13.00.30.100.413.43.0Telמחוז Aviv District
אביביפו תל :10.80.20.100.311.13.0Thereofמזה: Tel Aviv

Yafo
הדרום 62.43.20.20.13.365.75.3Southernמחוז District

1 Israelis in Jewish localities. .g"j1iv D'aiwn 0'Wmy. 1
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יישובי צורת לפי האוכלוסייה, גידול מקורות ב/6. לוח
TABLE II/6.SOURCES OF POPULATION GROWTH, BY TYPE OF LOCALITY1

1988
Thousands, unless utherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אלפים"

n"of>:>mאוכלוסייה
מאזןVJ'7/moבתהילת mmכל גידולב10ףסך X
פנימיתהגירהטבעיהתקופה (T1K.התקופההגידולהגירה

יש/ב PopulationNaturalMigrationThereof:TotalPopulation"Aצורת annualType of locality
atbeincreasebalanceinternalgrowthat endgrowth
ginningmigrationof period
of periodbalance

12345=2+36=1+57=6:1

האוכלוסייה Totalכל population
כולל 070.9ך 4,406.40.670.34,476.81.6GRAND TOTAL
עירת"ם 60.6שונים 3.914.82.91.857.73.9725(5Urban localities

200.000*13.0 1,025.34.42.68.51,033.90.8200,000+
o'<tyn.11.6 482.70.81.410.8493.52.2Jerusalem

אביביפו 0.4תל 319.52.10.61.7317.80.5Tel AvivYalo
0.9חיפה 223.21.50.60.6222.603Haifa

100.000199.9999.9 875.10.50.910.388551.2100.000199.999
50.000  99.9996.6 378.10.20.56.4384.51750,00099,999
20.00049,99910.1 755.21.41.98.7763.91.220.00049.999
10.00019.9998.1 390.80.50.57.6398.41.910.00019.999
2.000  9,99913.0 490.33.12.916.1506.33.32,0009.999
כפויים 10.3שונים 491.72.31.812.6504.22.5Rural localities
 DOWI02.1 145.71.91.80.2145.90.1Moshavims

שיתופ"ם 00.3ושכים 11.2000.21152.2Collective moshavim
1.7קיבוצים 127.12.72.91.0126.10.8Qibbuzim

מוסדיים 0.1ישובים 13.50.20.1013.60.3Institutional localities
אחרים כפריים 4.3'שונים 150.37.97.712.2162.58.1Other rural localities
ליישובים 0הוץ 2.1נרים 43.81.21.30.944.72.0Living outside

localities
Jewsיהודים

כולל 47.2סך 3,612.91.146.13,659.01.3GRAND TOTAL
עירוניים 41.1שונים 3.226.44.22.936.93.263.31.1Urban localities

200,000+8.8 858.34.22.54.6862.90.5200,000+
8.1ירושלים 346.10.31.17.7353.82.2Jerusalem

אביביפו 0.2תל 308.72.20:62.0306.70.7Tel AvivYafo
0.5חיפה 203.41.60.8LI202.40.5Haifa

100.000 199,9999.8 871.20.40.910.2881.41.2100,000199.999
60.000  99,9996.6 376.30.10.56.4382.81750.00099.999
20,000  49.9997.2 652.81.11.66.1658.90.920.00049,999
10,00019,9995.0 280.90.80.74.3285.21.510.00019.999
2,000  9.9993.6 186.81.71.55.3192.22.92.0009.999
כסר"ם 6.1שונים 38653.12.99.2395.72.4Rural localities

2.0מושבים 145.21.91.80.2145.30.1Moshavim
שיתופיים 100.3שבים 11.1000.211.42.2Collective moshavim

1.7קיבוצים 126.12.72.91.0125.00.8Qibbuzim
מוסד"ם 0.1ישובים 13.30.20.1013.30.3Institutional localities

אחרים כפריים 2.2ישובים 84.77.57.49.794.4115Other rural localities
ליישובים vino 0'V0 6.100.10.16.21.2Living outside

localities
tNonJew>איהודים

כולל 23.7סך י 793.60.424.2817.83.0GRAND TOTAL

עירוניים 19.5שונים 688.41.31.120.8709.23.0Urban localities
200,000+4.1 167.10.20.1■ 3.9171.02.3200,000+
3.5ירושלים 136.50.40.33.1139.62.3Jerusalem

אביביפו 0.2תל 10.80.100.311.13.0Tel AvivYafo
0.4חיפה 19.70.10.20520.22.7Haifa

50.000 199,9990.1 5.70.100.25.81.750,000199.999
20.000  49.9992.9 102.40.30.32.7105.02620,00049,999
10.000 19.99930 109.90.30.23.3113.13.010,00019.999
2,000  9,9999.3 303.41.41.4108314.23.52.0009.999

כפריים 4.2שונים 105.20.91.13.4108.63.2Rural localities
כפריים 2.1.שובים 67.50.40.32.670.13.8Rural localities

ליישובים מחוץ 2.1נרים 37.71.31.40.83852.1Living outside
localities

שנטינדוים') .tnd)(כולל Bedouin tribes')

\ For definition of permanent and current lype of locality and
problems with the Bedouin population  see introduction.

מבוא. ראה  הבדוים באוכלוסיית הבעיות ^y\ ושוטפת קבועה "שונ צורת הגדרת 1v

43 אוכלוסייה



ודת אוכלוסייה קבוצת נפה, מחוז, לפי ואוכלוסייה, יישובים1 ב/7. לוח

האוכלוס"Localities"שובים

22 V20V4 VI31 XII31 XII31 XII8*122 *20 *4 **
ונפה 19831985198719881948196119721983§19611972מחוז

Absoluteמוחלטיםמספרים numbersאלפים

האונלוס"ה כל
כולל 8739051,0911,151סך 1,1371,1532S72.72,179.533,147.74,037.6
ירושלים 63636969מחוז 706987.1191.9347.4472.9
הצפון imn293309385399 395400144.0337.1473.9656.0
צפת 58586163נפת 636310.845.656.764.8
כנרת 42444952נפת 515219.543.349.662.6
יזרעאל 111113123127נפת 12612859.0120.1173.7232.5

עכו 8285118123נפת 12112354.7128.1193.4276.3
גולן4 93434_נפת 34340.619.7
היפר* 97969797מחוז 9798175.1370.3483.8575.3
חיפה 25242525נפת 2526125.5276.2356.7409.6
חררה 72727272נפת 727249.694.1127.1165.7
המרכז 237230237232מחוז 237229122.3407.0579.7830.7
השרון 85868686נפת 86B336.9102.5143.5190.4

תקוה פתח 53515353נפת 535348.9136.5202.8297.5
רמלה 48464748נפת 47494.468.389.2109.7

רחובות 45474545נפת 454432.199.7144.2233.1
אביב תל 20181818מחוז 1818305.7699.3907.21,000.2
הררו0 169174210214מחוז 21021721.4173.9354.2478.8

אשקלון 96949999נפת 991007.276.7153.0203.7
שבע באר 7380111115נפת 11111714.297.2201.2275.0
שומרון 1581722'הורה, 7767221.523.8
עזה5 וחבל

ושומרון 976110יהודה 1051100.822.8
עזה 6512חבל 11120.70.9

■הודים
כולל 07718029691,030ך 1,0151,0342716.71,932.332,686.73,350.0
ירושלים 59596465מחוז ■ 656584.2187.7261.1346.7
הצפן/ 229243305320מחוז 37532753.4194.3255.7327.0
צפת 54545860נפת 60608.942.652.559.5
כנרת 39414548נפת 474814.435.438.446.9

יזרעאל 89909398נפת 969924.166.692.3115.0
עכו 47498085נפת 83856.049.772.598.7

נולן4 92929נפת 2929_6.8
חיפה 75737474מחוז 7475147.7322.3408.8465.1
חיפה 22212020נפת 2021116.4257.6330.8373.0
חדרה 53525454נפת 545431.364.778.092.1
המרכז nno219220221222 227222106.2380.1535.3764.8
השרון 78797979נפת 797926.585.1115.9151.3

תקוה פתח 49485050נפת 505045.9131.8194.6284.9
רמלה 47464748נפת 47491.863.981.496.3

רחובות 45474545נפת 454432.099.3143.4232.2
אביב תל nno207S1818 1818302.1692.6899.9988.9
הדרום 169174206209מחוז 2062116.0155.3323.8433.7

אשקלון 96949999נפת 991004.876.4152.4202.4
שנ<1 באר 7380107110נפת 1071111.278.9171.4231.3
שומרון 7581122_.הודה, 176722_7.523.7
עזה5 ותבל

ושומרון 976110יהודה 1051100.822.8
עזה 612חבל 11120.70.9
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TABLE II/7.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT,
POPULATION GROUP AND RELIGION

Population

31 XII31 XII31 XII8 XI22V20V4 VI31 XII31 XII31 XII
1985198719881948196119721983198519871988District and subdistrict

ThousandsD'lirmPercents

jopulationTotal
4,266.24,406.54,476.8100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
506.2532.5544.270.28.811.077.711.912.172.2Jerusalem Distirct
706.7732.4746.516.815.515.076.216.616.616.7Northern Distirct
68.568.969.21.22.11.81.61.71.61.5Zefat SubDistrict
67.469.570.62.32.01.61.51.61.61.6Kinneret SubDistrict

249.7258.1262.96.95.5555.85.85.95.9Yizre'el SubDistrict
298.6312.0319.66.45.96.16.87.07.17.1Akko SubDistrict
22.423.924.30.50.50.50.5Golan SubDistrict4

592.7600.6605.020.577.075.474.213.913.613.5Haifa Distirct
416.0418.6419.914.712.711.310.19.79.59.4Haifa SubDistrict
176.7181.9185.15.84.34.04.14.14.14.1Hadera SubDistrict
889.7927.9949.474.318.778.420.620.821.121.2Central District
203.7211.5217.14.34.74.64.74.8. 4.84.9Sharon SubDistrict
320.6337.0345.15.76.36.47.47.57.77.7Petah Tiqwa SubDistrict
112.9114.1115.70.53.12.82.72.62.62.6Rarnla SubDistrict
251.8265.2271.53.84.64.65.85.96.06.1Rehovot SubDistrict

1,015.31,027.21,032.235.732.028.824.823.823.323.1TelAviv Distirct
510.1525.7533.02.58.011.311.812.011.911.9Southern Distirct
213.9218.5221.20.83.54.95.05.05.04.9Ashqelon SubDistrict
296.2307.2311.81.74.56.46.86.97.07.0Be'er Sheva' SubDistrict
46.760.366.5__0.70.61.1§141.5Judea, Samaira and

Gaza Area5
44.257.963.700.61.01.31.4Judea and Samaria
1.92.42.700000.1Gaza Area

Jews
3,517.23,612.93,659.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
372.0397.5399.912.09.79.710.470.510.810.9Jerusalem Distirct
35(.5357.0360.07.610.09.59.810.09.99.8Northern District
62.762.762.81.32.22.01.81.81.71.7Zefat SubDistrict
50.351.452.02.11.81.41.41.41.41.4Kinneret SubDistrict
123.2124.2124.93.43.43.43.43.53.43.4Yizre'el SubDistrict
106.6109.2110.60.82.62.72.9. 3.03.03.0Akko SubDistrict
8.79.49.60.20.30.30.3Golan SubDistrict4

473.4475.7476.721.176.775.273.973.513.113.0Haifa Distirct
376.8377.6377.816.613.312.311.110.710.410.3Haifa SubDistrict
96.697.598.24.53.42.92.72.72.72.7Hadera SubDistrict

817.1851.7870.715.279.779.922.823.223.623.8Central Distirct
161.2166.8171.13.84.44.34.54.64.64.7Sharon SubDistrict
306.8322.2329.86.66.87.28.58.78.99.0Petah Tiqwa SubDistirct
98.398.599.50.23.33.02.92.82.72.7Ramla SubDistirct
250.9264.2270.44.65.25.36.97.17.37.4Rehovot SubDistrict

1,003.01,014.27,078.843.235.933.529.528.528.127.8Tel Aviv Distirct
454.2.463.3467.30.98.012.112.912.912.812.8Southern Distirct
212.5216.9219.60.73.95.76.06.06.06.0Ashqelon SubDistrict
241.7246.4247.60.24.16.46.96.96.86.8Be'er Sheva. SubDistrict
46.060.166.3__0.70.71.31.71.8Judea, Samaira and

Gaza Area5
44.157.763.600.71.31.6■1.7Judea and Samaria
1.92.42.7000.10.10.1Gaza Area

45 אוכלוסייה



ודת אוכלוסייה קבוצת נפה, מחוז, לפי ואוכלוסייה, "שובים1 ב/7. לוח
(המשך)

האוכלוס"Localities"שובים

22V20 V4 VI3 1XII31 XII31 XII8 *\22 *20 *4 **
ונפה 19831985198719881948196119721983§19611972מחוז

0Absoluteוחל0יםמספרים numbersאלפים

Q1IliVK1l
הכל 109110130131130128156.0247.23461.0687.6סן
ctrem1 11nr<5567662.94.286.3/26.7
הצפון nno668383828290.6142.8217.6329.0
צפת 4433331.93.04.15.3נפת
ננרת 3344445.17.911.215.7נפח

'{רעאל 22233131303034.953.581.4117.4נפת
עבו 37384040404048.778.4120.6177.6נפת
גולן4 555512.9נפת

no'n nno23242424242427.448.075.0110.2
חיפה 4466669.118.625.936.5נפת
חדרה 19201818181818.329.449.073.6נפת

המיטו 1412121212916.126.944.465.9מ0/ן
/ne/n 410.417.427.539.1ר7ךר7נפת

תקוה 9חח 4333333.04.78.212.5נסת
רמלה 3222222.64.47.813.3נפת
רתובות 0.10.40.80.9נפת

אנינ \1ל 1113.66.77.311.3(1מחוז

הדרום nno__445615.418.630.445.0
אשקלון 2.40.30.61.3נפת

שבע באר .4A5613.018.329.8נפת 43.7

'0*010a
הכל 0170.8352.0526.6ך

ירושלים 2.474.4112.1מחוז
הצפון 89.2145.0219.7מחוז

יזרעאל נפת 37.261.693.1מזה:
ענו 47.376.5116.5נפת

חיפה 33.856.283.5מחוז
המרכז 24.542.062.2מחוז

אביב תל 3.14.46.3מחוז
הררום 17.830.042.7מחוז

נוצרים
הכל 050.572.194.2ך

ירושלים 1.611.813.9מרווז
הצפון 36.045.857.4מחוז

יזרעאל נפת 16.219.824.3מזה:
עכו 16.021.426.9נפת

חיפה 7.79.212.8מחוז
המרכז 2.02.33.5מחוז

אביב תל 2.82.74.6מחוז
הררום ז0.40.3מחוז .9

אחויס6ררוזים
הכל 25.836.9365.9סך

מזה:
הצפון 17.526.851.9מחוז

ענו נפת 15.123.034.1מזה:

גולן 11.9נפת

חיפה 6.69.513.6מחוז
חיפה נפת 6.59.513.5מזה:

מזרה אוכלוסיית כ1לל 3 ידוע. לא כולל 2 מבוא. ראה  וללאיהור"ם ליהודיים ה"ש1בים 110יג ברבר ב0988; 35) בדוים שבטי כולל לא ו

דרוזים  ב1983 6 כוללגםסיני. ב1972 יהודיים. ביישובים ישראלים 5 גולן. נפת אוכלוסיית כל כולל היהוד"ם:מ1983 היישובים כולל ב1972 4 ירושלים.
בלבד.
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TABLE II/7.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT,
POPULATION GROUP AND RELIGION (cont.(

Population

31 XII31 XII3 1XII8 XI22V20V4 VI31 XII31 XII31 XII

1985198719881948196119721983198519871988District and subdistrict

ThousandsאחוזיםPercents

NonJews
749.0793.6817.8100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
134.2141.0144.31.81.718.718.317.917.817.6Jerusalem District
355.2375.4386.658.157.747.247.847.547.347.3Northern District
5.86.26.31.21.20.90.80.80.80.7Zefal SubDistirct
17.118.118.63.33.22.42.32.32.32.3Kinneret SubDistirct
126.5133.9138.022.421.617.717.116.916.916.9Yizre'el SubDistrict
192.0202.8209.031231726.225.825.625.625.6Akko SubDistrict
13.714.414.61.91.81.81.8Golan SubDistrict4

119.3125.4129.017.619.416.316.015.915.8r5.eHaifa District
39.241.042.15.97.55.65.35.25.25.2Haifa SubDistrict
80.184.486.911.711.910.610.710.710.610.6Hadera SubDistrict

72.076.278.710.310.99.69.69.69.69.6Central District
42544.846.16.67.06.05.75.75.65.6Sharon SubDistrict
13.814.815.31.91.91.81.81.81.91.9Petah Tiqwa SubDistirct
14.715.616.21.71.8171.92.02.02.0Ramla SubDistrict
1.01.11.10.10.20.20.10.10.10.1Rehovot SubDistrict

12.313.073.42.32.81.61.61.61.61.6Tel Aviv District

56.062.465.79.97.56.66.57.57.98.0Southern District
1.41.61.51.60.10.1. 0.20.20.20.2Ashqelon SubDistrict

■ 54.560.764.28.37.46.56.37.37.77.8Be'er Sheva SubDistirct

Moslems
577.6614.5634.6100.0100.0100.0100.0.100.0100.0TOTAL
119.6126.3129.51.421.121.320.720.520.4Jerusalem District
239.0253.5261.852.241.341.741.441.341.2Northern Distirct
101.1107.5111 221.817.517.717517.517.5Thereof: Yizre'el SubDistrict
126.9134.1138.427.721722122021.821.8Akko SubDistrict
90.795.698.419.816.015.915.715.615.5Haifa District
67.972.174.314.411.911.811.8117117Central District
6.87.27.41.81.21.21.11.21.2Tel Aviv District

53.359.763.110.48.58.19.3979.9Southern District

Christians
99.S103.0105.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
14.514714.73.216.414.814.614.214.0Jerusalem District
60.062.363.671.363.560.960.360.560.5Northern District
25.426.426.832.127.525.825.225.6255Thereof: Yizre'el SubDistrict
28.129.229.831.729.728.628.228.328.4Akko SubDistrict
13.714.214.615.212.713.613.813.813.9Haifa District
3.94.04.24.03.2373.93.94.0Central District
5.15.35.55.53.74.95.15.25.3Tel Aviv District
2.22.32.40.80.42.02.22.32.3Southern Distirct

and others6Druze
72.076.178.1100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

Thereof:
56.159.661.268.072.678.778.078.878.4Northern Distirct
37.039.440.758762.251.851.451.852.2Thereof: Akko

SubDistrict
12.613.213.418.917.617.417.1Golan

SubDistrict
14.915.516.025525.820.620.820.520.4Haifa District
14.815.515.925.225720520.620.420.3Thereof: Haifa

SubDistrict

1 Excl. Bedouin tribes (35 in 1987); for the classification of localities as Jewish and NonJewish  see introduction. 2 incl. not known. 3 Incl.
the population of East Jerusalem. 4 In 1972 incl. Jewish localities in the Golan SubDistirct; as of 1983 incl. the whole population of the Golan
Subdistirct. 5 Israelis in Jewish localities: in 1972 and 1981 incl. also Sinai. 6 In 1983. Druze only.
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0בעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, ב/8.יישובים1 לוח

Localities.ישובים

22V
1961

20V
1972

4 VI

1983
31 XII
1985

31 XII
1986

31 XII
1987

31 XII 1988
no]

נובעי ואזור
הכל 0ן
Total

a"71.v
Jewish

לא
■הודיים
Non
Jewish

כולל 0ך
anoon

873
מוחלטיב

9051,0911,13711,1481,151
Absolute numbers
128 1,034 1,153

ירושלים 636369707069696נפת 65
יהודה 313136363635354הרי 32

יהודה 323233343434342שפלת 33

ע.קח. 585861636363633?3ז/ 60
חולה 2423232323232323עמק

מזרחי עליון 252629292929292גליל 27

חצור 999111111111אזור 10

כ1רוז י42נפת 445151525?4 48
/7n]j192427282829291 28

מזרחי תחתון 232022232323233גליל 20

יזרעאל 111713123126J2612712630נפת 99
\kvj בית pnv1920212121222222

inn imv121010101011111 10
כוכב 99999995רמת 4

יזרעאל 444544444444443עמק 41

מנשה 77777777רמת

נצרתתירען 2022323535343521הרי 15

עכו 828511812112312312340נפת 85
מערבי תחתון 1921394041424218גליל 24

'חיעם 3319אזור
16

32
17

33
17

34
17

33
17

33
17

12 22
3 14

נהריה אזור
עכו אזור

3018
11

20
10

20
11

20
11

20
11

20
11

4 16
3 9

גולן3 934343434345נפת 29
ר/7/רג/// א1ור

צ0וני גולן
4153

. 11
3

11

3
11

3
11

2 1

3 8
תיכון 1566666גולן
דרומי 4141414141414גולן

חיפה 252425252525266נפת 21
חיפה 252425252525266אזור 21
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TABLE II/8.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION

Population

31 XII 1988
Subdistirct

22V22 V20V31 XII31 XII31 XIIלאand natural region
הכל196119721983198519861987 .הודיםיהודיםסך

TotalJewsNon
Jews

Thousandsאלפים
2,179.53,147.74,037.64,266.24,331.34,406.54,476.8817.8 3,659.0GRAND TOTAL

191.9347.4472.9506.2518.2532.5544.2144.3 399.9Jerusalem SubDistirct
177.8327.8449.7482.0493.9508.2519.8144.1 375.7Judean Mountains

14.119.623.224.324.324.424.40.2 24.2Judean Foothills

45.656.764.868.568.968.969.26.3 62.8Zefat SubDistrict
20.124.025.9.26.826.927.026.90.3 26.6Hula Basin

18.023.326.928528.528.228.23.2 25.0Eastern Upper Galilee

י 7.59.412.113.213.513.614.12.9 11.2Hazor Region

43.349.662.667.468.569.570.618.6 52.0Kinneret SubDistirct

29.934.541.144.144.645.045.51.2 44.3Kinerot

13.415.121. 523.323.824.525.117.3 ■ 7.8Eastern Lower Galilee

120.1173.7232.5249.7253.8258.1262.9138.0 124.9Yizreel SubDistrict
15.518.021.121.822.022.022.10.1 22.0Set She'an Basin
5.86.26.97.27.27.17.11.0 6.1Harod Valley

3.24.46.16.66.87.07.15.0 2.1Kokhav Plateau

33.240.148.752.653.153.654.13.6 50.5Yizre'el Basin
3.13.5' 4.04.24.24.34.24.2Menashe Plateau

59.31015145.7157.4160.6164.2168.3128.3 40.0NazarethTiran Mts.

728.7793.4276.3298.6304.6312.0319.6209.0 110.6Akko SubDistirct
46.977.8129.3142.0145.6150.2155.2131.5 . 23.7Western Lower Galilee

26.138.242.243.645.046.335.5 10.7Yehiam Region
23.77.810.110.711.011.211.36.5 4.8Elon Region

39.949.652.152.553.5'54.316.0 38.3Nahariyya Region
57.541.949.251.551.852.052.419.4 33.0Akko Region

0.619.722.423.223.924.314.6 9.6Golan SubDistirct2
Hermon Region

14.315.415.816.216.314.6 1.7
Notrhern Golan

2.53.63.83.94.04.0Middle Golan
2.83.53.73.83.83.8Southern Golan

276.2356.7409.6416.0416.8418.6479.942. 1 377.8Haifa SubDistirct
276.2356.7409.6416.0416.8418.6419.942.1 377.8Haifa Region
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טבע* ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, יישובים1 ב/8. לוח
(המשך)

Localities

31 XII 1988
ה נ9

טבעי 22V20V4ואזור VI31 XII31 XII31 XIIלא
הכל196119721983198519861987 ■הודיים0Q"lhVך

TotalJewishNon
Jewish

גזוחלטינ d'idou1Absolute numbers
חדור. /£7u72 72727272727218 54

הנרלול 15חוף 1514141414141 13

יעקב זכרון 10אזור 10999999

אלכסנרר 18הר 16191919191914 5

הדרה 29אזור 3130303030303 27

השרון 86געת 8586868686834 79
iniii86 8586868686834 79

ת7,/ר, קתה 77SJ51 5353535353533 50
השרון 25דרום 2527272727271 26

תקוה פתוז 26אזור 2826262626262 24

רמלה 46נפת 4847474a4lf492 49
לוד 46אזור 4847474848492 49

רחובות 47נקל/ 45454545454444
רחובות 36אזור 34343434343434

לציון ראשון 11אוור 11111111111010

אביב תל 18נפת 2018181818181 18
אביב תל 18אזור 20t8181818181 18

אשקלון 94נסת 9699999999100100
מלאכי 41אזור 44444444444444
לכיש 22אזור 22232323232424
אשדוד 1אזור

30
30

111111

אשקלון 313131313131אזור

שנע נאד 80נסת 731111111131151176 111
גרר 30אוור 31303030303030

בשור 27אזור 2438383838.3838
שבע נאר 7אזור 612131415176 11

צפונית ערבה
313 < 12

1099999

דרומית 0to10)101010ערבה

הצפוני הנגב 111112131313הר

והדרומי

שומרון 1581116122122122122הורה,
עזה3 וחבל

יהודיים. נ"טונים ישראלים 3 האוכלוסייה. בל נולל 19830 היהודיים. ג"טונים האוכלוסייה כולל ני972ו 5 נ/7. ללוח 1 הערה ראה ו
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TABLE II/8.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION (cont.(

Populationאוכלוסייה

31 XII 1988
Subdistrict

22 V20 V4 VI31 XII31 XII31 XIIלאand natural region
הכל196119721983198519861987 יחוריםיהודיםסך

TotalNon
JewsJews

Thousandsאלפים
127.1 94. 1165.7176.7779.3181.9185.186.9 98.2Hadera SubDistrict
10.0 7.612.613.713.914.014.365 7.8Carmel Coast
6.6 6.97.98.48.58.78.90.2 8.7Zikhron Ya'akov Region
31.6 18.746.951.052.353.655.154.0 1.1Alexander Mountain
78.9 60.998.3103.7104.7105.7106.826.2 80.6Hadera Region

143.5 102.6190.4203.7207.62115217.146.1 171.1Sharon SubDistirct
143.5 102.6190.4203.7207.6211.5217.146.1 171.1Sharon

202.8 136.5297.5320.6328.3337.0345.115.3 329.8Petah Tiqwa SubDistirct
64.6 47.3113.4127.5132.2138.2143.14.4 138.7Southern Sharon
138.1 89.2184.1193.2196.1198.7202.010.9 191.1Petah Tiqwa Region

89.2 68.3109.7112.9113.3114.1115.716.2 995Ramla SubDistirct
89.2 68.3109.7112.9113.3114.1115.716.2 99.5Lod Region

144.2 99.7233.1251.82585265.2271.51.1 270.4Rehovot SubDistrict
74.5 55.8110.8118.4120.2122.3124.10.6 123.5Rehovot Region
69.7 44.0122.2133.4138.3142.9147.30.4 146.9Rishon LeZiyyon Region

907.2 699.31.000.21,015.31.018.81,027.21,032.213.4 1,018.8Tel Aviv SubDistrict
907.2 699.31 ,000.21,015.31,018.81,027.21,032.213.4 1,018.8Tel Aviv Region

153.0 76.7203,7213.9216.1218.5221.215 219.6Ashqelon SubDistrict
24.6 20.230.231.932.132.332.50.3 32.2Mal'akhi Region
27.1 16.033.735.435.535.535.60.1 355Lakhish Region
40.4

40 4
65.769.771.172.974.70.3 74.4Ashdod Region

60.974.077.077.477.878.30.8 77.5Ashqelon Region

201.2 97.2275.0296.2302.0307.2311.864.2 247.6Beer Sheva SubDistirct
14.9 11.417.918.518.718.919.119.1Gerar Region }
16.9 10.724.426.226526.526.60.1 26.5Besor Region 1

122.7 62.2171.7188.6192.0195.7199.861.8 138.0Be'er Sheva Region
0.8 \
13.5 < 13.0

32.3 י

2.32.72.82.92.82.8Northern Arava
20.622.625.026.627.01.5 255Southern Arava
38.237.237.036.636.40.7 35.7Notrhern and Southern

Negev Mountains

1.523.846.153.460.36650.2 66.3Judea, Samaira and
Gaza Area3

1 See note 1 to Table n/7. 2 In 1972 includes the population of the Jewish localities; since 1983 includes total population. 3 Israelis in Jewish
localities.
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יישוב וגודל אוכלוסייה קבוצת ואוכלוסייה,לפי יישובים1  ב/9. לוח

Localities"שובים

XII 198831
ביישוב אוכלוסייה

22 V
1961

20 V
1972

4 VI
1983

31 *\\
1985

31 XII
י 986

31 XII
הגל1987 סר

Total
0"11tv
Jewish

D'Hin1
Non
Jewish

גזוחל0מספר □ .□Absolute numbers

הכל 8739051,0911,1371,1481,1511,1531,034128סך

99 77641051051029187844עד

100199109106103115117132141. 1401

2004994114154844914934914924857

50099912115820321722321921319617

1,0001,999513746535456523319

2,0004,999505151485153562432.

5,0009,999202437434142441629

10,00019,99914242527292827189

20,00049,99915152223222324226

50,00099,999265455651

100,000+3. 51011111111113

ליישובים מחוץ גרים

בדוים) שבסי (כולל

aאחוז

הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ך

99 8.87.19.69.29.07.97.58.13.1עד

10019912.511.79.410.110.211512.213.50.8

20049947.145.944.443.242.942.742.846.95.5

50099913.917.518.619.119.419.018.518.913.3

1,0001,9995.84.14.24.74.74.94.53.214.8

2.0004,9995.75.64.74.24.44.64.92.325.0

5,0009,9992.32.63.43.83.63.63.81.522.7

10,00019.9991.62.62.32.42.52.42.31.77.0

20,00049,9991.7172.02.01.92.02.12.14.7

50,00099,9990.20.70.50.40.40.40.50.50.8

100,000+0.30.60.91.01.01.00.91.02.3

ליישובים מחוץ גרים

 בדוים) שבטי (כולל

.7/2 n!*> 1 הערה ראה
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TABLE 11/9. LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP AND
SIZE OF LOCALITY

n"oi"7J1nPopulation

Population in locality
22 V
1961

20V
1972

4 VI
1983

31 XII
1985

31 XII
1986

31 XII
1987

31 XII 1988

הכ> סך
Total

0'Tin■
Jews

יא
יהודים
Non
Jews

Thousandsאלפים

3,147.7 2,179.54,037.64,266.24,331.34,406.54,476.83,659.0817.8TOTAL

3.2 3.96.46.46.25.85.65.50.1Up 10 99

17.0 17.114.816.816.819.521.321.00.3100199

136.7 138.2164.5169.1168.9169.2170.3167.03.3200499

102.0 75.9131.6142.1145.7144.3140.8127.613.3500999

52.4 76.064.273.974.877.771.443.627.81,0001,999

174.5 164.8165.4147.2159.2167 5172.171.0101.12.0004,999

170.6 145.0254.3.296.6283.6296.0311.2112.4198.85,0009,999

350.6 175.3350.9391.5418.9406.9385.9255.0130.910,00019,999

501.3 471.06995758.1718.9■ 746.7744.2668.076.320,00049,999

476.8 144.8345.9262.1316.9323.5380.5328.252.350,00099,999

1.115.3 736.51,800.11,959.81,979.52,006.02,028.81,853.6175.2100,000+

47.3 30.840.242.843.043.644.76.238.5Living outside localities

)incl. Bedouin tirbes(

Percents

100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

0.1 0.20.20.20.10.10.20.1Up to 99

0.5 0.80.40.40.4' 0.40.5 ■0.6100199

4.3 6.34.14.03.93.83.84.60.4200499

3.2 3.53.33.33.43.33.13.51.6500999

1.7 3.51.61.71.71.81.61.23.41,0001,999

5.5 7.64.13.53.73.83.81.912.42,0004,999

5.4 6.76.37.06.56.77.03.124.45.0009,999

11.1 8.08.79.29.79.28.67.016.010,00019,999

15.9 21.617.317.816.616.916.618.3 .9.320,00049.999

15.2 6.68.66.17.37.38.59.06.450.00099,999

35.4 33.844.645.945.745.545.350.721.4100,000+

1.5 1.41.01.01.01.01.00.24.7Living outside localities

)incl. Bedouin tiibes(

ז See note 1 lo Table 11/7.
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ונפה מחוז דת, גיל, לפי ב/10.אוכלוסייה, לוח
1988 ממוצע

אחרת צוין כן אם אלא אלפים,

הכל 0ך
Ageגיל

ונפה Total045141519202425293034354445545564657475+M^nמחוז
Median

האוכלוסייה Totalבל population
כולל 4,441.7494.2926.0410.9358.9326.4320.1556.8342.6309.2233.0163.325.5סך

יד/שלים 538.372.4117.449.748.445.037.259.138.832.721.316.623.1מחוז

הצפון 739.597.4183.279.566.556.851979.848.636.124.315.320.7מחוז
צפת 69.08.815.46.95.85.65.08.05.04.02.91522.9נפת

כנרת 70.18.917.27.25.55.15.18.24.83.82.61721.6נפת

יזרעאל 260.533.663.628.123.919.818.028.217.613.08.95.921.0נפת

עכו 315.842.680.034.629.324.321.732.720.314.69.66.020.1נפת

גולן 24.13.57.02.61.92.11.9280.90.60.40.318.0נפת

חיפה 602.857.0117.956.248.341.741.074.948549.839527.927.6מחוז

חיפה 419.335.473.835.530.828.929.055.136.139.632522.730.9נפת

חדרה 183.521.644.120.717.612.912.019.912.310.17.05.321.5נפת

המרכז 938.697.1199.988.370.562.871.6137.972.760.146.131.726.1מחוז

השרון 214.323.044.921.018.115.115.221216.014.311.87.825.1נפת

תקוה פתח 341.033.872.231.424.721.625.953.927.621.616.511.927.0נפת

רמלה 114.912.925.111.810.18.68.713.58.67.95.02.823.8נפת

רחובות 268.327.557.824.117517521.843.220.516.412.89.227.1נפת

אביב תל 1.029.789.4169587577.673.572.2133.692.098.281.960531.6מחוז

הדרום 529.368.7120.551.744.640.739.161.939.731.619.611.122.7מחוז
אשקלון 219.825.446.521.318.116.316.526.718.015.210.35.724.7נפת

שב<1 באר 309.543.474.030.426.624.422.635.221.716.49.35.421.3נפת

שומרון 63.412.117.74.13.15.97.19.62.40.70.30.217.0.הודה
עזה' וחבל

!NonJewלאיהודים
כולל 805.7121.0221.794.981.166.350.470.146.828.614.310.518.2סך

ירושלים 142.620.638.815.913.612.08.913.18,06.23.32.418.8מחוז

הצפון 381.055.8104.246.539.531.224.032.522.712.86.75.118.3מחו;

חיפה 127.217.534.215.213.510.98.311.57.84.72.11.518.9מחוז

המרכז 77.411.320.49.38.26.74.97.14.72.81.10.818.8מחוז

אביב תל 13.21.72.71.11.31.41.21.61.00.70.40.324.7מחוז

הדרוס 64.014.221.47.05.04.03.14.42.51.40.60.313.2מחוז

Christiansנוצרים
כולל 104.010.421.310.09.59.28.212.99.66.93.52.625.4סך

מזה:
ירושלים 14.71.02.61.31.11.31.12.0,1.61.30.80.730.7מחוז

הצפון 62.96.914.06.66.15.44.77.25.53.71.71.223.3מחוז

חיפה 14.41.52.81.41.41.41.11.81.31.00.50.425.9מחוז

יהודיים. ביישובים ישראלים ו
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TABLE 11/10.  POPULATION BY AGE, RELIGION, DISTRICT AND SUBDISTRICT
AVERAGE 1988

Thousands, unless otherwise stated
Ageגיל

הכל Districtסן and
Total045141519202425293034354445545564657475+li'yn

Mediar
subdistrict

Jews■הודים
3,636.0373.2704.3316.0277.8260.2269.7486.7295.8280.6218.7152.827.8GRAND TOTAL

395.757.878.333.834.833.728.446.730.726.617.914.224.9Jerusalem Distirct

358.541.679.033.027.025.627.947.325.923.317.710.224.7Northern Distirct
62.87.913.86.25.25.04.67.44.63.82.81.423.4Zefat SubDistrict
51.7.6.112.15.13.73.63.96.63.73.22.31.423.4Kinneret SubDistrict
124.613.827.011.89.68.49.216.19.38.56.64.125.0Yizre'el SubDistrict

109.912.223.39.37.97.69.015.68.07.86.03.3265Akko SubDistrict
9.51.62.70.60.61.01.11.60.218.6Golan SubDistrict

475.639.683.741.134.830.832.663540.745.137.426.437.2Haifa District
377.730.464.131.126.424.826.050.633.137.731.621.932.3Haifa SubDistrict
97.99.119.69.98.36.06.712.87.67.45.94.526.6Hadera SubDistrict

861.285.8179.578.962.256.766.7130.868.057.345.030.927.2Central Distirct
168.916.633.115.613.111.112.323.013.212.511.27.227.7Sharon SubDistrict

326.031.668.229.423.120.325.052526.821.116.211.827.6Petah Tiqwa Sub
District

99.010.220.69.98.67.37.712.17.77.44.82.725.1Ramla SubDistrict

267.327.457.524.017.517.4■21.743.120.416.312.89.227.1Rehovot SubDistrict

1,016.587.7766.980.476.372.077.0132.097.097581560.231.8Tel Aviv District

465.354.699.744.839.636.636.057537.230.219.010.824.1Southern Distirct
218.325.346.221.218.016.116.226.317.915.210.25.724.6Ashqelon Sub

District
247.029.352.823521.620519.731.219.315.18.75.124.1Be'er Sheva Sub

District

63.272.717.94.13.05.97.79.52.40.70.30.116.9Judea, Samaira
and Gaza Area1

Moslemsמוסלמים
624.599.4179.075.764.050.637.450.633.018.89.26.717.2GRAND TOTAL

127.919.636.214.612.410.77.811.16.44.92.51.717.8Jerusalem District
257.639.973.032527.521.015.720.414.16.93.83.017.5Northern District
97.014.027.412.010.68.16.08.15.53.01.30.917.9Haifa District
73.210.919.69.07.96.34.56.54.32.51.00.718.4Central District
7.31.21.;0.70.80.80.60.70.40.20.10.120.4Tel Aviv District

61.413.921.06.84.83.72.84.02.31.20.50.312.8Southern District

ואחרים Druzeדרוזים and Others
77.111.121.49.27.66.54.86.64.22.91.61.218.3GRAND TOTAL

Thereof:
Jerusalem Distirct

60.49.017.27.45.94.93.64.93.22.21.21.017.7Notrhern District
15.82.04.01.81.61.41.11.61.00.60.30.320.3Haifa District

1 Israelis in Jewish localities.
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"שובי וצורת דת גיל, לפי ב/11.אוכלוסייה, לוח
1988 ממוצע

אחות צוין כן א0 אלא אלקים,

Ageגיל
הכל 0ך "שוב חציון+Total045141519202425293034354445545564657475צורת

Median

האוכלוסייה Totalבל population
כולל 04,441.7494.2926.0410.9358.9326.4320.1556.8342.6309.2233.0163.325.5ך

 עירוניים 3,943.7430.9808.0356.6318.1292.3285.0493.2309.4284.9215.1150.126.0ישובים
"שוב גודל
200,000+1,029.6105.8180.282.884.082.270.6118.183.589.674.358528.8

488.165.9105.544.744.140.933.352.835.130.119.815.823.2יר/ש>י0
אניניפו 318.723.240.820.823.325.723.037528.035.133.727.435.6תל

222.916.633.917.316.615.614.327.820.424.320.815.234.0וזיפה
100,000199,999879.282.1165.373.864.862.467.5124.476.271.555.236.229.3
50,00099,999381.344.780.133.229.225.126.450.430.326.920514.425.7
20,00049,999759.677.9160.271.258.051.356.1103.861.455.739.124.726.2
10,00019,999394.650.592.438.634.732.030.446.427.020.913.68.022.3
2,0009,999499.470.0129.957.047.439.433.950.030.920.212.48.419.4
כפריים .498.063.3118.054.340.834.135ישובים r63.733.224.317.913.321.6

145.814.531.815.813.18.89.519.312.110.36.63.924.1מובנים
שיתופיים 11.41.72.80.90.90.61.01.6050.80.40.1215מובנים

126.613.324.412.312.09.38.917.99.36.97.15.225.7קיבוצים
מוםד"ם 13.50.41.95.00.41.20.81.1050.30.41.6195"טונים
אחרים 156.423.942.816.111.111.412.320.19.04.92.82.018.6"שונים
קהילתיים 18.33.85.61.10.61.22.13.10.70.114.4מזר.:
8.81.12.41.60.60.60.61.20.40.20.117.7מרכזים
כפריים

ליישובים2 44.29.514.34.23.32.82.63.71.81.00.60.413.7מחוץ

0NonJewsלאיהוו1
כולל 805.7121.0221.794.981.166.350.470.146.828.614.310.518.2סך

עירוניים 698.8101.0189.682.971.658.644.361.941.325.512.79.4185ישובים
"שוב גודל
200,000+169.023.644.318.316.314.810.916.010.37.64.02.919.5

ירושלים 138.119.937.715.413.11158.512.67.86.03.32.418.7מזר..
50,000199,9995.80.50.80.20.40.90.71.00.40.40.20.130.6
20,00049,999103.715.026.812.010.98.76.89.66.84.11.81.219.2
10,00019,999111.515.829.813.712.39.67.19.66.73.81.81.318.7
2,0009,999308.846.287.938.731.724.718.825.617.09.54.93.817.6

 כפריים 106.919.932.112.19.57.66.18.25.53.11.615.6ישובים
מזה:

ליישובים2 38.19.312.93.92.72.11.72.41.50.80.50.212.3מחוץ
Christiansנוצרים

כולל 104.010.421.310.09.59.28.212.99.66.93.52.625.4סך
עירוניים 98.39.920.29.59.08.77.712.19.06.53.32.425.3ישובים
"שוב גודל
50.000+33.72.86.02.82.83.12.74.53.42.71.51.228.8

ירושלים 14.41.02.51.21.11.21.01.91.61.30.80.730.7מזה:
20,00049,99925.22.75.32.42.32.11.93.12.41.70.80.524.8
10,00019,99911.01.32.31.11.21.10.91.20.90.50.30.223.1
2,0009,99928.43.16.53.02.72.42.13.32.31.60.80.522.7
כ0ד"ם .5.70.51.00.50.50.50.60.70.60.40.20.227"שובים 5

0ב1א. ראה  1ש001ח קכ1עה "שוכ צ*רת על
נדוים. ש03י כולי
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TABLE11/11. POPULATION, BY AGE, RELIGION AND TYPE OF LOCALITY1
AVERAGE 1988

Thousands, unless otherwise stated
Ageגיל

הכל Typeסן of locality
Total045141519202425293034354445545564657475+|1'*n

Median

.Tin Jewsם■
3,636.0373.2704.3316.0277.8260.2269.7486.7295.8280.6218.7152.827.8GRAND TOTAL
3,244.9329.9618.4273.7246.6233.7240.7431.3268.1259.4202.5140.728.3Urban localities

Size of locality
860.682.2.135.864.567.867.4.59.7102.173.282.070.355.531.1200,000+
350.046.167.829.331.029.424.840.327.424.216.513.425.1Jerusalem
307.721.738.419.822.224.622.136.327.234.633527.336.3Tel AvivYafo
202.914.429.615.414.613.512.825.618.723.220.314.8355Haita
875.281.7164.773.764.561.667.0123.875.971.255.036.0293100,000199,999
379.644.679.933.129.124.926.249.930.226.820.414.425.650,00099,999
655.962.9133.459.247.142.749.394.354.651.637.323.528.020,00049,999
283.134.762.624.922.422.423.336.820.317.111.86.724.310,00019,999
190.623.842.018.315.614.715.124.413.910.77.54.623.62,0009,999
391.743.486.042.331.326.529.055.427.727.216.312.123.8Rural localities
145.314.431.715.813.18.79.519.212.110.36.63.924.1Moshavim
11.31.72.80.90.9061.01.60.50.8■0.40.121.5Collective Moshavim
125.613.124.312.312.09.18.617.7 .9.36.97.15.225.6Qibbuzim
13.30.41.94.90.41.(0.71.10.40.30.41.619.4Institutional localities
89.613.623.98.04.46.28.314.65.12.71.71.219.6Other localities
18.23.85.61.10.61.22.13.10.70.10.00.014.4Thereof :Communal
8.81.12.41.60.50.60.6\20.40.20.10.0177Rural

centers
6.20.21.30.30.60.80.91.30.20.20.10.128.9Outside localities2

Moslems.םמוסלי
624.599.4179.075.764.050.637.450.633.018.89.26.717.2GRAND TOTAL
534.681.8151.565.656.144.332.544.028.616.48.05.917.6Urban localities

Size of locality
138.021.038.715.613.611.98.512.07.15.22.61.817.9200,000+
123.618.935.214.212.010.27.510.76.24.72.41.717.7Thereof: Jerusalem
2.10.30.30.00.20.60.30.40.10.00.00.027.850,000199.999
78.112.321.49.58.66.54.86.44.42.41.00.717.820,00049,999
90.112.824517.410.17.65.57.65.42.91.31.018.410,00019,999
226.335.566.629.123.717.713.317511.65.93.02.416.92,0009,999
90.017.627.610.28.06.34.96.74.42.41.20.714.9Rural localities

Thereof:
37.59.312.83.82.62.01.72.31.50.80.40.212.1Outside localities2

Druzeואחריםדרוזים and others
77.111.121.49.27.66.54.86.64.22.91.61.218.3GRAND TOTAL
65.99.317.97.86.55.74.25.83.72.61.31.118.6Urban localities

Size of locality
1.050,000+
0.1Thereof: Jerusalem
0.420,00049,999
10.41.7.2.91.21.10.90.70.80.50.30.20.117.510,00019,999
54.17.514.86.65.34.53.44.83.12.11.10.918.62,0009,999
77.21.83.41.31.10.80.60.80.50.30.20.216.2Rural localities

1 For current and permanent type of locality  see introduction.
2 Incl. Bedouin tribes.
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אוכלוסייה וקבוצת יישוב2 צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים1 ב/12. לוח

האוכלוס"Localities"שובים
וקבוצת "שוב: צורת

22V20V4אוכלוסייה VI31 XII31 XII31 XII31 XII22 *20 *4 **
1961197219831985198619871988196119721983

.loonמוחלטc□Absolute numbersאלפים
כולל 8739051,0911,1371,1481,1511,1532,179.53,147.74,037.6םך

עירוניים 1041251501561591621681,837.62,789.13.616.0"שובים
200,000+33333333736.6897.2981.7
167.4313.9428.7ירושלים

אביניסו 386.1363.8327.3תל
יפה 183.0219.6225.8וו

100,000199,9993_2788883_218.1818.4
50,00099,9992654556144.8476.8345.9
20,00049,99915152223222324471.0501.3699.5
10,00019,99914242527292827175.3350.6350.9
2,0009,999707588919295100309.8345.1419.7
כפריים 769780941981989989985341.9358.5421.6ישובים

346353405411411409409120.6125.1140.8מואבים
שיתופיים 203343474747474.05.59.1מושכים

22823326726826926827077.189.7115.5קיבוצים
מוסדיים 313233333333336.09.413.3"שובים

אחרים כפריים 140129193222229232226101.081.7102.7"שובים
קהילתיים 7.8_05179869598זה:

כפריים 111924242424240.72.87.5מרכזים
ליישובים4 מחוץ 433.247.240.2גרים
ברוים) שב0י (כולל

הכל 0ך  7718029691,0151,0261,0301,0341,932.42,686.73,350.0יהודים
עירוניים 768089929294961,680.62.422.93.020.9ישובים
200,000+33333333718.9794.9832.5
165.0230.3306.3ירושלים

אבינייפו 380.3357.4317.8תל
173.6207.2208.4חיפה

100,000199,9993_2788883_217.9815.2
50,00099,9992654555144.6475.9344.4
20,00049,99914142021202122435.8451.8608.9
10,00019,99914211818201918173.1312.3255.1
2,0009.99943343638363840208.3170.0164.8
כפריים 695722880923934936938251.8263.8329.1.שובים

346353405411411409409120.2124.9140.5מושבים
שיתופיים 203343474747474.05.59.0מושבים

22823326726826926827077.089.5114.8קיבוצים
מוסדיים 293132323232325.89.213.0"שובים

אחרים כפריים 687213316517518018040.633.346.0"שובים
קהילתיים 51798695987.8מזה.

כפריים 111924242424240.72.87.5מרכזים
ליישובים* מחוץ 44.21.35.8גרים

הכל םך 109110130131131130128247.1461.0687.6לאיהודים
עירוניים 34526972757680157.0366.2595.1ישובים
200,000+3_

333333317.7102.3149.2
2.483.5122.4ירושלים

אביביפו 5.86.49.5תל
9.512.417.4חיפה

50,000199,99910.31.14.7
20,00049,999346666635.349.590.7
10,00019,99913799992.338.395.7
2,0009,99927425354575861101.5175.1254.8
כפריים 7558615956544890.294.792.5.שובים

כפריים 7558615956544861.248.958.2"שובים
ליישובים מחוץ 28.945.834.4גרים

בדוים) שבנוי (כולל

,200,000+ היישובים כקבוצת וחיפה ירושלים 1961 ב נכללו השוואה, לצורך 3 לובו*. ראה  "ש1ב צורת בהגדרת השינויים על 2 כ/6. ללוח ו הערה ראה ו

מבוא. ראה  הבדוים באוכלוסיית הבעיות על ואוכלוס"תם. ארעיים "שובים 4 כולל ב961ו 4 למספר/7/. הגיעה לא שאוכלוסייתם אף
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TABLE II/12.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY2 AND
POPULATION GROUP

Population
Type of locality and

31 XII31 XII31 XII31 XI22V20V4 VI31 XII31 XII31 XII31 XIIpopulation group
19851986198719881961197219831985198619871988

ThousandsrinN0Percents
4,266.24,331.34,406.54,476.8100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL
3,815.23,876.03,946.54,022.784.388.689.689589.589.689.9Urban localities
1,005.11.012.61.025.41,033.9333.828.524.323.623.423.323. t200 .000+
457.7468.9482.7493.57.710.010.610.710.811.011.0Jerusalem
322.8320.3319.5317.817.711.68.17.67.47.37.1Tel AvivYafo
224.6223.4223.2222.68.47.05.65.35.25.15.0Haifa
954.7966.9980.6994.93_6.920.322.422.322.322.3100,000199,999
262.1316.93235380.56.615.18.66.17.37.38.550,00099,999
758.2718.0746.7744.221.615.917.317.816.616.916.620,00049,999
391.5418.9406.9385.98.011.18.79.29.79.28.610,00019.999
443.8442.8463.5483.314.211.010.410410.210.510.72.0009,999
451.0455.3460.0454.115.711.410.410.610510.410.1Rural localities
146.4146.4146.1146.55.54.03.53.43.43.33.3Moshavim
10.610.911.011.30.20.20.20.2.0.30.20.3Collective Moshavim
125.2126.7127.0126.13.52.82.92.92.92.92.8Qibbuzim
13.513.513.513.60.30.30.30.30.30.30.3Institutional localities
112.5114.8118.6112.04.62.62.52.72.72.12.6Other rural localities
12.714.818.621.20.20.30.30.40.5Thereof: Communal
8.48.58.88.900.10.20.20.20.20.2Rural centers

42.843.043.644.71.51.51.01.01.01.01.0Living outside localities4
)including Bedouin(

3,517.23,561.43,612.93,659.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWS  TOTAL
3,161.03.196.63,242.83,288. 1387.090.290.289.989.889.889.9Urban localities
846.1850.0858.3862.937.229.624.824.123.923.823.5200,000+
327.7336.1346.1353.88.58.69.19.39.49.69.7Jerusalem
312.6309.8308.7306.719.713.39.58.98.78.58.4Tel AvivYafo
205.8204.1203.4202.49.07.76.25.95.75.65.5Haifa
950.9963.1976.6990.7 3_8.124.327.027.027.027.1100,000199,999
260.6315.1321.7328.27.517.710.37.48.88.99.050,00099,999
659.9617.2643.0668.022.516.818.218.817.317.818.320,00049,999
263.4286.6270.3255.09.011.67.67.58.07.57.010,00019.999
180.0164.6172.9183.410.86.34.95.14.64.85.02,0009.999
356.2364.9370.1370.913.09.89510.110.210.210.1Rural localities
145.6145.9145.6146.06.24.64.24.14.14.04.0Moshavim
10510.810.911.10.20.20.30.30.30.30.3Collective moshavim

124.3125.7126.0124.94.03.33.43.53.53.53.4Qibbuzim
ו13.213.213.313.3 3.20.30.30.40.40.40.4Institutional localities
56.663.368.469.32.11.21.41.61.81 11.8Other rural localities
12.714.818.621.10.20.40.40.50.5Thereof: Communal
8.48.58.78.800.10.20.20.20.20.2Rural centers
5.86.06.06.20.20.10.20.20.20.20.2Living outside localities4

749.0769.9793.6817.8100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0NONJEWS  TOTAL
654.26795703.7734.563.579.486587.488.338.789.4Urban localities
159.0162.6166.9171.037.222.221.721.321.121.120.9200,000+
130.0
10.2
18.8

132.8
105
19.3

136.4
10.8
19.7

139.6
111

■1.0
2.3
3.8

18.1
1 A

17.8
1 A

17.4
1 A

17.2
1 A

172
t A

17.1
1 A

Jerusalem
(I.I
20.2

1 .H

2.7
1 .H

2.5
/ .**

2.5
| .H
2.5

I ."1

2.5
( .**

2.5
1 ei Avivyaio
Haifa

5.25.65.85650.10.20.70.70.70.76.950,000199.999
98.2100.8103.776.314.310.713.213.113.113.19.320,00049,999
128.1132.3136.6130.90.98.313.917.117.217.216.010.00019,999
263.8278.2290.6299.941.138.037.135.236.136.636.72.0009,999
90.890.489.883.236.520.613.572.611.711.310.2Rural localities
57.853.452.247.824.710.68.57.86.96.65.9Rural localities
37.037.037.638511.79.95.04.94.84.74.7Living outside localities

)including Bedouin(

1 See note 1 to Table li/6. 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 1961, although their population had not yet reached that size then. 4 in 1961, incl. 4 temporary localities
and (heir population. As for problems with the Bedouin population  see introduction.
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יישוב צורת אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, יישובים1 ב/13. לוח
ארגונית והשתייכות

Localities

19834 VI198531 XI198731 XII198831 XII
"שוב mi*

ארגונית מזה:DTD:מזה:מזה:והשתייכות
הכל הכליהודייםסך הכליהודיים0ך הכליהודייםסר יהודיים10
TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof■.

JewishJewishJewishJewish

כולל 01,0919691,1371,0151,1511,0301,1531,034ך
הכל 0ך עירוניים 15089156921629416896"שובים

"שוב גודל
200,000+33333333
ירושלים

אביביפו תל
חיפה

100,000199,99977888888
50,00099,99955445565
20,00049,9992220232123212422
10,00019,9992518271828192718
2,0009,99988369138953810040

הכל סך כפריים 941880981923989936985938"^ובים
oovjini 44844S458458456456456456מושבים

הכל שיתופייםסך
הכל 405405411411409409409409מושבים0ך
המושבים 244244245245245245244244תנועת
ה0זרחי 6767676768686969הפועל
החקלאי 4646484845454545האיחוד

הציוני 1717181818181818העובד
ישראל אגודת 066666666וו1לי

1313131313131313רורות
האיכרים 77ך55777התאחדות

ארגונית השתייכות 77777777ללא

הכל שיתופיים0ך 4343474747474747מושבים
המושבים 55666666תנועת
המזרחי .991111הפועל 11111111

המאוחדת הקיבוצית 66666666התנועה
הציוני 88888888העובד

44445555רורות
ישראל אגודת 44444444פועלי

החקלאי .33האיחוד 333333
44554444אמנה

הכל סן 267267268268268268270270קיבוצים
הארצי 8383838383838484הקיבוץ

המאוחדת הקיבוצית 160160161161161161162162התנועה
הדתי 1616171717171717הקיבוץ
הציוני 55555555העובד

ישראל אגודת 22222222פועלי

מוסריים 3332333233323332"שובים
אחרים כפריים J93133222765232180226180"שובים

קהילתיים 5151797995959898מזה:
כפריים 2424242424242424מרכזים

ליישובים מחוץ 3רי0
ברוים) שבטי (כולל

ב/6. ללוח ו העירו ראה 1
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TABLE II/13.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
TYPE OF LOCALITY AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION

■■*DIN(אל0ים)ה"Population (thousands(

19834 VI198531 XI198731 XI198831 XI
Type of locality and

1Dorganizational■:מזה:מזה:מזה: affiliation
הגל הכליהודים10 IDהכליהודים הכליהודיםסך 10Dnirv
TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:

JewsJewsJewsJews

4,037.63,350.04,266.23,517.24,406.53,612.94,476.83,659.0GRAND TOTAL
3,616.03,020.93,815.23,161.03,946.53,242.84,022.73,288.1URBAN LOCALITIESTOTAL

Size of locality
981.783251,005.1846.11,025.4858.31,033.9862.9200,000+
428.7306.3457.7327.7482.7346.1493.5353.8Jerusalem
327.3317.8322.8312.6319.5308.7317.8306.7Tel AvivYafo
225.8208.4224.6205.8223.2203.4222.6202.4Haifa
818.4815.2954.7950.9980.6976.6994.9990.7100,000199,999
345.9344.4262.1260.63235321.73805328.250,00099,999
6995608.9758.1659.9746.7643.0744.2668.020,00049,999
350.9255.1391.5263.4406.9270.3385.9255.010,00019,999
419.7164.8443.8180.04635172.9483.3183.42,0009,999
421.6329.1451.0356.2460.0370.1454.1370.9RURAL LOCALITIESTOTAL
749.9149.5757.0156.4157.1156.5157.8157.2Moshavim and collective

moshavimtotal
140.8140.5146.4145.9146. 1145.6146.5146.0Moshavimtotal
86.486.288588.288.287.8. 88.187.8Moshavim Movement
27.026.927.327.227.227.127.327.2HaPoel HaMizrahi
13.413.415.115.115.015.015.315.2Halhud HaHaqlai
5.05.05.45.45.45.45.45.4HaOved HaZiyyoni
2.42.42.72.72.82.72.82.8Po'ale Agudat Yisrael
2.62.63.03.0. 3.13.13.23.2Herut
1.51.51.81,81.91.91.91.9Farmers' federation
252.52.62.62.62.62.62.6No affiliation

9.19.010.670.511.010.911.311.1Collective moshavimtotal
1.31.31.41.41.51.51.51.5Moshavim Movement
2.72.73.13.03.33.33.43.4HaPoel HaMizrahi
1.31.31.61.61.61.61.61.6The United Qibbuz Movement
1.21.21.31.31.31.31.31.3HaOved HaZiyyoni
0.80.80.90.90.90.90.90.9Herut
0.8' 0.80.90.90.90.91.01.0Po'ale Agudat Yisrael
0.70.71.00.90.80.70.80.7Halhud HaHaqlai

0.50.50.60.60.70.6Amana
115.5774.8125.2124.3137.0126.0126.1125.0Qibbuzimtotal
38.538.241.240.841.541.141.240.7HaQibbuz HaArzi
67.567.173.773.274.674.073.973.4The United Qibbuz Movement
6.56.57.07.07.47.47.47.4HaQibbuz Hadati
1.81.82.02.02.12.12.02.0HaOved HaZiyyoni
1.21.21.31.31.41.41.41.4Po'ale Agudat Yisrael

13.313.073.573.273.513.313.613.3Institutional localities

102.746.0112.556.6118.668.4115.069.3Other rural localities
7.87.812.712.718.618.621.221.1Thereof: Communal
7.57.58.48.4as8.78.98.8Rural centers

40.25.842.85.843.66.044.76.2Living outside localities (including
Bedouin tribes(

/1 See noet 1 to Table II6.

61 אוכלוסייה



נפה מחוז, אוכלוסייה, קבוצת לפי ואוכלוסייה, ב/14.יישובים לוח
יישובי וצורת
31 *** 1988

ocalitiesUrbanעירוניים 1

הכלי "טובTotal2סר Sizeגודל of locality
1נפה כ1ללגזחוז 0ך

Grand
totalהכל 100,000+50,00020,00010,0002,000לאיהודיםיהודיםסך

TotalJewsNon99,99949,99919,9999,999
Jews

שובים
כולל 01,15316896801162427100ך
ירושלים 69432121מחוז

חצפון 400651652161048מחוז
צפת .634נפת 3122
ננרת 152312111פת

יזרעאל 1281961412313נפת
עכ1 123355323428נפת
גולן 34413נפת

4

חיפה 9827151316515מחוז
חיפה 261193143נפת 3
חדרה 2212י7216610נסת

amn nno2293529a326420
השרון 541116ך83נפת

חקור. פתח 531311211227נפת

רמלה 4955223נפת
רחובות 4488נפת

11114

אביב תל 181212151372מחוז
רו7רו0 217181442348מווח

אשקלון 100552111נפת

טבע באר 11713941נפת
237

1227776■ה/7ר/,''וומי//,
עזה3 וחבל

(אלק ■ם)"ה
כולל 4,476.84,022.73,288.1734.52,028.8380.5744.2385.9480.3סך

ירושלים 544.2522.3379.3143.0493.525.63.3מחוז

הצפון 746.5590.1239.8350.450.6167.8144.4227.3מחוז
צפת 69.241.538.13.431.89.7נפת
כנרת 212.42.8(70.646.430.915.53נפת

יזרעאל ,262.9203.581.8121.6נפת 50.649.438.065.4
עכו 319.6283.685.9197.787.162.1134.3נפת
גולן ■24.315.13.012.1נפת 15.1

חיפה 605.0565.2448.7116.5222.6195.166.680.9מחוז
חיפה 419.9410.4372.038.4222.6129.836.921.1נפת
חדרה 185.1154.976.778.265.329.859.8נפת

המרכז 949.4859.6783.076.7377.3127.3200.558.3.9e2מחוז
ר.('1רון 217.1180.3134.445.9117.820.013.029.5נפת

תקוה פתח 345.1327.9114.014.0133.654.873.926.7389נפת
רמלה 115.796.380.415.985.710.6נפת

רחובות 271.5255.1254.11.0125.972.520.818.617.3נפת

אביב תל 1,032.21,027.21,013.813.4822.271.6103.820.09.6מחוז
הררום 533.0425.4390.934.5113.2131.077.159.244.9מחוז

אשקלון 221.2182.1181.01.1131.027.414.29.5נפת
טבע באר 311.8243.3209.933.4113.249.745.035.4נפת

שומרון, 11.821.0__66.532.832.70.1.הורה,
3mv וחבל

0בוא. ראה  1שו0פה קבועה "ש/כ צורת על 1

מבוא. ראה  ולאיה1ד"ם יהודיים "שובים ספירת ע> 2
יהודיים. ביישובים ישראלים 3

POPULATION 62



TABLE II/14.LOCALITIES AND POPULATION, BY POPULATION GROUP,
DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY1

31 XII 1988

O'J/C"כפרייםRural localities

הכל TotalJU/IOO'Uסך
yinoכפויים"/J/Hומושבים
D"3m'VUD"101nאחריםDistrict and subdistrict

הכל InstituOtherLivingקיבוציםMoshavimלאיהוד"םיהודייםסר
TotalJewsNonJewsandQibbuzimtionalruraloutside

collectivelocalitieslocalitieslocalities
moshavim

Localities
9859384845627033226GRAND TOTAL
65624418610Jerusalem Distirct

33530530119130284Northern Distirct
595722129_9Zefat SubDistrict
494721520212Kinneret SubDistirct
10993163548 ■26Yizre'el SubDistrict
88808322333Akko SubDistrict
3028216104Golan SubDistrict

7160112323817Haifa Distirct
151232535Haifa SubDistrict
564882118512Hadera SubDistrict

794193113132823Central District
74744813310Sharon SubDistrict
4039125816Petah Tiqwa SubDistrict
4444_33614Ramla SubDistrict
363625533Rehovot SubDistrict

661122Tet Aviv District

199197211066616Southern District
9595_582647Ashqeotn SubDistrict
10410225240210Be'er Sheva SubDistrict

115115_3110173Judea, Samaira and
Gaza Area3

Population (thousands)
457.1370.986.2157.8126.113.644.7 115.0GRAND TOTAL

27.820.61.313.63.40.90.2 3.6Jerusalem Distirct

156.4120.236.237.464.00.36.1 48.6Northern Distirct
27.624.72.97.21390.1 6.5Zefat SubDistrict
24.221.13.14.210.70.30.3 8.6Kinneret SubDistrict
59.543.116.412.927.02.0 17.6Yizre'el SubDistrict
36.024.711.39.610.33.7 12.3Akko SubDistirct
9.26.62.53.52.13.6Golan SubDistrict

39.827.412.48.112.64.02.7 12.4Haifa Distirct
9.65.93.71.03.41.02.0 2.2Haifa SubDistrict
30.221.58.77.19.23.00.8 10.2Hadera SubDistrict

89.787.72.053.818.43.82.0 11.7Central Distirct
36.836.60.221.08.21.30.8 5.6Sharon SubDistrict
17.215.81.310.53.20.30.2 3.0Petah Tiqwa SubDistrict
19.419.00.313.43.61.00.3 1.1Ramla SubDistrict
16.316.30.18.83.51.20.8 2.1RehovotSubDistrict

5.75.00.40.31.90.2 2.2Tel Aviv Distirct

707.576.337.238.925.72.033.3 7.6Southern Distirct
39.138.60.523.111.71.00.6 2.7Ashqelon SubDistrict
68.437.730.715.813.91.132.7 5.0Be'er Sheva SubDistrict

33.733.60.15.61.70.60.1 25.8Judea, Samaira and
Gaza Area3

ו For detinition 01 permanent and current type of locality  see introduction.
2 For counting 01 Jewish and nonJewish localities  see introduction.
3 Israelis in Jewish localities.
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ומחוז מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, יישובים1  ב/15. לוח

'j/e/"Localities

מוניציפאלי מעמד
22V
1961

20 V
1972

4 VI
1983

31 XII
1985

31 XII
1986

31 XII
1987

198831 XII

הכל סך
Total

r\vo
יהודיים

Thereof:
Jewish

כולל ו08639051,0911,1371,1481,1511,153ך ,034
2531373840404239עיריות

מקומיות 10411513113513513713673מועצות

אזוריות 649697881922939941945912מועצות

מוניציפאלי מעמד חסרי
ליישובים2 מחוץ גרים

8562424234333010

 אזוריות 649697881922939941945912מועצות
הכל 0ך
יד/שלים iinn5859666767666662
יהודה 5859666767666662מנוה

;/Din imn201222290299308311313291
שאן נית 1819212121222222נ7\1ת

282828282828'גולן

2729282828292924הגלבוע

העליון 313325262626.2929הגליל

התחתון 1214141515151616הגליל

החרמון ■899מבואות 999

1313131313131313מגידו

אשר 3430313232323228מ0ה
יוסף 614161622222222מעלה
הגליל 1520262625252219מרום

הגליל 444444מרכז

202226262625משגב
הירדן 2121222222'182020עמק
יזרעאל .2726363838עמק 383934

no'n nno5257595959595855
33333333אלונה
1111111111111110זבולון

הכרמל 2124222222222222חוף

1719232323232220מנשה
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TABLE II/15.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND
DISTRICT

Population(אלפים)אוכלוס"ו (thousands(

Municipal status
22V
1961

20V
1972

4 VI
1983

31 XII
1985

31 XII
1986

31 XII
1987

198831 XII

הכל 0ך
Total

:DTO
יהודים

Thereof:
Jews

2,179.53,147.74,037.64,266.24,331.34,406.54,476.83,659.0GRAND TOTAL

1,409.32.168.12,817.42,951.63,023.43.065.33.137.52,803.4Municipalities

430.1631.9803.0867.1852.5880.1875.6468.4Local councils
227.1259.8340.3367.7374.5381.53905347.4Regional councils

108.9

4.1

85.3

2.6

1 36.7

[ 40.2
79.880.979.673.29.8

No municipal status
Living outside localities2

227.1259.8340.3367.7374.5381.5390.5347.4REGIONALCOUNCILS  TOTAL

15.816.623.024.424.724.925.0205Jerusalem District
15.816.623.024.424.724.925.020.5Matet Yehuda

72.888.3119.9130.8133.6136.0737.7109.4Northern District

5.86.78.79.29.49.59.595Biq'at Bet She'an
5.06.06.36.66.76.6Golan

9.612.914.915.715.815.915.910.7HaGilboa

10.011.911.712.612.812.814.013.8HaGalil HaElyon

2.63.0.424.54.54.54.74.7HaGalil HaTahton

2.32.52.52.52.62.6Mevo'ot HaHermon

5.46.77.88.18.18.18.18.1Megiddo

12.412.715.717.317.517.717.913.5Matte Asner

2.93.64.14.45.05.15.15.0Ma'ale Yoset

4.17.510.110.810.710.99.66.2Merom HaGalil

3.8' 6.06.56.87.17.3Merkaz HaGalil

1.92.93.53.94.43.6Misgav

8.78.49.510.310.4. 10.310.310.3Emeq HaYarden

ו 1.311.118.020.2 .20.321.021.514.8Emeq Yizre'el

19.219.825.427.027.227.326.523.8Haifa District

0.60.60.70.70.70.70.70.7Allona

5.25.15.86.16.26.26.25.1Zevulun

6.87.18.59.19.19.19.19.0Hoi HaKarmel

6.67.010.411.111.211.310.59.0Menashe
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ומחוז מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, יישובים1 ב/15. לוח
(המשך)

Localities"שובים

198831 XII
מוניציפאלי מעמד

22 V20 V4 VI3X1I13 1XII31 XII:nrio
הכל196119721983198519861987 יהודיים0ך

TotalThereof:
Jewish

המרכז 182194194194195194191191מחוז
76666666ברנר
ך7777777גדרות
2222222324242525גזר

רוה 77888888גן
השרון 2729303030292929דרום
יבנה 69777777חבל
השרון 1112121212121212הוף
השרון 1718191919191919לב
2020222222222222מודיעים

שורק 66555555נחל
חפר 4248464646464242עמק
לוד 10101099999עמק

אביב תל 44444444מחוז
(אונו) 44444444אפעל

הררום 152161193J97793194200196מחוז
1216272828282828אשכול

0וביה 2321232323232323באר
שמעון 1111121112121413בני

התיכונה 766666הערבה
אילות 3999101010חבל
אשקלון 1617181818181818חוף

1411131313131313יואב
1314151515151515לכיש

1717171616161616מרחבים
_3_משוש

1516161616161616עזתה
נגב 54778888רמת
הנגב 1111111111111111שער

1515141414141414שפיר
5444455תמר

ושומרון3 7097101101101101__יד.)7ז1
עציון 101214141414גוש
חברון 31010101010הר
444444מגילות

בנימין 202527272727כוסה
הירדן 161717171717ערבות

172929292929שומרון

3my 51112721212חבל
עזה 751112121212//ף

נ/ל. ללוח ן הערה ראה t

מוניציפאלי. 0ע0ד לפי מתפלגים ואינם ליישובים מחוץ הגרים בין כלולים הבדוים שבסי ב1983 החל 2
יהודיים. ביישובים ישראלים 3
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TABLE II/15.LOCALITIES1 AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND
DISTRICT (cont.(

(אלפים) Populationאוכלוסייה (thousands(

198831 XII

Municipal status
22 V20V4 VI31 XII31 XII31 XII:nto
הכל196119721983198519861987 G'lm1סך

TotalThereof:
Jews

77.4 72583.887.788.088.085.885.4Central District
3.3 7.43.73.63.63.63.535Brenner
2.0 1.52.32.52.42.42525Gederot
7.9 8.38.99.39.59.910.410.4Gezer
1.9 2.02.62.62.62.62.62.6Gan Rawe

11.1 9.810.210.511.010.610.710.7Derom HaSharon
3.8 2.33.23.23.33.33.333Hevel Yavne
4.7 4.45.55.96.0 .5.95.95.8Hof HaSharon
7.3 7.07.27.27.17.17.17.1Lev HaSharon
7.5 7.09.19.49.49.59.69.6Modi'im
1.3 1 51.81.92.02.02.02.0Nahal Soreq

20.4 16.722.423.523.723.720.920.8Emeq Hefer
6.2 4.66.97.37.37.47.37.3Emeq Lod

2.8 1.44.64.84.84.84.74.7Tel Aviv District
2.8 1.44.64.84.84.84.74,7Ef'al (Ono(

55.2 45.669.470.671.271.978.971.9Southern District
3.6 2.57.08.58.78.78.88.7Eshkol
8.9 9.39.69.89.79.69.69.6Be'er Tuvya
4.5 2.86.64.34.65.26.06.0BeneShim 'on

1.51.81.91.91.91.9HaArava HaTikhona
051.31.92.02.12.02.0Hevel Elot
6.1 5.07.07.17.17.07.07.0Hof Ashqelon
3.4 3.64.34.54.54.54.54.4Yoav
5.1 3.75.25.25.25.15.)5.1Lakhish
5.9 ' 5.66.66.16.16.16.16.1Merhavim

6.5Masos
5.1 4.55.65.65.65.65.45.4Azzata
1.3 1.02.02.32.4242.52.4Ramat Negev
4.0 2.95.15.55.55.65.55.4Sha'ar HaNegev
6.1 4.76.76.96.96.96.86.7Shafir
0.70.91.11.11.11.21.1Tamar

_ _13.721.122.826.229.729.1Judea and Samaria3
2,63.33.53.84.04.0Gush Ezyon
0.20.60.60.70.90.8Har Hevron
0.40.50.60.60.60.6Megillot
4.76.47.58.79.89.8Matte Binyamin
2.12.525262.62.6Arevot HaYarden
3.57.88.09.811.211.1Shomron

_ _0.81.92.1.242.72.7Gaza Area3
0.81.92.1242.72.7Hof Azza

/1 See note 1 to Table tl7.
2 As of 1983, Bedouin tribes are included among living outside localities and are not broken down by municipal status.
3 Israelis in Jewish localities.
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131xn ב1988 תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים אוכלוסייה  ב/16. לוח
TABLE II/16.POPULATION IN LOCALITIES NUMBERING 5,000 INHABITANTS ON

31 XII 19881
Thousands; end of year, unless otherwise stated אחות צוין בן אם אלא שנה, סוף אלפם;

1m"8 XI
19481950195522 V

1961
20V
197219804 VI

1983198519871988Locality

סנאן 1.51.63.65.3596.66.9.7.1Abuאבו Sinan
ירויה 1.51.72.5אבן .3.53.84.14.65.35.76.1Even Yehuda
יהודה 1.311.910.314.219.619.319.719.920.0Orאור Yehuda
עקיבא 1.73.26.48.07.78.28.07.8Orאור Aqiva

3.1353.74.56.46.76.96.86.9Azorאזור
055.313.119.418.920.424.224.7Elatאילת

5.46.06.365Iksal§172.23.75.4אכ0אל
פחם אל 4.46.17.513.419.320.122.023.123.8Ummאם al Fahm

1.92.43.75.36.06.46.76.9I'billinאעבלין
0.64.69.312.112.613.413.313.4Ofaqimאפקים
0.71.23.25.36.2Arielאריאל
4.640.364.465.769.772.974.7Ashdodאשדוד
5.116.624.343.053.152.955.155.756.3Ashqelonאשקלון

גרביה אל 3.84.77.610.511.612.513.213.6Baqaבאקר. al Gharbiyye
יעקב 0.34.02.65.34.04.44.74.75.05.4Beerבאר Yaaqov
שבע 8.320.543.585.3109.6110.8115.0114.6113.2Beerבאר Sheva

גין 2.12.63.85.25.66.06.46.6Beitבית Jann
שאן 2.96.49.711.313.312.913.113.013.1Betבית She'an
שמש 0.23.07.010.112.313.013.814.014.2Betבית Shemesh
ברק 9.314.328.047.075.791.496.1102.4107.4109.4Beneבני Beraq
ים .2.35.516.031.7100.1132.1128.7בת 131.2132.8133.1Bat Yam
9.612.019.830.948.649.246.746.145.945.6Givatayimגכעתים

ושמואל 1.92.83.33.55.17.48.3929.710.0Givatגבעת Shemuel
0.12.53.94.55.66.06.66.87.07.2Gederaגדרה

תקוה 2.62.63.25.26.26.97.58.0Ganneגני Tiqwa
אזרקא 1.31.62.94.65.05.66.06.2Jisrגי0ר AzZarqa

1.82.23.44.44.75.15.45.6Jattגת
כרמל אל 3.34.16.18.28.59.1959.8Daliyatדאלית al Karmel

0.35.023.728.027.026.525.425.0Dimonaדימונה
אסר אל 1.61.93.14.44.24.65.05.1Deirדיר alAsad

חנא 1.41.73.04.24.44.64.95.1Deirדיר Hanna
השרון 3.53.612.111.213.918.620.622.623.724.5Hodהוד HaSharon
5.312.221.026.941.458.963.267.170.271.6Herzeliyyaהרצליה

יעקב 1.93.04.04.44.34.85.05.35.65.9Zikhronזכרון Yaaqov
11.815.022.525.632.238.738.740.341.241.6Haderaהדרה
9.617.130.549.098.8130.9133.5138.8143.6146.1Holonחולון
O2258224.6223.2222.6Haifa.98.6140.0158.7183.0219.6230חיפה

יהודים :85.6122.0150.0173.6207.2214.1208.4205.8203.4202.4Thereofמזה: Jews
הגלילית 2.04.65.36.36.26.66.66.8Hazorחצור HaGelilit

05.512.216.820.823.728.728230.230.831.2Tiberiasבריה
5.16.17.612.216.317.218.619.520.0Taiyibeנ1יבה
3.64.55.58.410.811.112.012.713.0Tiraגוירה

כרמל 05.212.811.014.615.615.515.315.014.6Tiratירח Karmel
3.24.35.38.512.313.314.414.915.4Tamraגומרה
1.92.33.95.45.86.26.56.7Tur'anגורעאן
1.52.35.410.112.313.918.520.120.8Yavneיבנה
03.16.06.99.012.113.113.914.515.0Yehudיהוד
7.48.59.09.3Yafi1§2.0254.97.0יפי"

עלית 3.85.15.05.55.65.7Yoqne'amיק1עם Ulit
0.51.65.96.36.26.05.95.9Yeruhamירוחם

84.0123.0146.1167.4313.9407.1428.7457.7482.7493.5Jerusalemירושלים
יהודים :829120.0144.0165.0230.3292.3306.3327.7346.1353.8Thereofמזה: Jews

2.42.74.46.06.57.17.57.7Yirkaירכא
1.51.93.14.54.85.25.55.7Kabulכאבול

'אסיף 2.33.03.85.35.25.55.85.9Kafarכפר Yasif
בנא 3.03.45.27.58.39.19.710.0Kafarכפר Kanna

מנרא 1.82.33.96.06.67.37.88.2Kafarכפר Manda
סבא 5.512.216.017.926.739.543.549.052.854.8Kefarכפר Sava
קאסם 2.02.64.97.17.58.38.99.2Kafarכפר Qasem
קרע 2.32.95.06.97.37.98.48.6Kafar.כפר Qara'
3.813.415.618519.420.1Karmielכרמיאל

1.112.117.219.030.640.340.441.441.341.3Lodלוד
יהודים :11.016.017.627.634.433.833.933.232.9Thereofמזה: Jews
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31י ב11988^ תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים אוכלוסייה ב/16. לוח
(המשך)

TABLE II/16.POPULATION IN LOCALITIES NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 19881 (cont.)

אלא שנה, סוף אחרתאלפים; צוין p dmstatedrear, unless otherwiseThousands; end of j

8"ש/ב X\
19481950195522 V

1961
20V
19721980

4 VI
1983

198519871988Locality

ציון 1.93.94.75.98.110.210.911.4vlevasseretמבשרת Ziyyon
lughar^3.44.06.59.210.311.312.112.4מנאר

אלכרום 2.52.84.46.06.26.77,17.3vlajdמניו AlKurum
העמק 2.74.010.013.713.414.314.615.0Migdalמנול HaEmeq
שמס 5.66.06.36.3Majdalמגידי Shams

1.21.42.43.64.95.35.75.9Makrמכו
אימים 0.33.59.311.111.8SAa'aleמעיה Adummim

1.33.35.07.0758.78.98.8Ma'alotTarshiha
יהודים :101.73.24.74.95.96.05.8Thereofה: Jews

Jahariyya\1.75.09.814.623.828.827.828.729.429.8נהריה
1.51.83.04.34.65.15.55.7Nahelנחף

ציונה 2.36.510.510.912.214.015.216.217.818.6Nesנס Ziyyona
20.023.026.235.344.144.847.149.450.6Nazarethנצרת

עלח 4.315.022.623.625.525.124.9Nazeratנצרת Illi!

יהודים :21.222.621.921.6Thereof§4.314.421.0מזה: Jews
2.96.57.28.19.49.19.79.910.510.6Nesherנשו

2.95.88.18.18.79.29.7Netivotנתינות
11.623.031.041.371.198.4102.3109.6114.4117.8Netanyaנתניה
I'ino4.35.18.311.812.914.014.815.3SaKhnin

מאהל I'V1.52.03.54.95.15.66.06.2Ein Mahel
Akko.4.012.219.225.233.738.736.437.437.237.2עכו

יהודים :0.98.214.219.025.529.628.629.328.928.7Thereofמ1ה: Jews
0.10.20.11.23.54.55.35.75.8Omerעמד

2.42.94.35.86.36.87.17.2Isifyaעספיא
2.56.210.313.817.320.321.323.624.224.5Alulaעפולה
2.93.76.19.09.710.611.211.5Arrabeעראנה
5.611.612.413.613.413.7Aradעוז

1.61.84.05.65.66.16.37.0Ar'araערערה
1.42.03.44.85.25.86.26.4Fureidisפרויס

וונהכרכור 9.76.610.610.613.815.816.016.416.216.2Pardesפרוס HannaKarkur
תקוה 21.931.844.854.093.0119.8123.9129.3132.1133.6Petahפחח Tiqwa

2.35.59.011.014.016.115.916.816.416.4Zefatצפת
2.33.05.07.37.88.69.29.4Qalansaweקלנסוה

אונו 0.41.48.08.217.122.721.822.022.022.2Qiryatקרית Ono
אתא 4.88.016.319.126.831.732.934.435.135.5Oiryatקרית Atta

ביאליק 2.12.86.09.617.928.630.732.032.432.6Qiryafקרית Bialik
גת 10.119.124.325527.127.427.4Qiryatקרית Gat

0נעון .3.04.57.79.59.910.811.2קרית 11.311.411.6Oiryat Tiv'on
ים 0.97.89.010.319.929.029.730.831.731.8Qiryatקרית Yam

מוצקין 3.54.27.78.917.624.426.628.629.330.0Qiryatקרית Motzkin
מלאכי 2.74.68.911.512.213.213.814.2Qiryatקרית Malakhi
שמונה 1.46.311.815.116.015.215.515.515.4Qiryatקרית Shemona

3.03.03.94.85.05.35.65.7Rameראנוה
העין 5.98.19.312.012.711.411.511.6117Roshראש HaAyin

לציון2 11.118.825.530.655.194.1104.4114.5122.3123.8Rishonראשון LeZiyyon2
הנו 6.09.214.416.817.9Rahat_ר

12.518.226.029.039.366.267.970.371.9725Rehovotרחונווז
2.52.74.15.66.97.47.88.0Reineרינה
1.512.621723.234.141.742.243543.944.5Ramlaרמיה

יהודים :010.819521.029.835536.036.836.837.1Thereofוה: Jews
גן 17.230.058.590.8118.0120.3117.1116.0115.6115.7Ramatרמת Gan

השרון 1.13.27.710.520.031.232.534535.836.1Ramatרמת HaSharon
5.97.89.510.115.232.338.544.548.049.4Ra'ananaרעננה
1.03.57.68.79.09.39.495Sederotשותת
3.95.47.211.615.716.918.319.419.9Shefai'amשפועס

248.5335.0359.7386.1363.8334.9327.3322.8319.5317.8Telתלאניביפו AvivYafo
יהודים :0244.6330.0354.0380.3357.43265317.8312.6308.7306.7Thereofוה: Jews

1 Accoiding to the 1988 juirsdiction.
2 In 1988. Nahalat Yehuda was included in Rishon LeZiyyon.

ב1988. oiD'em dinn'O*
לציון. ראשון של השיפוט נש0ת יהווה נחלת נכללה ב1988
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פנימית הגירה
מחוז לפי יישובים, בין יהודים של פנימית הגירה ב/17. לוח

אלפים

מוצא י;

י; יעד

הכלי 10
Total1

mo
DistrictJerusalem

nnn

חי0ה כוחוז
Haifa District

סך
הכל
Total

ירושלים מזה:
העיר

Thereof:
Jerusalem

town

הצפון
Northern
District

סר
הכל
Total

,ID'n :DID
העיר

Thereof:
Haifa
town

הכל סך  1988159.513.010.017.520.17.5
a'~7vjn< 11.22.51.01.00.90.4מחוז

תעיר Q^iyn1 :nm8.91.10.90.80.4

הצפון 14.40.90.85.63.11.4נוחוז

וזיפה 18.90.80.73.69.73.2מחוז
העיר חיפה 6.70.40.41.62.8מזה:

המרכז 40.82.11.72.92.40.8מחוז
אביב תל 45.72.52.22.72.61.1מחוז

אביביפו תל 14.11.10.91.01.10.5מזה:
הרדום 20.41.61.31.41.20.4מחוז

עזה2 וחבל שומרון 8.02.72.40.40.20.1יהודה,

נכנסים

197099.95.64.98.611.95.4

1980113.77.15.812.413.9 .4.9

1984146.312.09.616.316.75.5

1985138.110.68.314.415.15.0
1986148.111.59.413516.957
1987145.811.29.313.216.46.0
1988159.511.28.914.418.96.7

יוצאים

197099.94.94.012.713.35.7
1980113.7■8.26.611.915.86.7
1984146.313.010.414.719.18.0
1985138.111.68.615.417.16.6
1986148.111.78.716.418.97.3
1987145.811.68.716.518.47.0
1988159.513.010.0.17.520.17.5

ידוע. לא כולל 19861970 בשנים ו
יהודיים. בישובים ישראליים 2
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INTERNAL MIGRATION
TABLE II/17.INTERNAL MIGRATION OF JEWS BETWEEN LOCALITIES,

BY DISTRICT
Thousands

אביב תל Tirar
Tel Aviv District

שומרו!מחוז יהודה.
\. Origin

Destination \^
המרכז
Central
District

םר
הכל
Total

מזר,:
אביביפו תל
Thereof:
Tel Aviv
Yafo

הדרום
Southern
District

עזה וחבל
Judea, Samaria
and Gaza Area

33.046.414.725.44.01988  TOTAL

1.72.00.71.91.2Jerusalem Distric!

1.51.90.61.71.1Thereof: Jerusalemtown

1.61.70.51.30.2Northern District

1.61.60.61.40.2Haifa District

0.50.70.30.60.1Thereof: Haifatown

14.212.83.75.60.8Central District

8.623.88.05.f0.5Tel Aviv District

2.96.11.80.1Thereof: Tel AvivYafo

3.33.00.99.60.3Southern District

1.9.f40.40.60.8Judea, Samaria and Gaza Area2

Entered

19.838.610.815.21970

28.133.18.915.53.31980

35.041.211.617.28.01984

33.038.812.016.89.31985

36.841.912.318.98.71986

36.243.612.917.57.71987

40.845.714.120.48.01988

Left
17.531.213.114.31970

22.236.012.416.91.21980

29.946.315.720.91.81984

29.142.513.720.32.21985

30.844.014.322.93.51986

30.243.414.122.63.21987

33.046.414.725.44.01988

1 Incl. not known in 19701986.
2 Israelis in Jewish localities.
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1988 ומחוז גיל לפי יהודים, של פנימית הגירה ב/18. לוח

נננסים

159.543.232.844.6
11.23.12.53.2
8.92.32.12.6
14.44.33.23.8
18.94.93.75.1
6.71.51.42.0
40.8 י י 12.27.211.2
45,79.79.614.1
14.12.33.24.8
20.45.85.15.3

. 8.03.11.41.9

הכל סך
ירושלים מחוז

העיר ירושלים מזר.:

הצפון מחוז
חיפה מחוז

העיר רויפה מזר,:

המרכזי מחוז

אביב תל מחוז
יפו אביב תל מזה:

הדרום מחוז

עזה' וחבל שומרון יהודה,

159.543.232.844.6
13.03.82.83.7
10.02.82.32.9
17.54.94.14.7
20.15.14.05.6
7.51.81.32.3
33.09.46.6 9.1
46.411.38.613.5
14.73.32.54.4
25.47.16.16.8
4.01.70.61.1

מאזן

הכל םך
ירושלים מחוז

העיר ירושלים מזה:
הצפון מחוז

חיפה מחוז

העיר חיפה מזה:

המרכז מחוז

אביב תל מחוז
יפו אביב תל מזה:

הדרום מחוז

עזה1 וחבל שומרון יהודה,

הכל סך

ירושלים 1.80.70.30.5מחוז
העיר ירושלים 1.10.50.20.3מזה:

הצפון 3.10.60.80.9מחוז
חיפה 1.20.10.30.5מחוז

העיר חיפה 0.80.30.10.3מזר.:
המרכז 7.82.80.72.0מחוז

אביב תל 0.71.51.00.6מחוז
יפו אביב תל 0.61.00.70.4מזה:

הדרום 5.01.31.11.5מחוז
עזה' וחבל שומרון 3.91.40.80.8הודה,

יהודיים. ביישובים ישראלים 1
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AND DISTRICT 1988AGEJEWS, BYOFMIGRATIONII/18.INTERNALTABLE

Age
Distirct

35444554556465+

Entered

20.86.94.76.4TOTAL

1.20.40.30.4Jerusalem District

0.90.30.30.4Thereof: Jerusalem, town

1.80.50.30.5Northern District

2.50.80.71.1Haifa District

0.90.30.20.4Thereof: Haifa, otwn

5.91.61.11.6Central District

6.02.41.72.2Tel Aviv District

1.80.80.60.5Thereof: Tel AvivYafo

2.40.90.50.6Southern District

1.00.30.10.1Judea, Sameria, and Gaza Area*

Left

20.86.94.76.4TOTAL

1.50.50.30.4Jerusalem District

1.10.40.20.3Thereof: Jerusalem, town

'2.20.60.40.6Northern District

2.60.80.71.2Haifa District

0.90.30.30.5Thereof: Haifa. town

4.61.40.91.1Central District

652.41.82.4Tel Aviv District

2.10.80.61.1Thereof: Tel AvivYafo

3.11.10.60.6Southern District

0.40.10.10Judea, Sameria, and Gaza Area1

Balance

_TOTAL

0.20.100Jerusalem District

0.20.10.10.1Thereof: Jerusalem, town

0.40.10.10.2Northern District

000.10.1Haila District

000.10.1Thereof: Haifa, town

1.30.20.30.4Central District

0.50.0.10.2Tel Aviv District

0.3000.6Thereof: Tel AvivYafo

0.70.30.20Southern District

0.60.20.10Judea, Sameria, and Gaza Area1

Israelis in Jewish localities.
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יישובים, בין יהודים של פנימית1 ב/19.הגירה לווו
יישוב וצורת נפה מחוז, לפי

TABLE II/19.INTERNAL MIGRATION1 OF JEWS BETWEEN LOCALITIES, BY
DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY

מאזןיוצאיםVJJמאזןיוצאיםנכנסים
EnteredLeftBalanceEnteredLeftBalance

D'oVnin Q'1DonDmvvבאוכלוסייה 1,000V
Absolute numbersRates per 1,000 population

1965128.8128.856.856.81965
197099.999.939.539.51970
1980113.7113.734.934.91980
1984146.3146.3_42.542.51984
1985138.1138.139.539.51985
1986148.1148.141.941.91986
1987145.8145.8_40.640.61987

הכל סך  1988159.5159.543.943.91988  TOTAL
linnDistrict and

subdistrictונפה
ירושלים imn11.213.01.828.332.94.6Jerusalem District
הצפון lino14.417.53.140.348.88.5Northern District
צפת 2.63.61.041.157.416.3Zefatנפת SubDistrict
ננרת 1.72.00.332.738.15.4Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 4.45.81.435.446.310.9Yizre'elנפת SubDistrict
עכו 5.05.40.445.949.53.6Akkoנפת SubDistrict
גולן 0.70.774.475.20.8Golanנפת SubDistrict
חיפה 18.920.11.139.842.22.4Haifaמחוז District

חיפה 15.016.01.039.842.32.5Haifaנפת SubDistrict
חדרה 3.94.10.239.541.62.1Haderaנפת SubDistrict
המרכז 40.833.07.847.438.39.1Centralמחוז District
השרון 7.55.42.244.631.812.8Sharonנפת SubDistrict

תקור. פתח 15.912.63.348.938.610.3Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 4,24.60.442.346.44.1Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 13.110.52.749.139.110.0Rehovotנפת SubDistrict
אביב תל 45.746.40.745.045.70.7Telמחוז Aviv District
הדרום 20.425.45.043.954.710.8Southernמחוז District

. אשקלון 7.08.81.732.340.27.9Ashqelonנפת SubDistrict
שבע באר 13.416.73.354.267.413.2Be'erנפת Sheva' SubDistrict
וחבל שומרו! ,8.04.03.9126.063.662.4Judeaיהודה, Samaria and

Gazaעזה2 Area2
"שוב3 Typeצורח of locality3

הכל עירוניים0ך 136.0138.92.941942.80.9Urban"שובים localitiestotal
"שוב Sizeגודל of locality
200,000+29.732.22.534537.429200,000+
8.910.01.125.528.63.1Jerusalemירושלים

אביביפו 14.114.70.645.747.82.1Telתל AvivYato
6.77.50.833.036.83.8Haifaחיפה

100,000199,89937.136.20.942.341.31.0100,000199,999
50,00099,99914.014.40.536.838.01.250,00099,999
20,000  49,99927.829.41.642.444.82.420,00049,999
10,00019,99915.015.70.752.855.42.610,00019,999
2,0009,99912.511.01.565.857.97.92,0009,999

הכל כפרייםסך 23.520.62.960.052.67.4Rural"שובים localitiestotal
5.37.11.836.749.012.3Moshavimמושבים

שיתופיים 61.061.30.3Collective_0.70.7מושבים Moshavim
4.57.42.936.059.023.0Qibbuzimקיבוצים

מוסריים 0.60.50.144.838.86.0Institutional"שובים localities
אחרים4 12.34.97.5128.950.778.2Other"שובים localities4

ו On changes in 1982  see introduction.
2 Israelis in Jewish localities.
3 Type of locality in this table has not changed since the 1983 Census.
4 Incl. living outside localities.

מבוא. ראה  ב1982 שחלו השינויים על ו

יהודיים. ביישובים ישראלים 2
.1983 מא1 הותנתה ולא קבועה. זה בלוח היישוב צורת 3

ליישובים. מחוץ גרים כולל 4

POPULATION 74



demographic characteristics דמוגרפיות תכונות
וגיל מין דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה  ב/20. לוח

TABLE II/20.POPULATION, BY POPULATIONGROUP, RELIGION, SEX AND AGE
Average 1988 ממוצע

Thousands O'Dtx

הכל לאיהודיםיהודיםסך
TotalJewsNonJews

Ageגיל
הכל הכלנקבותזכריםסך הכלנקבותזכרים10 נקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל 4,441.72,215.12,226.53,636.01,807.81,828.2805.7407.3398.3TOTALסך
099.350.848573.537.735.825.813.112.70
199.050.648.474.638.236.424.412.412.11

299.250.848.475.538.736.823.712.111.62
398.750.748.075.038.636.423.712.111.53
498.150.647.574.738.636.123.412.011.44
04494.2253.5240.7373.3191.8181.5121.061.859.204
596.749.747.073.938.035.922.811.711.15
693.648.245.471.536.734.722.111.410.76
792.147.444.770.236.134.021.911.310.77
891.847.244.669.435.733.722511.511.08
991.046.744.368.335.133.222.711.611.19
59465.2239.1226.1353.2181.7171.5111.957.454.559
1091.446.944569.035533.522.411.411.010
1194.148.445.771.636.834.822.511.610.911

1294.748.546.272537.235.422.211.310.812
13 91.847.044.870.336.034.321.511.010.513י
1488.845.543.367.734.633.121.210.910.214

1014460.9236.3224.6351.1180.0171.1109.856.353.51014
1585.843.941.965.433.431.920.510.59.915
1684.643.441.364.933.331.719.710.19.616
1783.742.940.864.633.131.519.19.79.417
1880.241.139.262.031.730.218.39.38.918
1976.539.137.459.230.229.017.48.98.519

1519410.9210.3200.6316.0161.8154.394.948.646.31519
2073.537.635.856.929.227.816.58.48.120
2172.137.035.155.828.627.216.38.48.021
2273.038.035.056.629.627.016.58.58.022
2371.637.234.455.429.026.416.28.28.023
2468.735.533.253.127.625.515.67.97.824

2024358.9J85.4173.6277.8144.0133.881.141.439.72024
2566.433.932.551.526.425.114.97.57.425
2664.732.831.950.925.924.913.86.96.926
2765.333.032.452.026.325.713.36.66.627
2865.632.932.753.026.626.412.66.46.228
2964532.232.352.826.326511.75.95.829

2529326.4164.7161.7260.2131.5128.666.333.233.12529
3064.332.032.253.126.426.711.25.65.530
3164.131.932.253.726.827.010.35.15.231
3264.331.932.354.126.927.310.15.05.132
3363.731.732.054.126.927.29.64.84.833
3463.831.732.154.727.127.69.14.64.634

3034320.1J59.2160.9269.7134.0135.750.425.225.23034
3565.332.333.056.527.928.68.84.4A.A35
3665.132532.756.828.328.58.34.14.236
3764.032.032.055.927.927.98.14.14.137
3859.129.429.752.426.026.46.83.43.438
3955.627.328.349.724.325.36.03.03.039

3539309.2J53.5155.7271.2134.5136.738.019.0 .19.03539
4057.928.429.551.425.126.26.53.23.340
4156.928.028.950.324.625.76.63.33.241
4250524.925.643.921522.36.73.43.342
4343.721.622.037.318.418.86.43.23.243
4438.619.119.532.716.116.65.93.03.044

4044247.6122.0J25.6215.5J05.9109.632.116.275. 94044
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(המשך) וגיל מין דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה  ב/20, לוח
TABLE II/20.POPULATION, BY POPULATION GROUP, RELIGION, SEX AND

AGE (cont.)
Average 1988 ממוצע

Thousands 0'0>/r

הכל לאיהודים'G'tinסך
TotalJewsNonJews

Ageגיל
הכל הכלנקבותזכריםסך הכלנקבותזכרים0ך נקבותזכרים0ך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

4535.617.418.229.914.615.45.72.82.945
4633.416.416.928.113.714.45.32.72546
4733.916.717.228.714.014.75.22.82.547
4834.617.017.729.714.415.34.92.52.448
4934.516.917.629.914515.44.62.42.249

4549172.004.487.6146.371.275.125.713.212.54549
5034.916.918.030.314.615.74.62.32.350
5135.117.018.130.514.815.84.62.22.451
5234.917.017.930.414.815.64.52.22.352
5333.216.117.129.414.215.13.8.81.953
5432515.716.928.913.915.03.7.81.954

4n10.75054.ר5054170.682.787.9149.572.377.221.1
5533.215.717.429.514.015.53.7.71.955
5631514.916528.313.414.93.2.51.756
5731.414.916.528.213.414.83.2.6.1.757
5831.614.816.828.413.315.13.2.51.758
5930.414.116.327.412.714.63.0.31.759

5559158.174.583.6141.766.874.916.4TJ8.75559
6030.413.916.527.312.514.83.1.31.760
6129.413.216.227.112.115.02.3.11.261
6230.013.216.827.912.215.72.0.01.162
6330.713.417.328.512.416.02.21.01.263
6430.613.5 .17.128.112.515.62.51.01.564

6064151.167.283.9138.961.877.112.25.46.86064
6530.013.616.427.812.815.12.20.91.365
6627.713.314.326.312.713.61.40.60.866
6727.613.314.326.3. 12.713.51.40.60.867
6826.112.213.924.611.613.0 .150.60.968
6921.89.911.920.19.210.8170.71.169

6569133.262.370.8125.059.066.08.23.44.86569
7018.98.610.317.37.99.41.60.61.070
7117.68.19.516.67.69.1■1.00.50.571
7219.38.710.718.58.210.30.90.50.472
7321.99.612.220.89.011.71.10.60.573
7422.19.812.320.69111.51.50.70.874

707499.844.755.193.741.852.06.13.03.17074
7521.19.311.819.78.711.11.40.60.875
7619.39.010.318.48.59.90.90.50.476
7718.88.99.817.88.49.41.00.50.577
78■17.28.09.316.27.58.71.00.50.578
7914.46.77.813.36.17.11.10.50.679

757990.841.849.085.439.146.25.42.72.77579
8012.76.06.71175.56.21.00.40.580
8110.35.05.39.84.85.00.50.20.281
829.24.44.88.84.24.60.40.20.282
837.93.64.27.43.44.00.40.20.283
846.63.03.66.12.73.30.60.30.284

808446.722.124.643.920.623.22.81.41.48084
858920.18.711.318.57.910.61.60.80.88594
90944.42.12.44.11.82.20.40.20.29094
95+1.30.50.81.00.40.60.30.10.195+
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(המשך) וגיל מין דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה ב/20. לוח
TABLE II/20.POPULATION, BY POPULATION GROUP, RELIGION, SEX AND

AGE (cont.)
Average 1988 VXIDD

Thousands אלפים

ואחריםנוצריםמוסלסים דרוזים
MoslemsChristiansDruze and others

Ageגיל
הכל הכלנקבותזכריםסך הכלJ/7Jזכריםסך נקבותזכרים0|
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל 624.5317.2307.3104.050.753.377.139.437.7TOTALסך
021.210.810.42.31.11.1 .2.31.21.10
1 20:0 ■10.29.82.21.11.12.2 1.1.11

219.510.09.52.0,1.01.02.21.1.12
319.510.09.51.9.01.0■ 2.21.1.13
419.29.99.3. 2.0.01.02.21.1.14
0499.450.848.670.45.25.211.175.5.504
518.69.59.02.0.01.02.21.1.0.5
618.09.38.72.0.01.02.1'1.1.06
717.79.18.62.1.11.02.11.1.07

818.19.38.82.11,11.02.21.1.18
918.39.48.9 ,2.11.11.1■ 2.21.1.19
5990.746.6 .44. J10.45.35.J10.855.5.359
10 ■18.19.2'8.92.21.11.12.21.1.1. 10
1118.19.38.82.21.1 .1.02.21.1.111

12■ 17.89.18.72.21.1. 1.12.11.1.012
1317:48.98.42.2LI. LI2.01.01.0' 13
1417.08.88.22.21.1' 1.02.01.01.014

101408.445.443.010.95.55.310.55.45.21014
1516.38.47.92.1.11.02.01.01.015
1615.88.1 '7.72.0.0"1.01.91.00.916
1715.37.87.52.0.01.01.91.00.917'
1814.67.47.12.0.01.01.80.90.918
1913.87.16.71.9.00.9170.80.819

151975.738.836.910.0.j15.09.24.74.51519
2013.16.76.41.9.00.91.60.80.820
2113.06.66.41.9.00.91.50.80.721
2213.06.76.41.9.00.91.50.80.722
2312.76.56.32.0..01.01.50.80.723
2412.26.16.11.9.01.0' 1:50.80.724

202464.032.5.3f59.54.94.67.63.93.62024
2511.65.85.81.90.91.01.40.70.725
2610.65.35.31.90.91.01.30.70.626
27 *10.15.15.11.80.91.01.30.70.627

■ 289.54.84.71.80.90.9. _ 1.3. 0.70.6 28
29"8:8' 4.54.31.80.80.91.20.60.529

252950.625.425.29.24.44.86.53.43.12529

303437.418.718.68.24.04.24.82.52.33034
353927.313.713.66.93.33.63.82.01.93539
404423.411.8.11.56.02.9 3.1 ,2.81.41.44044
454918.49.78.75.02.42.62.31.11.24549
505414.67.37.34.62.12.42.00.91.05054
555910.95.25.83.81.72.11.60.80.85559
60647.83.54.33.11.31.81.30.60.76064
65695.22.13.12.10.91.30.90.40.56569
70744.02.02.01.40.60.80.70.40.37074
75793.41.81.61.40.50.90.60.30.37579
80841.81.00.80.70.30.40.40.20.28084
85+1.50.80.70.50.20.30.30.20.185+
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וגיל דת לפי ,20101990 לשנים בישראל אוכלוסייה תחזיות1 ב/22. לוח
TABLE II/22.PROJECTIONS1 OF POPULATION IN ISRAEL FOR 19902010,

BY RELIGION AND AGE
Thousandsאלפים

הכל סך
Ageגיל

Religion
Total04514151920242534354445545564657475+

ionprojectlumבינוניתתחזית Imec

הכל TOTALסך
19904,608.5495.3940.4439.2379.0667.9608.0361.4307.3240.1169.7■ ' 1990
19954,974.1519.8970.8459.84395722.5640.3468.3318.4261.0173.61995
20005,370.4547.81,009.6476.9460.58195659.9593.6340.12645198.12000
20055,767.2564.61.062.5490.7477.5900.8714.6626.1442.8276.1211.72005
20106,160.6575.21,107.2515.6491.2938.7810.9645.3560.0294.8221.82010

Jewsיהודים
19903,739.8362.0714.3336.1293.0535.4530.4308.9276.3224.2159.21990
19953,967.5368.4724.3347.9336.7561.7538.9407.6279.4240.0162.61995
20004,212.4383.3725.7'363.3348.7631.3528.4517.5291.0238.0185.32000
20054,456.6396.0747.1358.1364.0687.0554.8526.4385.5242.4195.32005
20104,702.6407.8774.6364.7358.8714.2623.9516.1488.2252.5201.72010

Moslemsמוסלמים
1990 ■678.5110.3183.882.768.4101.656.337.720.810,26.81990
1995795.2126.0203.090.3825126.675.444.026.813.57.21995
2000923.5137.3235.593.190.1150.3100.955.135.317.78.22000
20051,053.3140.8. 262.8109.792.9172.0125.874.141.423.210.62005
20101,179.1139.9277.6125.6109.5182.5149.399.152.130.413.32010

Christiansנוצרים
1990106.29.620.510.59.618.213.910.17.3.02.61990
1995113.510.219.310.710.419.016.111.48.45.32.61995
2000121.510.819.89.710.720.018.013.69.46.23.22000
2005129.011.021.09.69.721.1' 18.915.810.77.34.02005
2010135.810.821.710.29.520.319.817.712.88.24.82010

ואחרים Druzeדרוזים and others
199084.013.521.89.98.112.77.54.63.01.71.11990
199597.915.224.210.99.915.29.95.53.62.21.21995
2000113.016.528.610.810.917.912.77.44.3251.42000
2005128.216.831.613.410.820.715.19.85.23.1172O05

2010143.016.733.215.213.421.617.812.56.93.7.2.02010

n'inn"roinr" protection"Low
הכל IDTOTAL

19904,572.0481.8935.3437.7377.2662.4603.9359.8306.0239.1168.81990
19954,874.8479.2949.2456.2436.2712.5631.0464.2315.7258.9171.71995
20005,180.0478.1947.4470.3455.0806.1645.25855335.9261.2195.32000
20055,460.2468.4944.2470.6469.0883.9695.3612.8436.2271.7207.92005
20105,740.1481.2933.6468.5469.3916.7788.3626.7549.7289.0217.12010

יהודים :Thereof2מזה2: Jews
19903,707.2352.3709.2334.6291.1529.9526.3307.3274.9223.2158.31990
19953,886:5342.2706.5344.3333.4551.7529.64035276.7237.9160.71995
20004,065.2338.6681.7356.7343.2617.9513.6509.4286.8234.8182.52000
20054,223.6330.7668.2.341.8355.6670.0535.6513.2378.9238.0191.62005
20104,386.5344.5656.7331.9340.7692.2601.4497.5477.8246.8197.02010
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וגיל דת לפי ,20101990 לשנים בישראל אוכלוסייה תחזיות1 ב/22. לוח
(המשך)

TABLE II/22.PROJECTIONS1 OF POPULATION IN ISRAEL FOR 19902010,
BY RELIGION AND AGE (cont.)

Thousands oo>x

Religion
Age

75+ 6574 5564 4554 3544 2534 2024 1519 514 04

הכל סך
Total

"Low" projection (cont.)
Moslems

106.8183.882.768.4101.656.337.720.810.26.81990
113.1199.690.382.5126.675.444.026.813.57.21995
114.9219.293.190.1150.3100.9'55.135.317.78.22000
113.3227.6106.292.9172.1125.874.141.423.210.62005
112.6227.8112.7106.11825149.399.152.130.413.42010

Druze and others
13.121.89.98.112.87.54.63.01.71.11990
13.723.810.99.915.29.95.53.62.21.21995
13.826.610.810.917.912.67.44.32.51.42000
13.527.413.010.820.715.19.85.23.11.72005
13.427.313.613.021.617.812.56.93.72.02010

"High" projection

(המשך) "נמוכה" n'mn

675.0
778.9
884.8
987.3

1,086.0

83.6
95.9
108.4
120.3
131.8

"גבוהה" תחזית

מוסלמים
1990
1995
2000
2005
2010

ואתיים דרוזים
1990
1995
2000
2005
2010

הכל TOTALסך
19904,643.0506.9944.3440.5381.6674.4611.0362.6308.9241.7171.21990
19955,063.7553.0988.8462.6443.3735.2648.0471.1321.2264.1176.41995
20005,539.0605.81,060.7482.1465.7835.9674.1599.2344.1269.0202.32000
20056,041.4650.31.159.9507.4485.2920.0734.8636.3448.4281.7217.32005
20106,582.5684.11,257.0554.0510.5961.8834.9662.0568.2301.3228.72010

:Thereof2מזה2:
Jewsיהודים
19903,773.1372.3718.3337.42955541.8533.3310.1277.8225.8160.71990
19954,051.0396.8741.0350.7340.5574.3546.6410.3282.3243.1165.41995
20004,365.2431.6770.7368.5354.0647.7542.5523.2295.0242.5189.52000
20054,699.7466.3830.2373.5371.8706.2575.0536.7391.0248.1200.92005
20)05,050.8494.2899.5398.2376.8737.3647.9532.8496.4259.0208.620)0

Moslemsמוסלמים
1990679.6111.4183.882.768.4101.656.337.720.810.26.81990
1995800.7130.2204.190.382.5126.675.444.026.913.57.21995
2000937.6145.8241093.190.1150.3100.955.135.317.78.22000
20051,081.11545275.6110.892.9172.0125.874.141.423.210.62005
20101,227.2160.0299.8129.9110.6182.5149.399.152.130.413.42010

ואחרים Druzeדרוזים and others
199084.213.621.89.98.112.87.54.63.01.71.11990
199598.515.724.410.99.915.29.95.53.62.21.21995
2000114.717529.210.810.917.912.67.44.32.51.42000
2005131.618.533.213.510.820.715.19.85.23.11.72005
2010148.719.135.915.713.521.617.812.56.93.72.02010

1 For hypotheses of projections. see introduction.
2 For details on Christian population. see "Medium proiection. above.

מנוא. ראה התחזות, ה1ח1ת נדבר
לעיל. ב'נוגית* בתו^יח ראה הנוצרית, האוכלוסייה על פ'ר01
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וגיל מין משפחתי, מצב דת, לפי ומעלה, 15 בני  ב/23. לוח
TABLE II/23.POPULATION AGED 15 AND OVER, BY RELIGION, MARITAL

STATUS, SEX AND AGE
Average 1987 ממוצע

Thousands, unless otherwise stated אחרת צוין בן אם אלא .d'dVn

FemalesנקבותMalesזכרים

iinxAgeלאTinKלאקבוצת
הכלגיל הכלהרווקיםרווקיםD'pinסך groupהרווקותרווקותn1[71nסך and
TotalNeverEverPercentTotalNeverEverPercentreligionודת

marriedmarriednevermarriedmarriednever
marriedmarried

הכל Totalסך
הכל 1,457.6466.0991.732.01,505.9355.81,150.123.6TOTALםך
1519203.9202.91.099.5194.1183.310.894.41519
2024182.5152.030.583.3170.492.378.154.22024
2529163.463.899.639.0161.532.3129.220.02529
3034159.722.0 137.813.8161.616.4145.110.23034
3539149.78.6141.15.7152.210.6141.67.03539
4044111.23.9107.33.5114.46.3108.15.54044
454984.22.481.82.98753.484.23.94549
505482.02.379.72.887.72.585.22.95054
555973.52.071.42.783.22.081.12.45559
606468.01.866.22.784.81.783.02.06064
65+179.54.2175.22.3208.65.020352.465+

Jews■הודים
הכל 1,234.9374.4860.530.31284.0283.51,000.522.1Totalסך
1519 .157.3156.80.499.7149.7144.55.396.51519
2024141.9121.820.185.8131.475.455.957.42024
2529■ 132.153.678540.6130.425.2105.219.32529
3034135.719.4116.414.3137.613.3124.39.73034
3539131.97.7124.25.8134.48.9125.56.63539
404495.43.491.93.698.85.093.95.14044
454971.52.169.42.975.62.573.13.34549
505472.12.170.02.977.31.975.42.45054
555966.11.964.22.974.61.573.12.05559
606463.01.761.42.778.31.476.91.86064 '
65+168.03.8164.22.3196.04.0192.02.065+

Moslemsמוסלמים
הכל 70167.168.998.141.2164.153.4110.7325Total
151937.236.70.598.735.330.64.786.71519
202431.822.98.972.030.812.618.240.92024
252923.86.617.327.623.55.118.421.72529
303417.81.516.38.417.72.215512.43034
354424.50.823.63.324.01.722.37.13544
455416.20.116.01.215.20.714.64.64554
55648.10.18.11.29.80.39.43.15564
65+7.80.17.61.37.80.27.62.665+

Christiansנוצרים
הכל 33.713.819.940.936.812.324.633.4Totalסן
15194.94.90.0100.04.84.60.295.81519
20244.94.50.491.84.72.81.959.62024
25294.32.41.955.84.71.33.427.72529
30343.90.83.120.54.10.73.417.13034
35445.90.55.58.56.31.05.415.93544
45544.40.24.24.55.00.84.316.04554
55642.90.22.76.93.80.53.313.25564
65+2.40.32.11253.50.72.820.065+

ואחרים Druzeדרוזים and others
הכל 21.98.812.840.220.96.614.331.6Totalסך
15194.54.40.197.84.33.60.783.71519
20243.92.81.171.83.61.62.044.42024
25293.21.22.037.52.90.72.224.12529
30342.30.32.013.02.20.31.913.63034
35443.20.13.13.13.00.32.810.03544
45542.00.02.02.20.12.04554
55641.30.01.31.50.01.55564
65+1.40.01.41.20.01.265+
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עלייה ותקופת לידה מקום מוצא, דת, לפי אוכלוסייה, ב/24. לוח
TABLE II/24.POPULATION, BY RELIGION, ORIGIN, PLACE OF BIRTH AND

PERIOD OF IMMIGRATION
8 XI22V19 V4 VI31 XII31 XII31 XII
1948196119721983198519871988

Thousandsאלפים
כולל 0872.72,179.53,147.74,037.64,266.24,406.54,476.8GRANDך TOTAL

הכל סך  716.71,932.42,686.73,350.03,517.23.612.93,659.0JEWSיהודים  TOTAL
ישראל :106.9225.8533.9650.5740.3786.3Originמוצא: Israel
qאסיה 1Q T655.9740.2747.8748.77475Asia

010.0617.9736.1775.3788.7794.0Africaאפריקה
1,007.11.187.01.339.71.343.71.335.41.331.2EuropeAmericaאירופהאמריקה
הכל 0ך  ישראל 253.7730.41.272.31,927.92.123.62,254.32.315.9Israelילידי born  total

ישראל יליד: 740.3786.3Father§106.9225.8533.96505האב born in: Israel
אסיה

' 288.5
339.8443.1460.0467.0468.7Asia

269.1413.3445.1463.9471.5Alricaאפריקה
■335.0437.6537.7568.0583.2589.4Europeאירופה
Americaאמריקה

הכל 0ך חו~ל .463.01.201.91,414.41.422.11.393.61.358.81.343יליד1 1Born abroad total
rv0N57.8300.1316.1297.3287.8281.8278.8Asia

1971 עד 57.8300.1עלו
■ 316.1276.1265.9258.0253.8Immigrated up to 1971

1972197921.215515.114.919721979
1980+5.26.48.710.01980+

12.2229.7348.9322.8330.2324.7322.5Africaאפריקה
1971 עד 12.2229.7ו1לו

1 3489306.1297.1289.9286.7Immigrated up to 1971

1972197910.412.612.212.019721979
1980+6.320.522.623.91980+

393.0672.1749.7802.0775.6752.2741.8EuropeAmericaאירופר.א0ריקה
1971 עד ]393.0672.1"לו 74975897551.0521. 5505.6Immigrated up to 1971

19721979_172.6163.8157.5154.319721979
1980+39.760.873.381.91980+

170.8352.0526.6577.6614.5634.6MOSLEMSמוסלמים
156.050.572.194.299.4103.0105.0CHRISTIANSנוצרים

ואחרים 25.836.966.872.076.178.1DRUZEדרוזים AND OTHERS

Percentsאחוזים
כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDםך TOTAL

82.188.785.483.082.582.081.7Jewsיהודים
מוסלמים

) 17.9
7.811.213.013.513.914.2Moslems

2.32.32.32.32.32.3Christians(וצרים
וארורים 1.21.21717171.7Druzeדרוזים and others

 מוצא לפי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWSיהודים BY ORIGIN 
הכל TOTALסך
ישראל :05.58.415.9185205215Oirginוצא: Israel
/אסיה 42.3

24.422.121.320720.4Asia
23.022.022.021.821.7Africaאפריקה

52.144.240.038.237.036.4EuropeAmericaאירופהאמריקר,
לידה מקום לפי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWSיהודים BY BIRTH PLACE

הכל םך  TOTAL

הכל 0ל  ישראל 35.437.847.357.560.462.463.3Israel.לירי born  total
ישראל יליד: 5.58.415.918.520521.5Fatherהאב born in: Israel
14.9א0יה

12.613.213.112.812.8Asia
10.012.212712.812.9Africaאפריקה
17.416.316.116.116.116.1Europeאירופה
Americaאמריקה

הכל סך  חול 64.662.252.742.539.637.636.7Bornילידי abroad  total
8.115.511.88.98.27.87.6Asiaאסיה

1.711.913.09.79.49.08.8Africaאפריקה
54.834.827.923.922.020.820.3EuropeAmeircaאירופהאמריקה
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וגיל מין לידה, מקום מוצא, יבשת לפי יהודים, ב/25. לוח
1988 ממוצע

אל0"0

מוצא:
לידה מקום

כולל Placeסך of birthAsia אסיה
Grandישראל

ומין ישראלtotalIsraelגיל Vin'לירי ילידי
הכלV"1nישראל Bornסך inBorn
IsraelAbroadTotalIsraelabroad

1=2+3=
=4+5+8+11

2=4+6+
+9+12

3=7+10+
+ 1345=6+767

כולל 3,636.01,350.9סך 2,285.1763.2748.1467.8280.3
073.50.3 73.248.44.84.80
14299.75.9 293.9179.823.923.70.3
59353.213.9 339.3173.443.242.40.8
1014351.120.0 331.1125.564562.91.6
1519316.029.4 286.678673.670.72.9
2024277.8405 237.450.271.065.35.6
2529260.263.0 197.231.068.159.78.4
3034269.786.0 183.621.071.961.010.9
3544486.7272.2 214.526.2119.653.366.2
4554295.8217.5 78.413.683.414.668.8
5564280.6246.1 34.59.365.26.658.7
6574218.7208.6 10.13.936.02.034.0
75+152.8147.5 5.32.222.90.822.1

הכל סך  1,807.8641.3זכרים 1.166.5391.2374.02375136.5
037.70.2 37.524.725250
14154.13.0 151.092512.212.10.1
59181.77.1 174.689.522.021.60.4
1014180.010.1 169.864532.932.10.8
1519161.814.8 147.040.337.736.21.5
2024144.020.6 123.426.236.533.62.9
2529131.530.9 100.615.934.530.44.1
3034134.041.1 92.910.436.030.85.2
3544240.4133.0 107.313.159.726.832.9
45541435104.8 38.86.841.07.133.9
5564128.6112.2 16.34.531.23.128.0
6574100.795.9 4.81.917.11.016.1
75+69.967.5 2.41.010.80.410.4

הכל סל  1,828.2709.6נקבות 1,118.6372.0374.1230.3143.8
035.80.2 35.623.62.32.30
14145.72.8 142.987.411. 711.60.1
59171.56.8 164.783.921.220.80.4
1014171.19.9 161.361.031.630.80.8
1519154.314.6 139.638.435.934.51.4
2024133.819.9 114.024.034.531.82.7
2529128.632.1 96.615.133.629.44.2
3034135.744.9 90.710.735.930.35.7
3544246.4139.2 107.213.159.926633.3
4554152.3112.7 39.66.842.47.434.9
5564152.1133.9 18.2■4.934.13.430.6
6574118.0112.7 5.32.118.91.017.9
75+82.980.1 2.81.112.10.411.7
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TABLE II/25.JEWS, BY CONTINENT OF ORIGIN AND PLACE OF BIRTH, SEX
AND AGE

Average 1988
Thousands

Origin

np'1r>NnD11'Nאפריקה
AfricaEuropeAmericE

ישראל רוולילידי ישראלילידי חולילידי ■TV
הכל Bornסך inBornהכל Bornסך inBornAge
TotalIsraelabroadTotalIsraelabroadand sex

8=9+1091011=12+131213

791.3467.7323.61,333.3586.3747.0GRAND TOTAL
10.210.1010.29.90.30
47.046.20.749.044.24.914

65.862.83.070.860.610.259
80.377.13.280.865.515.31014
83.779.24.580.058.022.01519
81.473.08.475.348.926.52024
77.755.222.583.451.332.12529
76.139.936.2100.661.738.93034
108.220587.6232.7114.4118.33544
67.41.965.6131.448.383.14554
51.60950.7154.517.7136.75564
29.50.429.1149.23.8145.56574
12.50.312.2115.32.0113.375+

397.3239.6157.6645.3298.2347.2Males  total
. 5.25.205.35.10.20
24.023.60.425.422.92.514
33.732.11536.531.35.259
41.139.51.641.433.77.71014
42.940.62.340.929.911.01519
42.237.94.339.125.713.42024
39.428.211.241.826.215.62529
38.320.417.949.331.417.93034
53.610.343.3114.057.156.93544
3250.931.563.223.939.34554
24.80.424.368.28.359.85564
13.90.213.767.81.766.16574
5.70.15.552.40.951575+

394.1228.1166.0688.0288.2399.8Females  total
4.94.904.94.80.10

23.022.60.423.621.32.414

32.130.71.434.329.35.059
39.237.71.639.431.87.51014
40.838.62.239.228.211.01519
39.135.04.136.223.213.02024
38.327.011.341.625.116.52529
37.819.518.351.330.321.03034
54.610.244.4118.757.361.43544
35.00.934.068.224.443.84554
26.80.526.386.39.476.95564
15.60.215.481.42.079.46574
6.80.26.762.91.261.775+
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וגיל לידה, מקום מוצא, ארץ לפי יהודים, ב/26. לוח
31 *** 1988

אלפים

מוצא ארץ
כולל סן

Grand total

ישראל .לידי

הכל סך
Total04591014151920242529

כולל 3,659.02,315.9366.8343.0332.2291.4241.0198.1סך

הכל סך  747.5468.727.240.960.970.865.659.7אסיה

090.450.92.84.06.07.56.66.1ורקיה

ד7/ 264.7172.27.214.124.028.426.624.0עי

תימן ודרום 163.1115.93.16.311.114.816.316.3תימן

130.673.28.89.810.910.99.38.0אירן

ופקיסנון הורו
98.856.55.36.78.89.36.85.3

ארור

הכל סד  794.0471.555.262.176.079.174.256.0אפריקה

491.7295.838.943.650.650.547.832.4מרוקו

וסוניסיה 126.177.28.19.512.012.912.010.3אלג"ריה

76.652.22.23.97.08.78.57.8לוב

64.938.02.23.65.66.45.45.1מצדים

34.68.23.81.40.80.70.60.4ארור

 ואוקיאניה אמריקה 1.331.2589.452.960.465.259.248.950.1אירופה,
הכל סל

המועצות 293.8112.215.217.715.87.84.53.8ברית

290.6154.23.46.28.39.710.914.7פולין

274.2113.09.212.616.217.614.712.2רומניה

ויוון 62.833.20.61.53.14.64.24.1בולגריה

ואוסטריה 89.248.71.93.34.94.93.14.4גרמניה

ציכוסלובקיה

הונגריה
84.643.91.82.93.84.24.15.2

.אחר אירופה

ואוקיאניה אמריקה צפון

הלטינית אמריקה
235.984.220.816.213.110.57.35.6

 ישראל 7'<
ישראל יל>ר אב

786.3786.3231.6179.6130.182.252.232.3

POPULATION 86



TABLE II/26.JEWS, BY COUNTRY OF ORIGIN, PLACE OF BIRTH, AND AGE
31 XII 1988

Thousands
DornIsraelלארץ חוץ Bornילידי abroad

Country of origin
3034354445+

הכל 0ך
Total024253435444564657475+

183.9227.1132.41,343.1108.0145.2272.0459.4208.6149.8GRAND TOTAL

60.358.724.6278.810.818.864.0128.534.422.3Asia  total

6.08.53.539.51.12.77.518.25.84.1Turkey

24.917.65.49250.30.624.049.311.07.5Iraq

18.021.28.847.20.10.38.225.08.35.3Yemen and Southern
Yemen

6.95.33.357.45.79.214.220.35.12.9Iran

4.56.2/ 3.6
' 19.4

22.9

2.4

1.3

4.1

1.9

5.0

5.1

5.9

9.8

1.4

2.9

0.6

1.9

India and Pakistan

Other

42.023.33.6322518.755.888.4117.629.512.4Africa  total

21.88.31.8195.94.843.057.368.416.26.1Morocco

7.74.40.348.91.06.514.020.24.42.7Algeria and Tunisia

7.76.10.424.40.20.66.512.73.01.4Libya

4.64.31.026.90.11.36.912.44.41.7Egypt

0.30.30.126.412.74.43.63.91.40.5Other

60.0117.874.7741.878.570.6119.6273.3144.7115.1Europe,America and
Oceania  total

4.916.226.3181.626.824.231.845.127.226.6USS.R.

21.749.829.4136.40.32.212.436.446538.5Poland

12.314.83.4161.24.110.728.159.734.224.4Romania

4.27.43.429.60.10.23.913.27.05.2Bulgaria and Greece

6.013.56.740.51.40.99.010510.87.9Germany and Austria

6.811.8}"
19.3

21.4

0.1

0.3

0.2

0.7

2.5

3.1

6.6

8.4

6.4

4.9

3.6

4.0

Czechoslovakia

Hungary

( 2.2

59.415.210.311.515.04.33.1Europe, other

4.24.4
48.519.711.28.36.7170.9North America and

Oceania

43.810.410.19.111.71.80.8Latin America

21.627.229.5Israel born  father
born in Israel
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households בית משקי
אוכלוסייה וקבוצת בית משק גודל לפי בית,1 משקי ב/27. לוח

TABLE M/27.HOUSEHOLDS,1 BY SIZE OF HOUSEHOLD AND POPULATION
GROUP

בית למשק נפשות ממוצע
(אחוזים) na j71um nuuoiAverage persons per

בית 0householdש7/' (percentages)Persons inhousehold
(אלפים)

Householdsכוללכולל אינו
(thousands)הכל ■oOסך Aeבודדיםבודדים

Total0OI +IncludingNot including
singlesingle

הכל Totalסן
1960549.0100.09.817.818.823.612.06.511.53.94.2
1965653.9100.010.719.619.121.811.25.811.83.94.2
1970765.8100.012.421917.819.111.16.311.43.84.2
21975893.0100.012.922.616.618.412.46.310.83.754.16
19801,025.8100.014.022515.218.813.66.89.13.664.09
1982,076.0100.015.021.914.419.014.36.68.83.644.10
1983,106.9100.015.522.114.118.714.46.68.63.614.09
19841,132.6100.016.021.914.118.414.66.98.23594.08
219851,151.5100.015.422.113.918,915.06.97.83.584.05

21985,107.2100.014.622514.018.815.06.98.23.624.07
19861,130.8100.015.322.013.518.315.37.38.43.634.10
19871,149.0100.015.421.813.618.015.37.58.33.634.11
1988,165.6100.015.122513.617.915.67.47.93.614.07

Jewsיהודים
1960505.7100.09.918.419.624.712.16.19.23.84.1
1965602.3100.010.820.419.822.811.3559.43.84.1
1970695.2100.013.023.218.620.011.25.78.33.53.9

21975817.0100.013.623.817.419.212.65.87.63523.92
1980937.3100.014.824.015.919.613.76.25.83.413.82
1982974.5100.016.123.315.219.714.55.95.53.393.84
19831,002.2100.016.723.614.719.414.55.95.23.353.82
19841,022.9100.017.123.414.619.214.76.34.83.343.82
19851,036.7100.016.523.614.319.715.26.2453.353.81

21985988.3100.015.624.114.419.815.26.24.73.363.80
19861,009.6100.016.623.614.219.015.5654.73.363.83
19871,025.4100.016.723514.218.715.56.74.73.363.83
19881,034.2100.016.424.314.218.315.76.64.53.353.80

NonJewsלאיהודים
196043.3100.08.910.69.710.711.211.637.35.6 .6.0
196551.6100.09.41059.611.010.210.039.35.66.1
197070.6100.06.510.39.69.510.311.941.96.06.4

2197576.0100.05.68.97.99.611.011.645.46.266.58
198088.5100.05.17.37.79.9..12.613.34426.326.61
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

21985118.9100.05.68.710.410.913.413.137.85.766.04
1986121.3100.04.88.18.213.113.613.83855.866.11
1987123.7100.04.97.98.912.713.813.738.25.866.11
1988131.3100.05.18.98.714.314.813.235.05.705.95

1 Excl institutions. and as of 1974  also Bedouins in the South and
as ot 1985  qiDbuzim. 2 Data are based on population esiimates
revised according to the 1972 or 1983 Census results.

לא נם ב1985 והחל נרר1ם נרוים לא נם ב974ו והחל מוסדות, כולל אינו 1

תוצאות ■dv מתוקנים אוכלוסייה אומדני 1ל מבוססים הגמונים 2 קיבוצים.
.1983 או נ972ו המסקרים
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לידה, יבשת בית, משק גודל לפי בית, משקי ב/28. לוח
הבית משק ראש של ודת עלייה תקופת

TABLE II/28.HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSEHOLD, HEAD OF HOUSEHOLDS
CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND RELIGION

1988

e

Is■"
(אחוזים) בית במשק נפשות

Persons in household (percentages)

o
e
>, <n

£jw o
לידה (C0§£?יבשת to

פ 8^c" oContinent of birth anc
עלייה w_ותקופת =ja:3 o.ro .c

הכל jo
Total123.4567+

>1< £כ 010CcO C

c

period of immigration

הבית משקי 1,165.6100.015.122.517.9כל 13.615.67.47.93.61ALL HOUSEHOLDS
כולל2 0ך  1,034.2100.016.424.318.3יהודים 14.215.76.64.53.35JEWS

GRAND TOTAL2

הכל2 סל  384.6100.070.277.424.6■שראל 78.218.86.94.03.65Israel  total2
יליד: Fatherאנ born in:

58.8100.016.222.918.9ישראל 16.714.86.04.43.35Israel
אסריקה  165.0100.07215.225.3אסיה 19.719.88.34.53.82AsiaAfrica

אמריקה 159.2100.011.017.725.9אירופה 17.219.35.63.3359EuropeAmerica

הכל סן  290.8100.073.877.976.7א0יח0פריקה 72.719.910.98.83.85AsiaAfrica  total
1960 199.3100.014.318.815.3עד 11.620.511.08.63.82Up to 1960
19611964 42.5100.011713.617.6 13.521.012.410.44.1219611964
1965197430.6100.012.618.619.6 13.017.410.18.73.8319551974
1975+14.6100.015.818.724.9 12.315.0(6.1)(7.2)3.581975+

הכל 0ך  737.4100.074.520.075.5אסיח 72.219.411.27.23.72Asia  total
1960 110.8100.014.920.713.7עד 11.620.411.77.13.72Up to 1960

196119646.1100.0(12.2)(11.2)(19.2) (18.7)(20.7)(12.2)(5.9)3.9219611964
1965+19.3100.012.819.5245 13.913.98.4(7.1)3641965+

הכל סל  753.3100.073.276.017.8אפריקה 72.020.310.570.33.97Africa  total
1960 88.5100.013.516.517.2עד 11.520.610.210.43.95Up to 1960

1961196436.4100.011.614.017.3 12.621.012.411.24.1519611964
1965+26.0100.014.218.018.9 12.018.79.19.03.831965+

 אמריקה  אירופה
הכל 0ך

358.0100.025.036.872.9 77.79.12.9152.61EuropeAmericatota

1960 218.4100.028542.19.4>\ר 9.18.02.10.82.37Up to 1960
1961196426.3100.021528.818.0 14.211.8(3.9(2.02.9219611964
1965197461.3100.017.628.618.8 16.811.24.52.63.0319651974
1975+49.7100.020.328.818.3 15.310.04.33.02.961975+

לאיהורים
כולל 0ך

131.3100.05.18.914.3 8.714.813.235.05.70NONJEWS
GRAND TOTAL

93.6100.04.38.012.7מוסלמים 7.714.112.740.66.04Moslems
22.4100.08.813.818.8נוצרים 12.419.315.911.04.25Christians

ואיורים 7.117.7)4.7)15.3100.0דרוזים 9.713.112.135.65.74Druze and others

I Incl. single.
2 Incl not known

נודרים. כולל
יד1ע. לא כולל
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גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי בית, משקי ב/29. לוח
בית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE II/29.HOUSEHOLDS, BY POPULATION GROUP, AGE AND CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1988

cג במשק (אח1זים)נפשות tv
c
o
5 "

in household (percentages)Persons
גיל PPקבוצת .aoC 2

s>8 €
s s

Age group
לידה andויבשת continent

*§§
הכל סך

£§<£of bitrh

b1234567+
Totalc

כולל 1,165.6100.015.122.513.617.915.67.47.93.61GRANDסך TOTAL
24 59.5100.011.229.023.113.26.74.612.23.60Upער to 24
2534278.3100.07.816.720.727.414.76.66.13762534
3544282.3100.05.05.4 7.823.43).813.413.34.823544
4554169.5100.06.29.214.221.722.112.214.34.594554
5564151.4100.018.736.019.812.35.73.73.92.835564
65+224.6100.042.250.55.01.2(0.6)(0.3)(0.2)1.6965+

 1,034.2100.016.424.314.218.315.76.64.53.35JEWSיהודים 
כולל2 GRANDםך TOTAL2
24 4.52.92Up(25)45.7100.014.334.325.713.45.3עד ot 24
2534232.8100.08.918.422.428.113.35.73.23.502534
3544248.6100.0. 5.45.98.425.334.113.08.04553544
4554150.0100.06.79.715.423.523.911.69.34.284554
5564142.4100.019.437.620.412.75.4292.22.665564
65+214.8100.042.351.14.71.0(05)(0.2)(0.1)1.6865+

הכל סך 384.6100.010.217.418.224.618.86.94.03.65Israeltotalישראל
24 4.62.98Up(27)38.4100.012.634.225.714.45.9עד to 24
2534165.2100.09.419.023.827.012.65.23.13.452534
3544112.2100.07.06.78.227.234.210.95.74.373544
455440.7100.07.99.216.527.124.21005.24.074554
556418.9100.021.733.922.814.1(4.5)(2.3)(0.8)2565564
65+9.2100.039.653.4(5.8)(1.0)1.6965+

יליד 58.8100.016.222.916.718.914.86.04.43.35Fatherאב born in
Israelישראל

24 2.40Up(1.8)(32)(9.3)7.7100.023.239.322.9ער to 24
253421.2100.017.721.320.521.211.4(4.3)(3.7)3.182534
354413.0100.0(8.3)(7.6)(8.1)25.630.411.2(8.8)4493544
45548.3100.0(7.2)(7.7)18.425.723.1(it. 7)(61)4.124554
55+8.6100.027.049.8(13.0)(5.3)(2.3)(2.2)2.1455+

יליד 165.0100.07.215.219.725.319.88.34.53.82Fatherאב born in
AsiaAfricaאסיהאפריקה

24 6.93.34Up(3.8)22.4100.07.828.627.817.18.1ער to 24
253489.5100.06.316.323.828.715.66.43.03.642534
354439.2100.04.95.68.225.436.113.66.34.523544
45548.6100.0(10.2)(7.4)(8.7)17.428.719.3(84)4.494554
55+5.3100.030.7(24.0)(20.6)(14.7|(5.4)(3.2)(15)25655+

יליד 159.2100.011.017.777.225.919.35.63.33.59Fatherאב born in
EuropeAmericaאירופרראמריקה

24 2.49Up(1.8)(2.8)(116)44.123.3(16.0)8.0100.0ער to 24
253454.0100.011.222.525.126.68.33.43.03.222534
354459.7100.08.07.38.328.933.89.14.64.253544
455423.7100.07.310.418.631.223.0(5.8)(38)3.904554
55+13.9100.027.041.118.7(10.1)(2.6)(0.6)2.2255+
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גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי בית, ב/29.משקי לוח
(המשך) בית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE II/29.HOUSEHOLDS, BY POPULATION GROUP, AGE AND CONTINENT OF
BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD (cont.)

1988

C7בסש (אחוזים)נפשות בית
§

Persons in household (percentages)t §3
גיל ~~קנוצת ~o"2 5Age group
לידה andויבשת continent *§§

הכל *!!סן
of bitrh

a.
1234567+

Total

 חול 648.8100.020.028.311.914.613.96.54.83.17Bornיליד1 abroad 
הגל 0totalך

24 2.61Up(4.0)(2.0)(2.3)(84)7.3100.023.234.825.3עד to 24
2534675100.07.717.119.230.914.96.93.43.642534
3544136.2100.04.15.28.623.733.914.69.94.693544
4554109.2100.06.29.915.022.223.812.110.84.364554
5564123.3100.019.038.220.111.85.53.02.42.675564
65+205.3100.042.351.14.71.0(0.5)(02)(0.1)1.6865+

הכל3 137.4100.014.520.012.215.519.411.27.23.72Asiatotal3א0יה0ך
25349.4100.0(3.7)(14.6)21.134.8(14.9)(6.4)(4.5)3.812534
354433.8100.0(3.4)4.56.718.735.620.710.54.883544
455435.3100.05.27.110.917.327.718.413.44.744554
5564295100.015.929.421.416.19.6(4.1)(3.5)3.025564
65+28.6100.041.445.77.8(2.4)(2.1)(0.2)(0.4)1.8165+

הכל 153.3100.013.216.012.017.820.310510.33.97Africatotalאפריקה0ך
24 2.92Up(6.1)(36)(8.7)(33.5)(27.3)(19.0)1.8100.0עד to 24
253426.3100.0(5.4)15.018.232.418.47.2(3.5)3.812534

. 354445.2100.03.84.36.016.436.018.115.45.033544
455432.6100.06.97.810.821.021.812.918.84.754554
556424.1100.017.223.720.115.210.57.06.43.315564
65+23.2100.044.642.38.4(2.8)(1.1)(05)(0.4)1.7765+

אמריקה  אירופה
ר*נל 0ך

358.0100.025.036.811.712.99.12.91.52.61EuropeAmeirca

24 2.48(3.9)(2.3)(1.6)(6.6)(22.4)35.8(275)4.6100.0עד
lUlat

Up to 24
253431.8100.010.819.519.628.512.06.7(3.0)3.442534
354457.2100.04.86.211.732.631.48.35.14.313544
455441.3100.06.513.921.827.322.16.1(2.3)3.744554
556469.8100.020.946.919.58.92.1(1.1)(0.6)2.315564
65+153.4100.042.253.43.5(0.5)(0.2)(0.2)1.6465+

 131.3100.05.18.98.714.314.813.235.05.70NONJEWSלאיהודים 
כולל GRANDסך TOTAL
24 11.514.812.411.111.337.65.83Up(1.3)13.8100.0"ד to 24
253445.5100.0(2.1)7.911.923.622.011.521.25.082534
354433.7100.0(1.6)(2.4)(2.8)8.715.216.552.66.843544
455419.5100.0(25)(5.3)(52)8.08.517.553.06.984554
55649.0100.0(72)(12.0)(9.3)(14.7)(11.0)(15.6)30.45.485564
65+9.8100.040.136.8(12.1)(5.1)(2.1)(1.8)(20)2.0965+

if6.04Thereof:Moslems.93.6100.04.38.07.712.714.112.740מזה:סו0למים
total

Up to 24 24 40.26.11(12.6)(12.3)(10.4)(12.0)(109)(1.7)10.7100.0ער
253432.9100.0(15)7.910.520.522.312.025.35.322534
354424.1100.0(08)(1.5)(27)7.512.915.459.37.203544
455413.9100.0(2.3)(51)(4.3)(7.2)(5.5)14.361.47.354554
55645.8100.0(39)(10.2)(6.5)(15.6)(8.4)(13.8)41.76.255564
65+6.2100.042.833.5(12.8)(4.4)(2.3)(2.4)(1.9)2.0965+

1 Incl. single. 2 Ind. not known. 3 Ind. household heads aged 1524. .15 34 מי נית נושק" גוללואו!!1 3 ידוע. לא כולל 2 נודזים. כולל
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לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית, משקי ב/30. לוח
הבית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE II/30.HOUSEHOLDS, BY POPULATION GROUP, YEARS OF SCHOOLING
AND CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1988

לימוד T\nv1
לידה ויבשת

nO c

(אחוזים) בית במשק niiuD)
Persons in household (percentages)

oc

n2? £

^O) 3

Years of
schooling

and continent
* כ 0

3
הכל סך
Total1234567+

0 njr

c

of birth

כולל2 01,165.6100.015.122.513.617.915.67.47.93.61GRANDך TOTAL2

0499.4100.035128.68.27.24.74.611.53.0004
58240.8100.016624.59.810.613.79.615.23.9258
912478.1100.011.220.015.521.118.77.95.73.69912
1315159.3100.014.524.016.120.715.45.73.73.331315
16+179.8100.012.521.414.622.916.56.16.035916 +

 יהודים
כולל2 0ך

1,034.2100.016.424.314.218.315.76.64.53.35JEWS 
GRAND TOTAL2

0475.7100.040931.98.66.74.33.64.02.3204
58188.2100.020.830.111.110.813.27.5653.1958
912439.3100.012.021.015.921.018.97.63.73.54912
1315150.9100.015.225.015.920.914.85.33.03.251315
16+172.2100.012.721.614.723.016.55.85.83.5716+

הכל 0ך 384.6100.010.217.418.224.618.86.94.03.65Israeltotalישראל
042.7100.0(42.5)(19.5)(103)(10.1)(5.0)(4.9)(7.6)2.7404
5834.1100.010.016.514.719.422.111.75.63.8858
912192.0100.07.015.720.726520.76.92.63.71912
131575.0100.014.023.418.422.014.54.82.93.281315
16+79.4100.013.216.113.825.317.36.77.63.7816+

שראל ילידי 58.8100.016.222.916.718.914.86.04.43.35catherאנ born in

Israel
085.7100.0(23.0)(225)(10.9)(12,9)(16.4)(5.5)(88)3.3308
91226.3100.011.121.720.521.317.45.8(2.3)3.41912
131512.4100.020.130.016.112.7(114)(65)(3.2)3.011315
16+14.1100.019.918.412.322.612.4(65)(7.9)35516+

ילי7 אב
אפריקה  אסיה

165.0100.07.215.219.725.319.88.34.53.82:ather born in
AsiaAfrica

0824.1100.09.411.515.920.423.613.3(6.0)4.0708
912105.7100.05.214.120.927.720.87.8"3.53.84912
131522.1100.011.022.620.221.016.3(5.1)(3.9)3.421315
16+12.7100.012.218.816.622.2(10.3)(8.9)(11.1)3.8216+
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לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית, משקי ב/30. לוח
(המשך) הבית משק וגודל הבית משק ראש של לידה ויבשת

TABLE II/30.HOUSEHOLDS, BY POPULATION GROUP, YEARS OF SCHOOLING
AND CONTINENTOF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD (cont.)

1988

לימוד שנות
לירה ויבשת

o

Ms
no c.ear

(אחוזים) בית במשק rnruDj
Persons in household (percentages)

o
c

S2? o
3* o

Years of
schooling

and continent " v< כ
* " 0
nx ^
a

הבל )o
Total1234567+

£§<£
/P
c

of birth

יליד 759.2100.07אב 7.7 77.077225.95.6 ' 79.33.33.59Father born in

אמריקה EuropeAmeircaאירופה

086.9100.030.9 (14.7)(12.2)(18.3)(7.7) (14.2)(1.9)3.1708

91259.4100.016.1 8.320526.45.6 22.0(12)3.61912

131540.1100.021.6 13.818.12554.3 14.7(22)3.281315

15+52.2100.014.8 11.613.626.86.2 2056.63.8316+

הכל סל  737.4100.020.0אסיה 14.572.275.577.2 79.47.23.72Asiatotal

0426.9100.029.7 40.19.18.33.8 3.85.32.4204
5839.7100.024.3 11.812.812.111.2 18.79.13.7758

91251.4100.013.6 6.112.319.015.5 26.2734.26912

131510.4100.017.0 (8.7)15517.4(10.8) 24.0(6.7)3.941315

16+8.0100.0(9.7) (3.5)(16.2)33.1(9.3) 25.7(2.6)4.0916+

הכל 753.3100.076.0אפריקהסך 73.212.017.810.5 20.370.33.97Africatotal

0424.3100.024.5 38510.28.7(5.5) 6.9(5.7)2.6604
5837.0100.017.5 10.411.514.810.7 18.816.44.2858
91264.7100.012.2 6.412.722.712.0 24.59.64.26912
131514.6100.013.5 (9.1)10.420.913.8 25.8.(6.7)4.141315

16+11.3100.015.8 (11.0)15.016.5(8.6) 23.99.24.0416+

אמריקה  ופה
הכל סל

358.0100.036.8 25.011.772.92.9 9.77.52.61Europe 
Americatotal

0421.8100.044.5 44.4(5.9)(2.2)(1.0) (18)1.7604

58 77.3100.045.0י 35.08.54.62.2 3.9(0.8)2.0758

912131.1100.036.0 24.211.812.83.3 ■ 10.8(1.0)2.65912

131550.9100.032.3 19.813.920.2(2.4) 10.103)2.811315

16+73.2100.029.8 13.215.320.54.2 13.53.63.2216+

 'איהודים
כולל סך

131.3100.08.9 5.18.714.313.2 14.835.05.70NONJEWS 
GRAND TOTAL

0423.7100.018.1 16.47.28.87.9 (6.0)35.65.1804

5852.6100.04.7 (1.9)4.99.717.0 15.546.46.5458

91238.8100.07.9 (2.5)11.522.211.8 16.527.65.38912

13158.4100.0(6.1) (20)19.2.d6.1)(13.5) 26.9(16.2)4.791315

16+7.6100.0(17.0) (8.5)(14.3)21.6(11.2) (16.7)(10.8)4.0316+

1 Incl single 2 Incl not known. יד1ע. >א כולל 2 בודדים. \רר
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בית, משק גודל לפי בית משקי ב/31. לוח
מגורים "שוב וצורת אוכלוסייה קבוצת

TABLE11/31.HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSEHOLD, POPULATION GROUP
AND TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

1988

אוכלוסייה קבוצת
"שוב וצורת
מגורים

.xn o

b

(אחוזים) נית במשק נפשות
Persons in household (percentages)

e
c

3 § כי
at 93tu ■§ca <"

r. 0)0

c

Population group
and type of locality

of residence
הכל 1o
Total1234567+

כולל 1,165.6100.015.122513.617.915.67.47.93.61GRANDסך TOTAL

עירוניים 1,093.7100.015.523.013.917.915.26.87.5355Urban"שונים localities

כפריים 71.9100.08.214.89.616"שובים 421.515.614.04.47Rural localities

הכל 0ך 1,034.2100.016.424.314.218.315.76.64.53.35JEWSTOTALיהודים

 עירוניים "שובים
הכל 0ך

974.?100.016.824.814.518.415.36.04.23.29Urban localities
total

Z13.67.67.73.48Jerusalem.97.3100.016.324.414.216ירושלים

אניניפו 1225100.031,233.012.711,97.52.6122.45Telתל AvivYafo

2.71Haifa(1.1)73.3100.022.133.016.114.910.42.5היסה

"ש/נ Sizeגודל of locality
100.000199,999262.1100.014.724514.820.717.25.7243.30100.000199.999

50.00099,9991035100.012.423.914. 119.915.77.46.73.6050.00099.999

20,00049.999189.8100.014.422.115.020.31786.93.63.4220.00049,999

10,00019,99976.0100.012.016.315.419.719.79.27.73.8210,00019.999
2.0009,99949.7100.011.819.513.619.71857.29.83.832.0009.999

פיתות "טוני 101.3100.012,716.414.120.319.98.7783.82Thereof.2מזה2: development
localities

 נקו"ם "שובים
הכל סך

60.1100.08.816.29.616.722.516.310.04.24Rural loalilies
total

37.1100.010.117.39.415.322.615.110.34.18Moshavimמואבים

22.6100.06.214.29.719.322.618.39.84.38Villagesבפריס

 יהודים לא
הכל 0ך

131.3100.05.18.98.714.314.813.235.05.70NONJEWS
TOTAL

עירוניים "שובים
הכל סן

1195fOO.O5.r9.08.6.U314.613.335.15.70Urban localities
total

21.7100.08.213.48.411.49.012.03755.78Jerusalemירושלים

"שוב Sizeגורל of locality
10.000+48.3100.06.99.59.117.415.413.328.45.2910,000+

2,0009.99949.6100.0(21)6.68.212.416.313.940.46.082.0009,999

כפריים .12)14.716.8(9.6)(7.8)(4.5)77.8100.0"שובים 1)34.05.63Rural localities

t Incl. single. 2 O( localities numbeirng 2.00049.999 residents. .D'lityin 49.999 ~\v 2.000 המונים "שונים מתור 2 בודדים. כולל j
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לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת לפי בית, במשקי 17 גיל עד ב/32.ילדים לוח
הבית במשק ילדים ומספר הבית משק ראש של

TABLE II/32.CHILDREN UP TO AGE 17 IN HOUSEHOLDS, BY POPULATION GROUP
AND CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD AND NUMBER OF CHILDREN IN

HOUSEHOLD
1988

אוכלוסייה הכלקבוצת סך
Total

בית במשק Childrenילדים in household
Population group

and continent of birth לידה ויבשת
1234567+

Thousandsאלפים

כולל 01,590.4165.5387.9446.1247.5133.582.5127.5GRANDך TOTAL

הכלי 0ך  1,223.8150.9348.9386.2187.172.035.543.1JEWSיהודים  TOTAL1

הכל סך  577.371.0176.4181.080.525.314.222.9Israelישראל  total
יליד: Fatherאב born in:
Israel(7.3)(0.9)(3.9)74.89.721.122.49.5יו!1ראל

AsiaAfrica(5.5)(5.7)(10.1)257.031.977.782543.6אסיהאפריקה
EuropeAmerica(98)(7.5)237.229.177.275.127.411.0אירופהאמריקה

הכל לארץסך חוץ 657.879.8772.5205.0106.646.721.319.9Bornילידי abroadtotal
418.843.592.3136.082.335.916.112.7AsiaAfricaאסיהאפריקה

EuropeAmerica(7.2)(5.2)233036.380.269.024.310.8אירופהאמריקה

366.614.639.059.960.361.547.084.4NONJEWSלאיהורים

Percentsאחוזים

כולל 100.010.424.428.015.68.45.28.0GRANDסך TOTAL

הכל סך  100.012.328.531.615.35.92.93.5JEWSיהודים  TOTAL

הכל 70  100.012.430.931.714.14.4254.0Israelישראל  total
יליד: Fatherאב born in:
Israel(9.8)(1.2)(5.2)100.013.028.229.912.7ישראל

AsiaAfrica(2.1)(2.2)(3.9)100.012.430.232.117.0אסיהאפריקה
EuropeAmerica(4.1)(3.2)100.012.332.531.711.64.6אירופהאמריקה

הכל סך  לארץ חוץ 100.012.226.531.516.47.23.33.1Born.לידי abroad  total
100.010.422.032.519.78.63.83.0AsiaAfricaאסיהאפריקה

EuropeAmeirca(31)(2.2)100.015.634.429.610.44.6אירופהאמריקה

100.04.010.616.316.416.812.823.0NONJEWSלאיהודים

1 Incl. not known.
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אוכלוסייה, קבוצת לפי ,17 גיל עד ילדים עם בית משקי ב/33. לוח
בית במשק ילדים ומספר מין משפחתי, מצב בית, משק הרכב

TABLE II/33.HOUSEHOLDS WITH CHILDREN UP TO AGE 17, BY POPULATION
GROUP, HOUSEHOLD COMPOSITION, MARITAL STATUS, SEX AND NUMBER

OF CHILDREN IN HOUSEHOLD
1988

ס

cSבמשקילד ןאחחים)ם בית

CD
Q.

Is
Children in household (percentages)2 £

בית, משק הרכב
 o
n £
cf r.TGO ^Household composition,

הבית משק ראש >/<מין
^" *Jס ■ sexר~ and marital status of

המשפרות1 ומצבו
X .=J 0
o .chousehold head
s§

o
I

הכל סך
Total123456+

יי a<
>

כולל 0626.6100.026.430.923.714.24.72.54GRANDך TOTAL
הורים 570.7100.024.131.425.014.64.92.59Bothשני parents

א1 אחר 55.9100.050.626.710.69.13.01.97Oneה1רה parent or
אחר otherארם person

:Thereofמזה:
אלמן/ה או 1.75(0.7)(4.7)27.9100.052.531.7104גרוש/ה .Divorced or widowed

2.21Never(6.2)22.7100.052,019.410.611.9רווק married
הכל 70  7jj581.1100.025.131.024.614.54.92.58Man  total

הורים :m556.0100.023.931.425.214.64.92.60Both patents'
בלבו 2.13Man(4.8)25.1100.051.421.510.811.6גבר only
:Thereofמזה:

אלמן או 1.69Divorced(3.8)(13.2)(26.4)5.4100.056.6גרוש or widower
2.26Never(6.4)18.7100.050.319.810.712.8רווק married

הבל סר  2.06Woman(2.9)45.5100.044.030.312.510.3אישה  total
הורים 2.51Both(5.4)14.7100.031.329.317.017.0שני parents

בלבד 1.85Woman(1.6)30.8100.050.030.810.47.1אישה only
.Thereofמזה:

אלמנה או 1.76Divorced(0.9)(49)22.5100.051.632.99.8גרושה or widow
1.98Never(5.0)(7.5)(10.0)(17.5)4.0100.060.0רווקה married

הכל םך  526.8100.028.733.124.411.62.22.32JEWSיהודים  TOTAL
הורים 483.6100.026.333.525.712.22.32.38Bothשני parents

או אחר 1.69One(0.9)43.2100.055.128.510.45.1הורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזה:
אלמן/ה או 1.68Divorced(0.4)(3.4)26.5100.053.631.710.9גרוש/ה or widowed

1(0.9)(4.3)(10.3)11.7100.065.019.7רווק 60Never married
הכל סך  483.7100.027.233.325.511.82.22.35Manגבו  total

הורים 'm4695100.026.133.725.912.12.22.38Both parents
בלבד 1.61Man(14)(4.2)14.2100.062.021.810.6גבר only
:Thereofמזה:

אלמן או 1.67Divorced_(2.1)(14.6)(25.0)4.8100.058.3גרוש or widower
1.60Never(1.2)(3.6)(9.6)8.3100.065.120.5רווק married

הכל סך  7.95Woman(2.3)43.1100.045.230.612.89.0אישה  total
הורים 2.51Both(5.7)14.1100.031.928.417.716.3שני parents
בלבד 1.73Woman(0.7)29.0100.051.731.710.35.5אישה only

:Thereofמזר,:
אלמנה או 1.68Divorced(0.5)(3.7)21.7100.052.533.210.1גרושה or widow

1.59Never(5.9)(11.8)(17.6)3.4100.064.7רווקה married
הכל סך  99.8100.014.619.520.027.618.23.67NONJEWSלאיהודים  TOTAL

הורים 87.1100.011.619.421.428.219.43.78Bothשני parents
או אחד 2.95One(10.2)22.8(11.0)12.7100.035.420.5הורה parent or
אחר otherאדם person

:Thereofמזה:
2.85Never(11.8)20.0(10.9)11.0100.038.219.1רווק married

הכל סך  גבר :9.420.327.418.43.68Thereof)97.4100.014.5מזה: man  total
הורים 86.5100.011.619.221.5.28.219.53.79Bothשני parents
בלבד 2.82Man(9.2)21.1(11.0)10.9100.037.621.1גבר only

רווק :2.78Thereof(10.6)20.2(11.5)10.4100.038.519.2מזה: Never married
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טבעית תנועה גי. פרק

המלחמות חללי האוכלוסייה גידול מקורות על ב/2
בחשבון. הובאו

במזרח והפטירות הלידות נכללות ב1970, החל
והחל והגירושין הנישואין ב1973, החל ירושלים,

בגולן. הדרוזים נכללים ב1982

תינוקות פסירות פנוירות, לידות, על הנתונים
1963 כואז רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולידות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים

וכן 1959 עד 1957 בשנים לידות של העיבודים
על נעשו 1976 של הראשונה ובמחצית 1975 בשנת

.500/0 של מדגם פי

לא דתו שבו ה0בעית, בתנועה אירוע כל ,1984 עד
מ1985, ואחרים. "דרוזים בין נכלל ידועה, היתה

בלבד. הכל בסך נכללו אלה מקרים

מוות סיבות על לנתונים כמקור מוות. סיבות
לנתונים בנוסף המכיל, הפטירה, הודעות סופם משמש
הרפואית, התעודה את הנפטר, של דמוגרפיים
לפי מוינו המוות סיבות המוות. סיבת את המפר0ת
מוות", וסיבות פציעות מחלות, של הבינלאומי "הסיווג
התמותה רשימת לפי ולווחו  תשיעית מהדורה
השוואה. לצורכי אבחנות מספר בתוספת הבינלאומית
לראשונה הונהגה הסיווג של התשיעית המהדורה
רק ניתנים קודמות לשנים פסירה שיעורי .1979 בשנת

ההשוואה. בנות קבוצות בעבור

הגדרות
מהאם היפרדו שאחרי עובר, של לידה חי: לידת
הסבור חבל אם (בין הבאים החיים מסימני אחד מגלה
אם ובין קשורה עדיין השיל"ה אם בין לא, אם ובין נחתך
תנועות או הסבור חבל דופק הלב, דפיקת נשימה, לא):

רצוניים. שרירים של ברורות
של שבועות 28 לפחות אחרי עובר לידת מת: לידת
אחד מגלה שאינו ויותר, גרי 1,000 במשקל או הריון,

הנ"ל. החיים מסימני
אחת. חיים שנת לו מלאה שסרם "לוד תינוק:
 בי לפרק מבוא ראה ודת: אוכלוסייה קבוצת

אוכלוסייה.
פי על נערכו הטבעית התנועה נתוני "שוב. צורת
 1983 במפקד שנקבעה היישוב צורת של חדש סיווג

ב'. לפרק מבוא ראה

חישוב שיסות
בסיס על נעשו השיעורים חישובי 1969 מאז
ד). פרק (ראה בכוח העולים את הכוללת אוכלוסייה

והסברים מקורות
מתפרסים מתקבלים הנתונים וגירושין. נישואין

והגירושין. הנישואין שבתעודות
ידי על נעשה היהודים בקרב הנישואין תעודות מילוי
 הגירושין תעודות מילוי נישואין; לעריכת המורשים

הרבניים. הדין בתי ידי על

ושל המוסלמים של וגירושין נישואין תעודות
הנוצרים ושל השרע"ם, הדין מבתי מתקבלות הדרוזים

נישואין. לערוך המורשים מהכמרים 
שומרון מיהודה, זוג בני עם ישראלים של נישואין
אלה. נישואין אם ישראלים, של בנתונים נכללו עזה וחבל
כלות נכללו לא ,1976 עד מ1967 בישראל. נרשמו
ושומרון מיהודה לחתנים שנישאו מישראל לאיהודיות

עזה. ומחבל
ופסירות לידות גירושין, נישואין, על הנתונים
בגלל שלמים. אינם גולן בנפת הדרוזים באוכלוסיית
מושבם ומקום הבדויים אוכלוסיית בהגדרת בעיות
(ראה בנפרד ניתנים הבדוים על שיעורים אין בדרום,

ויישובים). אוכלוסייה  בי לפרק מבוא
הפרסים על מבוססים הנתונים ותמותה. ילודה
פסירה "הודעת חי", לידת "הודעת בסופס1 המופיעים
מרשם לחוק בהתאם מת". עובר לידת על ו"הודעה
אירעה שבו למוסר האחראי על מוטל 1965 האוכלוסין
אם והמיילדת הרופא היילוד, הורי על או  הלירה
ימים עשרה בתוך למסור  אחר במקום אירעה
על הודעה חובת הלידה. על הודעה הפנים למשרד
האחראי על חלה הפטירה מזמן שעות 48 תוך פסירה
דבר את שקבע הרופא על הפטירה, אירעה שבו למוסר
בזמן נוכח שהיה מי ידי על  רופא ובאין המוות
מסי מיוחד בפרסום מופיע המקורות פירוט הפטירה.

.800

פסירות מלבד  כוללים הפטירות על הנתונים
את גם  בכוח עולים ושל קבועים תושבים ש>
תושבים ובקרב תיירים בקרב המעטים המקרים
בקרב המקרים את כוללים אינם אך בישראל, ארעיים

בחו"ל. השוהים ישראליים תושבים
נכללו לא בדרום הבדוים בקרב והפטירות הלידות
חושבו, הטבעית התנועה שיעורי ג/1. בלוח 1962 עד
מספר של הפחתה לאחר שנה, אותה עד כן, על
העיבודים אולם, האוכלוסייה. מכלל בדרום הברוים
הבדוים את השנים בכל כוללים לירות, של המפורטים

בדרום.
התמותה ולוחות שיעוריהן הפטירות, מספרי
חללי כוללים אינם ו1982 1973 ,1967 בשנים
,1973 באוקסובררצמבר כ750, ,1967 ביוני מלחמה
בלוח אולם כ360; ,1982 וביוניספטמבר כ2,450,
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לוח שנת לסוף הנישואין שנת שבין לזמן מתייחס
נישואין תקופת לכל שנה חצי נוספה לכן מסו"מת.

בלוח. המצוינת
התמותה את בחשבון מביא נקי תחלופה שיעור
משיעור נמוך תמיד הוא לכן ,49 לגיל עד הנשים של

הגלמ1. התחלופה
הסגוליים התמותה שיעורי מתוך תמותה לורוות
מסוים בגיל הנפטרים (מספר m(x)  והגיל המין לפי
את מחשבים גיל), באותו ממוצעת אוכלוסייה חלקי
מניחה זו שיטה התמותה. לוחות של הערכים יתר
שנמצאו ומין, גיל קבוצת בכל התמותה ששיעורי
מלוחות בעתיד. גם יתמידו הנדונה בשנה באוכלוסייה

הבאים: הערכים מובאים התמותה
מתוך נבחרים בגילים בחיים הנשארים מספר =l(x)

נולדים. 1,000
מספר שהיא נבחרים בגילים החיים תוחלת =e"(x)
שהגיע לאדם הצפויות הממוצע החיים שנות

.(x) מסוים לגיל

פי על הגיל את מחשבים בפ0ירות הגיל. j/u/'n
והגיל ושנה), חודש (יום, פטירה ותאריך לידה תאריך
הולדתו ביום לנפטר שמלאו השנים למספר מתייחס
האם ובגיל הגירושין בגיל הנישואין, בגיל האחרון.
ומניחים לידה שנת פי על הגיל את מחשבים בלידה
חל האירוע שאם מכאן, ביולי. 1 ב היה הלידה שתאריך
שנת בין להפרש שוה הגיל השנה, של השנייה במחצית
במחצית חל האירוע ואם האירוע לשנת הלידה
אחד. פחות זה להפרש שוה הגיל השנה, של הראשונה

הוא: הממוצע הגיל

Ixfx + 0.5

x=גיל

.x בגיל המקרים 1D00f>c

האחרון, ההולדת לי1ם מתייחס שהגיל מאחר
יש לארם, שמלאו השלמות השנים למספר כלומר
כולל 21 גיל לדוגמה: שנה. חצי הממוצע לגיל להוסיף
22 להם מלאו וטרם שנה 21 להם שמלאו אלה כל את

.21.5 הוא שלהם הממוצע הגיל לכן שנה,

עד 5 על המבוססים וכדי הממוצעים השיעורים, כל
המבוססים ואלה בסוגריים, ניתנים במונה, מקרים 10

(..) נקודות בשתי סומנו מקרים מ5 פחות על

אוכלוסייה אומדני בסיס על הם השנתיים השיעורים
האחרון. המפקד על המבוססים שוטפים,

ביוני שנערך והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות
זה דבר להביא ויש האוכלוסייה מספרי תוקנו 1983
שלפני אלה עם השיעורים את משוים כאשר בחשבון
בלוח ל1983 השיעורים ההשוואה, לנוחיות .1983
האוכלוסייה אומדני בסיס על פעם מוצגים ג/1
שיעורי המפקד. אוכלוסיית בסיס על ופעם השוטפים

וג20. ג/16, בלוחות גם כך מוצגים לידה

ל1,000 הם הטבעית התנועה של השיעורים
אם אלא הקבועה, הממוצעת האוכלוסייה של נפשות

אחרת. צוין כן

לידות של והשיעורים תינוקות פטירות שיעורי
שיעורי ,1979 עד אולם חי. לידות ל1,000 הם מת
תינוקות ל1,000 חושבו היהודים של תינוקות פטירות
חורשי. תמותה לוח לפי עולים) של תינוקות (כולל ח"ם
לאמהות הלידות מספר סגוליים: פריון שיעורי
של הקבועה הממוצעת באוכלוסייה מחולק מסוים בגיל
מתוך נעשו זה בשנתון החישובים גיל. באותו נשים
חושבו 19 עד גיל בקבוצת שנים: 5 של גיל קבוצות
40 של הגיל ובקבוצות 19 עד 15 בנות נשים ל1,000
ל1,000 הפריון חושב ו23) ג/20,19 (בלוחות ומעלה
זאת קבוצה חולקה ג/24 בלוח ;4440 בנות נשים
כאשר ומעלה, 45 ולבנות 4440 לבנות  לשתיים
1,000 כל על הפריון חושב האחרונות הלידות כל עבור

.4945 בנות נשים

שאשה ילדים של הממוצע המספר הוא כולל פריון
יהיה גיל שבכל מניחים כאשר חייה, בימי ללדת צפויה
אותו לבנות שהיה כפי סגולי פריון שיעור אותו לאשה
ידי על מתקבל כולל פריון שיעור הנדונה. בשנה גיל
בשנה האם גיל לפי סגוליים ילודה שיעורי סיכום
קבוצות על חושבו הסגוליים שהשיעורים כיוון הנדונה.
השיעורים סכום את מכפילים שנים, חמש בנות גיל

בחמש.

של הממוצע המספר הוא גלמי תחלופה שיעור
להתחשב (בלי חייה במשך ללדת צפויה שאשה בנות
הפריון שיעור הכפלת ידי על מתקבל הוא בתמותה).
הן הנולדים מכלל 48.50/0 בממוצע כי ב0.485 הכולל

נקבות.
מעקב על נתונים מופיעים וג/22 ג/21 בלוחות
שנות לקבוצות לידות של מצטבר שיעור אחרי בפועל
נישואין" "שנות המשתנה אלה בלוחות נישואין.
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נבחרים פרסומים

חלקים שני  1967 והדיור האוכלוסין מפקד מיוחדים פרסומים
בישראל אמהות ותמותת פרינסלית תמותה 75

1950 1954

983י והדיור הא1כלוס11 מפ7יד 1961 עד 1958 בישראל מסרם, התמותה 174

1962 עד 1947 בישראל יהודים של נישואים 194
ואזורים ויותר) תושבים 2,000) "שובים 5
תכונות בית, ומשקי אוכלוסייה ס00יס0"ם, . בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409
מהפקידה נבחרות כלכליות חברתיות 19501967

המדגמית 19501972 תינוקות ופטירות מת לידות 453

19811982 מוות סיבות מהפקידה763 נתונים  ופריון נשואים זוגות נישואין, 14
המדגמית 19841985 טבעית תנועה 852

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
43 ,42 ,40 ,39 ,36 ,32 ,26 מ0י
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summary table סיכום niV
פסירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/1. לוח
דתי לפי מת, ולידות תינוקות פטירות סבעי, ריבוי

TABLEMl/1. MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1

חיגירושיןנישואין טבעיnrvoD*לידות מתתינוקותריבוי לידות
MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths

increasedeaths
Totalהאוכלוסייה4כל population4
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

19552,156 14,74250,68610.53240,1541,891
19562,070 15,09852,28712,02540,2622,105
19572,203 15,98353,94012,48741,4532,104
19582,267 16,56252,64911,61541,0341,845764
19592,137 16,16354,60412,05642,5481,674736
19602,210 16.53256,00212,05343,9491,754720
19612,023 15,82354,86912,66342,206 '1,598756
19622,116 16.83856,35613,70142,6551,840754
19632,253 18,31859,49114,42545,0661,636859
19642.213 19,23863,54415,49148,0531,790875

19652,303 20,28366,14616,26149,8851,811951
19662.237 20,66267,14816,58250,5661,755854
19672,142 19,98964,980217,64347.3371,685861
19682,381 23,15969,91118,68951,2221,731844
19692,355 25,477 73,66619,76753,8991,733816
19702,442 26,59377,60120,38457,2171,765856
19702,442 26,59380,84321 ,23459,6091,960899
19712,486 28,35785,89921,41564,4841,977920
19722,665 29,16185,54422,71962,8252,067843
19732,651 28,96688,54523.05465,4912,017823
19732,672 29,34788,545223,05465,4912,017823
19742,876 32,45893,16624,13569,0312,186929
19753,100 32,33595,62824,60071,0282,192966
1976. 3,287 29,31498,76324,01274,7511,986914
19773,691 29,25395,31524,95170,3641,700841
19783,917 29,37992,60225,15367,4491,596777
19794,196 29,92493,71025,70068,0101,552623
19804,439 29,59294,32126,36467,9571,471493
19814,629 29,84893,30826,08567,2231 ,467573
19824,691 29,70096,695227,78068,9151,364580
19835,061 30,72498,72427,73170,9931,357594
19844,834 29.87198,47827,80570,6731,261567

19854.911 29,15899,37628,09371 ,2831,183576
19865,086 30,11399,34129,41569,9261,136554
§19875.218 30,11699,022§29.19169,8311,061565
.19885,564 31,070100,45429,41071,0441,003533

Ratesשיעורים
195519591.1 8.227.76.221.536514.0
196019640.9 7.625.46.019.429.113.7
196519690.8 8.225.426.618.825.512.7
197019740.8 9.327.427.120.323.512.4
19751979.0 8.326.46.919518.98.9
19801984.2 7.523.96.817.114.45.8

1975).9 9.4(27.77.120.622.910.1
1976).9 8.3C28.06.821.220.19.3
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 7.624.36.817.515.65.2
1981.2 7.623.66.617.015.76.1
1982.2 7.424.026.917.114.15.9
1983.2 7.524.06.817.213.76.0
31983.2 7.624.06.917.113.75.7
1984.2 7.223.76.717.012.85.6
1985.2 6.923.56.616.911.95.7
1986.2 7.023.16.816.311.45.5
19871.2 6.922.76.716.010.75.7
.19881.2 7.022.66.616.010.05.3
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פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/1. לוח
(המשך) דת1 לפ1 מת, ולידות תינוקות פטירות טבעי, ריבוי

TABLElil/1.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

פ0ירות
חיI'lumנישואין טבעיפטיר1ת2לידות מתתינוקותריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2NaturalInfantStillbirths
increasedeaths

Q'nr1■Jews
מווול0ים numbersAbsoluteמספרים

19502,348 16,03936,3597,14829,21 11,657629
19512,373 15,55643,2498,48734.7621,704649
19522,399 16,15445,1319,78635,3451,745707
19532,299 14,03744,3549,27735,0871,591680
19542,142 13,25741,0469,63531,4111,417581
19552,050 13,53042,3398.96933,370' 1,369577
19561,944 13,72443,41110,27633,1351,559610
19572,076 14,52244,81710,64434,1731,495719
19582,136 ז14,71142,87210,01832,854 ,330662
19592,000 14,48644,59910,60633,9931,236624
19602,091 14,46744,98110,40434,5771,225589
19611,919 14,04943,71911,02232,6971,063602
19622,029 14,73844,25512,06032,1951,265582
19632,118 16,03546,38412 74733,6471,051673
19642,105 17,22249,14313,70835,4351,176699
19652,197 18,09751,31114,47136,8401,167729
19662,126 . 18,59951,98914,70937,2801,121655
19672,015 18,18850,681215,65635,0251,052633
19682,272 20,62254,97816,66338,3151,098633
19692,203 22,90057,69717,75039,9471,090612
19702,256 23,98361,20918,42542,7841,155628
19712,335 25,57965,46318,63146,8321,207663
19722,471 26,43364,49019,89144,5991,220576
19732,477 26,05966,786220,32146,4651,210567
19742,654 28,56870,54521,40149,1441,348629
19752,857 28,58373,24821.59951,6491,307662
19763,066 25,80575,06621,23853,8281,207644
19773,436 25,36171,80921,99449.815985569
19783,625 25,02569,28722,25947,028957493
19793,857 25,24069,89622,89547,001946371
19804,100 24,94671,37223,51947,853885283
19814,194 24,66470,74723,40047,347925335
19824,189 23,83572,992224,99148,001859324
19834,518 24,71874,89324,88250,011854351
19844,316 23,93974.35024,92949.421768326
19854,393 23,38675.26725,34649,921740335
19864,506 23,69475,03626,61048,426717293
19874,698 23,23073,623§26,331§47,292§646289
.19885,032 23,90873,58926,41247,177564263

Ratesשיעורים
195019541.7 11.231.06524.538.815.5
195519591.2 8.325.65.919.732.114.6
196019641.0 7.522.55.816.725.313,7
196519690.9 8.322526.715.820.812.3
197019740.9 9.624.327.317.018.79.3
197519791.1 8.523.67.216.415.07.8
198019841.3 7.321.87.314.511.84.4

19751.0 9.725.07.417.617.99.0
19761.0 8.625.17.118.016.18.6
19771.1 8.323.67.216.413.87.9
19781.2 8.122.37.215.113.97.1
19791.2 8.022.07.114.913.45.3
19801.3 7.722.07.214.812.43.9
19811.3 7.521.47.114.313.14.7
19821.3 7.121 827.414.311.84.4
19831.3 7.322.07.414.711.44.7

319831.3 7.422.07.514.511.44.3
19841.3 7.021.67.314.310.3
19851.3 6.721.67.214.49.84.4
19861.3 6.721.27.513.79.53.9
19871.3 6.520.5§7.313.18.83.9
.19881.4 6.520.27.312.97.73.6
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פסירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/1. לוח
(המשך) דתי לפי מת, ולידות תינוקות פטירות סבעי, ריבוי

TABLE 111/1 .MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

Jlli'OD
היגירושיןנישואין 0בעי2nn'ODלידות מתmpwnריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive bitrhsDeaths2NaturalInfantStillbitrhs
increasedeaths

o'D^oinMoslems
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

1955844926,0341,0934,941398
1956886996,4851,2255.260413
1957942996,6111,3505.261485
19581,2871057,0871,0915,996389
19591,1601147,2869646.322328
19601,5331008,1301,0987,032404102
19611,239818,0871,1226.965393116
19621,516729,1961,0978,099 434145
19631,69611910,0261,1738,853448157
19641,4478811,1701,2219,949468149

19651,5758811,5151,31410,201537187
19661,4989711,9691,36710,602508165
19671,269 .11311 ,30921,4299,880521181
19681,8349311,7641,48410,280506184
19691,91013012,6431,46511,178514178

19701,86416113,1231,39611,727509183
19701,86416116,1302,09414,036685225
19711,98412416,9382,04614,892655224
19721,93716317,3742,08115,293730231

. 19732,07514617,9541,95915,995689221
19732,42316517,95421 ,95915,995689221
19742,80019418,7992,02116,778733251

19752,95621218,6522,25816,394771261
19762,83919519,7592,07717,682659227
19773,09920119,5382,18217,356616234
19783,42925819,3782,13617,242557247
1979 '3,65929819,8772,16817,709555183

19803,66928919,0312,07516,956495192
19814,24541218,8901,95816,932454223
19824,76943419,49721,98717,510439226
19834,79446919,5172,00317,514416226
19844,77544519,8372,060.17,777418213

19854,64844919,7661,99417,772389205
19865,32249819,7941,99617,798357221
§1987■ 5,62242920,781§2,04518,736344235
.19885.93344122,1882,19019.998371231

Ratesשיעורים
195519597.00.746.38.038.360.6143
196019648.30.551.76.445.346.415.1
196519697.00.451.06.144.943.815.1
197019746.80.549525.843.740.113.2
197519797.30.544.525.039532.612.7
198019848.60.837.03.933.623.011.4

19757.30.546.35.640.741.314.0
19767.20.547.04.942.133.411.8
19777.10.544.65.039.631.512.0
1978750.642.64.737.928.712.7
19797.70.642.14.337.825.69.2

19807.50.638.94.234.726.010.0
19818.40.837.33.933.424.011.8
19829.10.837.323.833.522511.6
19838.90.936.23.732.521.311.6

319839.00.936.23.832.421.3
19848.70.836.03.732.321.110.7

19858.20.834.83.731.319.710.4
19869.10.833.83.430.418.011.2
1987§9.30.734.43.431.016.611.3
.19889.50.73553.532.017.010.4
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פסירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/1. לוח
(המשך) דתי לפי מת, ולידות תינוקות פטירות סבעי, ריבוי

TABLE 111/1 .MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

nn'OD
n>גירושיןנישואין טבעי2nn'03לידות מתריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive bitrhs. Deaths2NaturalInfantStillbitrhs
increasedeaths

Christiansנוצרים
J'TOOO□■oVnm 1numbersAbsolute

19552563,4822971,18572
19562973,4743541,12075
19572743,5563341,22274
19583333,6343341,30070
19593146,6043321,27265
19603424,7523521,4007720
19613664,8333601,4738430
19623855,7513541.3978219
19634155,799358,4416820
19643721,899373,5266918

1965440_,944346,5985722
19663922,834338,4966224
19673762,7322372,3605731
1968426,760365,3956212
19693965,854374,4806212

19704387,7543681,3864820
19704387,9895201,4696721
19715247,9525351,4176619
197242482,0715621,5096024
197337672,1125571,5556115
197340992,11225571,5556115
197444862,1435111,6324827
1975379122,0305301,5004623
197632732,0705091.5615321
1977388222,0415331,5083312
197845682,0075071,5003518
197949352,0035111,4924511

1980504201,9655461,419I 41
198147691,8135201,2931 36
1982590151,8825451,337> 2543
1983626221,92625451,381/ 42
1984653251,8665681,298I 25
1985626261,8135141,299( 25
1986605172,1995651,634) 27
1987§709§262,2715411,730/ 2659

.1988716172,2985701,728( 24
Ratesשיעורים

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)26.927.019.929.610.3
197519794.5(0.1)24.526.318.220.98.4
198019846.2(0.2)20.43.414.518.0.4.4

19754.8(0.2)25.66.718.9
19764.0(0.0)25.56.319.2
19774.7(0.3)24.6■ 6.418.220.98.4
19785.4(0.1)23.76.017.7
19795.8(0.1)23.16.216.9
19805.6(0.2)22.16.116.0
19815.2(0.1)20.05.714.3
19826.4(0.2)20.325.914.618.04.5
19836.6(0.2)20.35.914.4

319836.6(0.2)20.36.014.3
19846.7(0.3)19.25.813.4
19856.3(0.3)18.35.213.1( 13.8
19866.0(02)22.05.616.4) 12.3C Q
1987§7.0(0.2)22.35.317.0) 115O.O

.19886.9(0.2)22.15.416.7( 105
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פסירות, חי, לידות גירושין, ג/1.נישואין, לוח
(המשך) דתי לפי מת, ולידות תינוקות פסירות סבעי, ריבוי

TABLEHI/1.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION1 (cont.)

nn'OD
וויגירושיןנישואין nnO2nn'ODטבעי nnריבוי לידות

MarriagesDivorcesLive birthsDeaths2Natural
increase

Infant
deaths

Stillbirths

ואחרים Oruzeדרוזים and others
D'oVnin rj'iDonnumbersAbsolute

195511 11283117352 658
195624 19191717058 747
195725 24595615950 797
195823 2311,05617256 884
195917 2001,11515445 961

196015 1901,13919948 94010

196119 1691,23015958 1,0718
196210 2021,15419059 9648
196311 2271,282157,125699
196419 1971,332189,143779

196518 1711,376130,2465013

196612 1731,356168,1886410

196712 1561,2582186,0725516
196816 2771,409177,2326515

196917 2741,472178,2946714

197018 3081,51519553 1,32025
197120 2701,54620349 1 ,34314

197223 2851,60918557 1.42412

197321 3601,693221757 1,47620
197422 5191,67920257 1 ,47722

197519 3371.698213,4856820
197623 3431.868188,6806722
197732 4051,927242,6856626
197826 4691.930251,6794718
197936 5321,934221,7)35037

198030 4731,953224/ 52 1,729
198114 4631,858207I 53 1,651
198253 5062,3242257I 41 2,06765
198352 5862,388301/ 45 2,087
198448 5042,2552481 50 2,007

198543 4982,240240. ( 29 2,000
198665 4922,248245/ 35 2.00396
§198765 5552,290274) 45 2,016
.198874 5132,348238f 44 2,110

a'MV'iuRates
195519591.0 9.648.08.254.3 39.8
196019640.6 7.546.76.850.4  39.97.2
196519690.5 6.643.625.343.8 38.39.9
197019740.5 9.242.725.333.9 37.411.6
197519790.6 9.341.85.032.1 36.813.1
198019840.7 9.535.84.122.7 31.26.0

19800.6 9539.24.4/ 34.8
19810.3 9.036.14.01 32.1
19821 0 9.536.024.022.7 J 32.06.0
19830.9 10.635.54.5) 31.0
319830.9 10.735.54.6I 30.9
19840.8 8.932.73.61 29.1

19850.7 8.531.63.4( 12.9 28.2
19861.1 8.230.83.4) 15.6 27.4105
1987§0.9 §7.430.53.6) 19.7 26.9
.19881.0 6.730.53.1( 18.7 27.4

1 Incl. births and deaths in East Jerusalem as of 1970 and in the
Golan as of 1982. marriages and divorces in East Jerusalem as of 1973
and in theGolan as of 1987. 2 Excl. war casualtiessee introduction.
3 Based on the 1983 census of populationsee introduction.
4 Incl. religion not known.

נישואין נ1982, החל ובנוי] ב1970 החל D'^tyn1 niioa nn'091 n/T? 1771D 1

כולל אינו 2 בי987ו. החל ובגולן נ1973 החל ירושלים num וגירושין
ראה  1983 ממקד אוכלוסיית בסיס על 3 מבוא. ראה  מלח0ה חללי

ידועה. לא ית כולל 4 סבוא.
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marriages and divorces וגירושין נישואין
ודת מנורים ונפת מחוז >פי נישאים, .2/a niV

TABLE III/2.PERSONS MARRYING, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF
RESIDENCE AND RELIGION

1987

ונפה iinnG'lnn
Grooms

כלות
Brides

Dnnn
Grooms

כלות
BridesDistrict and subdistrict

D"lDOn
numbers

מוחלטים
Absolute

ynmv\o
Rates1

הכל 30,11630,11620.720.0TOTALסך

ירושלים 3,8693,90623.322.9Jerusalemמחוז District

הצפון 5,3555,32124.124.2Northernמחוז District

צפת 50449022.622.5Zefatנפת SubDistrict

כנרת 49553823.225.4Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 1,8161J8223.122.6Yizreelנפת SubDistrict

ענו .2,3722,351נפת 25525.6Akko SubDistrict

גולן 16816025.725.1Golanנפת SubDistrict

ns'n rinn4,0523,98519.918.6Haifa District

חיפה 2,6002,56517.716.3Haifaנפת SubDistrict

חורה 1,4521,42025.624.9Haderaנפת SubDistrict

המרכז 5,4085,42717.717ACentralמחוז District

השרון 1,3581,37919.319.5Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 1,8371,88416.616.5Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 86883022.622.7Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 1,3451,33415.714.9Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 6,8396,96618.917.7Telמחוז Aviv District

הדרום 3,7703,72022.622.7Southernמחוז District

אשקלון 1,5171,57620.822,1Ashqelonנפת SubDistrict

שנע באר 2,2532,14424.023.2Beerנפת Sheva SubDistrict

עזה2 וחבל שומרון ,452477Judeaיהודה. Samaria and Gaza Area2

vn. 371374Notלא known
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(המשך) ודת מנורים ונפת מחוז לסי נישאים, ג/2. לוח
TABLE III/2.PERSONS MARRYING, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF

RESIDENCE AND RELIGION (cont.)
1987

ונ0ה nnnrn
Grooms

niVD
Brides

oonn
Grooms

כלות
BridesDistrict and subdistrict

d'1D0nמוחלטיםiv
numbersAbsoluteRates1

:,I/OThereol
הכל 0ך  23,23023,23018.818.1JEWSיהודים  TOTAL

ירושלים 2.8852.95422.622.7Jerusalemמתון District

הצפון 2.2452.22919.319.2Northernמחוז District
/toy nD146544422 622.1Zefat SubDistrict
כנרת 35440021.624.6Kinnerelנפת SubDistrict

יזרעאל 705719172174Yizreel(פת SubDistrict
ענו 656619182170Akkoנפת SubDistrict
גולן Golan(194)(25.4)6547נפת SubDistrict

no'n tmo2.8782.80017.115.6Haifa District
n9'n nDj2.2722.26316915.6Haifa SubDistrict
חורה 606537180157Haderaנפת SubDistucl

המרכז 4.7284.72176.716.2Centralמחוז District
השרון 946944165163Sharonנפת SubDistrict

תקוה פחה 158Pelah(21.75216(1.7נפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 72669421נסח 421 1Ramla SubDistrict

רחונוח 1.3441.33115.7149Rehovotנ9ת SubDistrict

אביב חל nnn6.7416.85618.917.5Tel Aviv District

חררום nno3.3193.32621.721.9Southern District
אשקלון 1.5141.57321.022נפת 1Ashqelon SubDistrict

שבע באר 1.8051.75322.221נפח 8Beer Sheva SubDistrict

nrv וחבל שומרון .16514111.19.8Judea'וזורה, Samaria and Gaza Area

ירוו1 269203Notלא known

הכל םך  5,6225,62233.734.3MOSLEMSמוסלמים  TOTAL
rj'Vwn■ nno93090427 526 4Jerusalem District
הצפון nnn2.2012.19432 032 7Northern District

יזרעאל נפח 90487830מזה: 830 7Thereof Yrzreel S D
ov 1.2121.23233נ9ה 3349Akko S 0

.<t>>n nnn95897736 1381Haifa District

המרכז 65668532מרווז 234 8Central District
אביב ת> nnn798732 7(47 9)Tel Aviv District
הדרום 44638935מחוז 133 4Southern District

עזה2 וחנל שומרון .272246Judeaיהודה. Samaria and Gaza Area2

ידוע /80140Voלא known

1 Per 1 OTO males and females aged 15 and over respeclively
2 Registered in (srael  see introduction

בהתאמה n>vn1 15 מי ונקבות וכרים 1.000 7

0נוא ראר,  בישראל townw
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ודת מגורים יישוב צורת לפי נישאים, ג/3. לוח
TABLE III/3.PERSONS MARRYING, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

AND RELIGION
1987

"שוב Groomsצורת
כלות
Brides

D'nnn

Grooms
כלות
BridesType of locality

מספרים
numbers

D'oVnin
Absolute

1omviu
Rates1

הכל 30,11630,11620.720.0TOTALסך

הכל 0ך  עירוניים 26,61026,94720.720.1Urban"שובים localities  total

"שוב 1Sizeורר of locality

200,000+7,3287,25921.019.2200,000+

3,4413,46922.922.4Jerusalemירושלים

אביביפו 2,4252,40620.717.9Telתל AvivYafo

1,4621,38417.915.6Haifaחיפה

100.000199,9995,2065,39317.617.1100,000199,999

50,00099,9992,3372,49218.920.050,00099,999

20,00049,9994,8584,892195' 19.020,00049,999

10,00019,9992,8342,95523.224.410,00019,999

2,0009,9994,0473,95628.327.92,0009,999

הכל סך  כפריים 3,1222,78320.018.8Rural"שובים localities  total

1,2651,08423.421.6Moshavimמושבים

71763716.114.7Qibbuzimקיבוצים

ארורים כפריים 86179716.516.2Other"שובים rural localities

ליישובים מחוץ 279265Livingגרים outside localities

בדוים2) שב0י .incl)(כולל Bedouin tribes2)

<רוע 384386Notלא known
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(המשך) ודת מנורים יישוב צורת לפי נישאים, ג/3. לורו
TABLE III/3.PERSONS MARRYING, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

AND RELIGION (cont.)
1987

"שוב צורת
rn

Grooms
כלות
Brides

Donn
Grooms

כלות
BridesType of locality

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute

שיעורים1
Rates1

:0Thereofזר.:

הכל סך  23,23023,23018.818.1JEWSיהודים  TOTAL

הכל סך  עירוניים 20,70021,04019.078.3Urban"שובים localities  total

"שוב Sizeגודל of locality
200,000+6,1336,11220.3185200,000+

2,5132,58022.322.2Jerusalemירושלים

אביניסו 2,3282,29720.417.4Telתל AvivYafo

1,2921,23517.215.0Haifaחיפה

100,000199,9995,1965,39217.617.1100,000199,999

50,00099,9992,3362,48919.019.950,00099,999

20,00049,9993,8933.95617.717.320,00049,999

10,00019,9991,8621,92320.621.210,00019,999

2,0009,9991.2801,16821.119.32.0009,999

הכל סך  כפריים 2,2571.98317.416.2Rural"שובים localities  total

1,2501,06323.221.2Moshavimמושבים

71463316.214.7Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 2932879.29.9Other"שונים rural localities

ירוע 273207Notלא known

הכל םך  5,6225,62233.734.3MOSLEMSמוסלמים  TOTAL
הכל 0ל  עירוניים 4,7604.76133.334.3Urban"שובים localities  total

"שוב Sizeגודל of locality
200,000+..1,03299927.927.1200,000+

ירושלים :87484226.9255Thereofמזה: Jerusalem

20,000199,99977077333.937.520,000199,999

10,00019,99979185231.335.310,00019,999

2.0009,999 .2,1672,13737.43752,0009,999

הכל םך  כפריים 77371336.133.6Rural"שובים localities  total

ליישובים מחוץ גרים מזה:
נחים2) שבסי (כולל

278264Thereof: Living outside localities
)incl. Bedouin tribes2)

vn. 89148Notלא known

1 Per 1.000 males and females aged 15 and over. respectively.
2 See introduction to ChapterII. .

כהתאמה. ומעלה, 15 נג' תקנות זכרים ל1,000 i

ב. לפרק מבוא ראה 2
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ומין גיל דת, לפי לראשונה, נישאים ג/4. לוח
TABLE III/4.PERSONS AT FIRST MARRIAGE, BY RELIGION, AGE AND SEX

אם אלא רווקים. 1,0007 אחרתשיעורים statedRatesצוין per 1,000 nevermarried, unless otherwise

גיל
GroomsBridesחתנים niVD

Age197219751980י 1983198519861987י1983198519861987197219751980

Jews
Absolute numbers

21,341 21,944 21,434 22,593 22,765 26,363 24,253

Rates

מוחלטים onoon
20,591 21,135 20,665 21,811 22,146 25,817 23,7471 1549

םרהכל_^01
שיעורים

121.198.193.883.782.877.8

64.946.738.930.528.4 .26.0

9.45.84.52.82.32.3

57.236.928.320.318.816.5

109.084.768.456.052.148.2

161.1116.8102.085.182.874.3

114.5

54.9

149.9 161.4 164.2 182.9 193.7 225.6 227.7

96.3 106.2 111.3 132.1 152.3 206.2

135.7 148.6 156.8 182.2 200.0 234.0

172.6 190.4 191.0 209.0 225.3 245.8

199.4 207.1 203.2 222.0 230.2 236.1

204.6 217.3 214.3 206.3 190.6 206.7

178.6 177.4 171.0 163.0 133.6 158.3 175.6

206.9 203.0 203.2 199.9 170.9 190.5

197.5 194.6 188.6 175.9 144.1 168.2

176.2 166.4 162.4 146.3 124.2 144.7

149.6 159.8 144.6 144.5 106.0 137.0

126.2 133.0 121.9 117.7 101.2 111.9

93.1 99.0 86.8
48.3 50.7 45.6
23.3 22.1 20.7

10.8 15.6 11.3

86.4

40.8
21.4

10.4

71.8

41.3
28.2

88.7 93.9

62.2 57.1

24.8 33.7

12.5 17.7 19.0

56.5 59.7 60.1 66.9 70.6 87.5 82.8

2.9

3.8

11.1

64.5

19.9

37.4

65.9

98.8

2.6 2.7 3.7 5.4 7.4

0.3 0.3 0.3 0.4 0.7

3.2 3.3 4.4 7.0 9.8
9.8 9.7 13.5 18.2 22.2

68.5

21.5

39.2

75.7

105.8

72.5

20.3

43.7

78.9

119.7

88.2

29.0

55.4

98.2

132.3 141.8 207.0

5.2

" I::

97.3 134.9 134.3

34.7 45.9

67.5 96.9
115.2 158.2

Percent of total at first marirage

129.0 136.6 137.2 157.5 163.3 227.'4

163.7 171.6 170.1 182.3 171.0 243.0 268.3

147.6 157.7 158.2 171.9 172.4 249.9
167.0 175.1 169.4 193.2 174.7 248.1

173.7 178.3 177.1 183.3 177.6 238.9
173.7 177.2 180.2 188.0 165.5 227.7

165.5 179.8 176.3 177.4 157.5 234.1

139.1 153.0 141.4 146.8 138.3 211.6 194.9

83.5 86.0 84.8 77.2 113.0 119.1 102.2

43.0 45.4 43.6 41.2 66.0 56.6 54.8
19.8 26.2 21.4 18.1 28.2 26.7 34.1

לראשונה הנישאים נלל מתון r/nx

1549
םךהכ7י.^ו0י
Up to 19 עד
Up to 16 עד

17

18
19

2024
20

21

22
23

24

2529
25
26
27

28

29

3034
3539
4044
4549

19toUp133.93.32.491.912.228.129.624.621.4019.91717.5עד
+35232.72.52.973.144.21.11.11.41.732.722.8
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(המשך) ומין גיל לפי לראשונה, נישאים  ג/4. לוה
TABLE III/4.PERSONS AT FIRST MARRIAGE, BY AGE AND SEX (cont.)

אם אלא רווקים, 1,0007 אחותשאורים statedRatesכ/'/ per 1,000 nevermarried, unless otherwise

גיל
GroomsBridesחתנים כלות

Age197219751980י 198319851986198719721975198011983198519861987

Moslems
Absolute numbers
5,446 5,182 4,513 4,674 3,585 2,848 1,886

Rates

Q'DVOin
מוחלטים נו0פרי0

5,316 5,024 4,360 4,520 3,447 2,798 1,851 | 1549
otal הכל סך

112.797.1106.794.1102.8103.7

102.085.996.8.86.189.387.7
25.716.119.616.314.214.8

184.8147.9155.6140.1144.1134.8

93.5

88.0

177.9 175.8 162.6 164.5 156.5 172.8

177.9 180.0 161.1 167.6 164.1 203.6

172.8 157.3 134.8 155.3 156.6 168.6 132.0

193.1 183.3 154:9 167.9 157.0 193.7

195.8 172.8 135.6 158.9 178.9 185.1

164.0 153.9 127.6 1505 145.3 150.9

163.1 131.2 116.9 147.2 139.8 140.0

126.0 114.8 119.2 131.0 144.6 135.0

91.8115.886.595.982.2100.791.6
134.4107.1118.699.8120.9106.7

127.0123.998.986.8122.599.7

107.663.582.977.195.178.3
101.860.288.169.570.382.4
96.955.870.156.356.572.7

76.343.153.)43.543.340.9

40.331.629 728.622.726.7

52.9

38.2

19.9 18.5 (15.4) 27.8 (13.4) (21.2)

77.5 76.3 69.0 77.7 69.0 76.4

12.1 12.6 12.2 15.4 15.5 18.8

1.92.11.5

20.723.718.9

37.837.743.1

2.7

21.7

51.2

2.4 3.7

26.5 34.4

51.5 61.6

123.2 120.8 113.1 135.6 115.5 133.5
68.7 67.1 71.6 82.5 63.7 81.1

1185107.6117.796.9100.0105.3

136.3128.8153.6123.7132.41355

181.9160.2169.6147.3165.8159.6

226.4176.9224.2177.0201.6199.7

127.0 128.0 118.4 135.2

61.2

16.5

107.3

245.6 248.9 210.5 228.3 222.6 249.2 183.4

230.2 230.5 187.5 210.3 200.4 215.6

231.0 236.7 227.3 214.1 228.4 198.6

233.4 283.7 219.0 250.0 203.4 287.5
3121 266.4 208.7 271.6 246.4 273.6
270.7 255.7 231.6 225.6 304.5 342.6

223.9 187.3 205.0 201.9 351.7 404.1 176.3

204.9 162.3

126.5 96.4 65.8 114.2 158.5 85.0 (44.7)

(54.3) 111.1 87.3 92.3 (87.9J . . {49.5)

1549
!otal הכל סך
Up to 19 7V

Up to 16 1v

17
18

19

2024
20
21

22
23
24 ■

2529
25
26
27

28
29

3034
3539
4044
4549

Percent of total at first marriage לראשונה הנישאים כלל מתון אחוז

19toUp16.114.813.2011.698.83856260.658.355.653.5.45049.2עד
*353.92.62.752222.232.010.90.80.90.9.800.9

1 Based on ihe census population  see introduction Chapter II: data ני. לסרק מבוא ראה  הכ'פקד אוכלוסיית ב0י0 על 1

lor 1983 based on the population estimate prior to the census were ב1983. המפקד שלפני האוכלוסייה *ו0דן בסיס עי נתונים
published in Abstract ח 391988 .1988  39 00י נשנה!} idoiiq
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ודת כלה גיל חתן, גיל לפי נישאים, ג/5. לוח
1987

חתן הכליגיל סך
Total 1

כלר. גיל

Up עד
to 161718192021222324

הכלי 023,2301454931,3161,8112,0632,5482,6162,3471,888ך
17 25610431ער

18114721402492212

193191837114764810641

205501248144156107442174

211,0332058165243222209671811

221,71622751662593203593269132
232,208196714925032942041732989
242,3741751158216292360392365298
252,251632123179215302341359268
262,17862987129156251288292309
271,8751215587121186239240226
ו28 ,53)314505877126173177184
291,21621318565288119.122134

30343,275613326299167195283269
35+2,54241191620295658

28.222.723.423.524.024.525.225.826.727.4ממוצע
26.522.423.023.223.624.024.6חציון 25.226.026.8

מוסלמים

הכלי 5,622227910844715637546422377237סך
17 3647539311ע7

18132735272616882

192761874524435236107
20415288583735931181711
2158330125118837851332616
2263729111107867673683322
2362426112961006872454122
2460823101101897765423730
25511208680714349473423
2641013'6668 .404438383123
27306133945283227302418
2827782619342930233021

291874151910242521259
303436942120243941315227
35+2457448912137

25.323.323.523.723.724.324.825.426.326.0מלווצע
24.222.923.223.323.423.724.224.825.625.4חציון

יד1ע. לא גיל כולל ו
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TABLE III/5.COUPLES MARRYING, BY AGE OF GROOM, AGE OF BRIDE
AND RELIGION

1987

Age of Groom
li^n

Median
ממוצע

Average

Age of bride

35+ 3034 29 28 27 26 25

TOTAL'
Up to 17

18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
3034
35+

Average
Median

24.823.3
18.017.6
19.318.7
19.218.9
19.6 19.5
20.320.1
21.021.0
21.721.9
22.322.2
22.8 '22.8
23.6235
24.123.9
24.724.5
25.225.0
27.126.7
36.934.7

Jews

1,5261,2089396935101,658,438

1_2_2__

1211

2221

7252111

1714119451

63252111213

9352252011184

21691472813273
234181845224477

23817511565325813

17814612363479614
14012311081528816

286299288254228647144
4995104107946561.233

28.129.130.030.931.734.447.2
27.528.429.330.331.533.744.0

Moslems

1671268774541088021.120.2TOTAL1
11119.919.7Up to 1 7

319.218.918
132119.418.919
531119.619.220
92432119.719.221
148251220.319.822
138875120.419.823
1710541420.419.924
21127428220.820.025
16911426121.020.426
1413578' 321.420.927
1214101026222.221.728
8113732122.221.929
23181891226323.423.13034
1014111315487031.029.735+

26.728.228.729.132.636.352.4Average
26.027.527.728.230.033.853.6Median

1 Incl. age not known.
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ודת קודם משפחת1 ג*ל,מצב לפי ג/6.נישאים, לוח
TABLE III/6.PERSONS MARRYING, BY AGE, PREVIOUS MARITAL STATUS

AND RELIGION

BridesכלותGroomsחתנים
גיל
Ageהכל סך

Total
רווקים
Never
married

גרושים
DivorcedWidowers

יד/ע לא
Not

known

הכל סך
Total

nipin
Never
married

גרושות
Divorced

אלמנות
Widows

ידוע לא
Not

known

האוכלוסייה 1987Totalנל population

total הכל 30,11627,1802,489441630,11628,0851,71828825סך

Up to 19 7v99999636.9946,9583141

f Up to 16 עד

I 17

6261141941531

1,5811,5792

1828428.42,3132,30391

1965365)22,6812,661173

202411,21111,121862214,19113,958215513

201,0271,0225_2,8102,7832412

211.6801,672713,2113,174307

222.4502,4301913,1503,1093821

232,9582,932262,8162.742722

243,0963,0652922,2042,150512\

25291 1,20370,825370715.5495.118405233

252,8612,814461_1,7401.670673

262,6922,6187221.3801,302762

272,2722,19377111,058956 1וו90

281,8991,821771790689956

291,4791,379982581501773

30343,7993,173602241,7941.349423193
35391,34274756431807467314242
404463219239742T30613514625

454929153207311263273201

50+609472563042304291061672
ידוע 30264453951לא

Not known

חציוני 26.025.536.560.122.622.432.354.9גיל
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(המשך) ודת קודם משפחתי מצב גיל, לפי נישאים,  ג/6. לוח
TABLE III/6.PERSONS MARRYING, BY AGE, PREVIOUS MARITAL STATUS

AND RELIGION (cont.)

Grooms

דרוזיםנוצריםD'D>DIDיהודים
JewsMoslemsChristiansDruze

ושנה מזה:rim:70ה:גיל
Age and yearרווקיםרווקיםרווקיםלא

הכל IDa'pmאלמניםגרושיםVII'הכל 10Thereהכל הכל0Thereך Thereסך
TotalNeverDivorceeWidowersNotTotalof:Totalot:Total01:

marriedknownNeverNeverNever.
marriedmarriedmarried

r198 total הכל 23,23020,6462,22435465,6225,332709686516סך 555

Up to 19 W458457__4444439987 88
Up to 17 252536351ע7 1

18H41141321321137 37
193193181

2762768849 50

20247.8817.84434122,8672.819194193265 269
20550549\415411101052 52
211,0331,03111583577202044 44
221,7161,70871637627393956 58
232,2082,19810624609636362 63
242,3742,358151608595626!51 52

25299,0518,768290211,6911.610313312135 148
252,2512,22526511495585836 41
262,1782,12652410390727230 32
271,8751,8126230629161. 6129 30
281,5311,469611277264696919 22
291,2161,136791187170535221 23

30343,2752.6905642136933512812622 27
35391.20464253725967034305 8
404455214837330r613216111 3
45492564219321267643
50+5303523925426211918
uit 11__2320365לא

ageMedian

24.324.127.527.322.722.5
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
24.224.027.427.223.623.3

55.1
58.1
59.7
61.5
61.2
60.7
59.8
60.6
59.9
59.7
60.9
60.9

38.1
36.5
35.8
34.9
34.5
34.7
34.6
34.7
35.3
35.8
36.4
37.0

חציוני ניל
25.7
24.9
24.1
24.2
24.8
25.0
25.1
25.3
25.5
25.7
25.9
25.9

26.9
25.7
24.4
24.5
25.3
25.5
25.6
25.8
26.0
26.2
26.4
26.5

Not known

1952
1960
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

vsinnAverageגיל age
195230.027.339.051.6
196029.126.339.056.5
197027.125.038.659.725.424.528.628.123.923.2
197526.724.937.758.925.024.228.127.823.623.1
198027.325.537.460.124.924.328.528.222.622.1
198127.425.737.359.125.024.128.727.823.422.7
198227.625.837.358.424.724.028.528.023.723.1
198327.626.036.958.925.024.128.127.423.622.9
198427.826.237.357.725.124.328.627.924.023.2
198528.026.437.757.325.224.428.927.923.623.1
198628.226.638.758.825.324.529.028.124.724.0
198728.226.638.658525.324.728427.824.723.8
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(המשך) ודת קודם משפחתי מצב גיל, לפי נישאים, ג/6. לוח
TABLE III/6.PERSONS MARRYING, BY AGE, PREVIOUS MARITAL STATUS

AND RELIGION (cont.)

Bridesגלות

jw11rvni'DVoinנוצריותni'rm
JewsMoslemsChristiansDruze

ושנה מזה.iar:nw■:גיל
Age and yearHin1,71nn1i71nרווקות

הכל הכל<vnאלמנותגרושותרווקותסך הכלThereסך הכלThereסך Thereסך
TotalNever3ivorcecWidowersNotTotalof:Totalof:TotalOf:

marriedknownNeverNeverNever
marriedmarriedmarried

1 9 8 7 total הכ7 23,23021,3921,543270255,6225,459709697537סך 555
Up to 19 2,6962,682154154374ך3,7653,748151עד 379
Up to 16 145143112272258839עד 39

1749349219)09092222156 156
181.3161,31248448395050102 103
191,8111,80191715709747477 81

202411,46211,2917562732.2192,165380377125 130
202,0632,051102637624706939 40
212.5482,518237546540888828 29
222.6162,587281422412858426 27
23' 2,3472,294512377358747416 18
241,8881,8414421237231636216 16

25294,8764,49536018350846613413126 31
251,5261,46857116715738387 9
261,2081,138682126118343412 12
2793984979101877729282 3
28693604845746618163 5
29510436722544815152 2

30341,6581,2364011831088822205 6
3539750428296. 24242281174 4
4044275116135242514441 2
4549117277118163221

50+2962610416427211_ _

/v7' 3125511111112לא 2
Not known

snMedian'111גיל age
195221.92(030.343.0
196021.721.031.348.9
197021.621.433.753.619.419.321521.518.9 190
197521.721.531.253.719.319.321.121.018.6 18.7
198022,322.031.253.619519.421521.4■18.2 18.2
198122.522.131.154.319.619.521.721.718.3 18.5
198222.622.231.254.919719.622.022.018.9 19.0
198322.722.431.453.519.719.622.022.018.6 18.7
198422.922.631.952.319.819.722.222.118.8 18.9
198523.022.732.253.719.819.822.422.4185 18.6
198623.122.833.357.920.120.022.422.418.8 18.9
198723.322.932.855.820.220.122.522.418.7 18.8

vxinnAverageגיל age
195225.122.832.243.3
196024.622.134.048.2
197023.621.836.351.220.420.122.422.319.4 19.7
197523.522.135.550520.520.322.122.119.6 19.8
198024.122.833551.620.520.322.322.218.9 19.1
198124.122.933.851.620.620.423.022.919.2 19.6
198224.323.033.752.120.620.422.922.919.8 19.9
198324.323.133.851.020.820.623.123.019.6 19.9
198424.523.434.049.720.920.723.223.119.6 19.8
198524.623.534.151.320.920.723.723.619.4 19.6
198624.823.735.154.321.120.823.623.319.8 20.0
198724.823.834.453.121.120.923.323.119.8 20.0
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(יהודים) הכלה ושל החתן של לידה יבשת לפי נישאים,  ג/7. לוח
TABLE III/7.COUPLES MARRYING, BY CONTINENT OF BIRTH OF GROOM AND BRIDE (JEWS)

1987

Groom's
continent
of birth

Continent of birth of bride הכלה של לירה nun1

ידוע לא
Not known

Di7'11wnDn'K
EuropeAmerica

.אסיהאפריקה
AsiaAfrica

Israel

Father born:

ידוע לא
Not

known

אירוקה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

יליד: האב

ישראל
Israel

17JOIU'

הכל סך
Total

כולל סך
Grand total

לידה יבשת
החתן של

כולל 23,23018,1663,12710,6894,252982,1602,86143GRANDסך TOTAL

רוכל 17,17214.9372,6788,7093,465859781,23918Israeltotalיט1א>0ל

יליד: Fatherהאב born:
2.5452.23577474470512792283Israelישראל

9,7568,5678816,5811.062436805036AsiaAfricaאסיהאפריקר,
אמריקה 4,8104,0861.0181,3631,691142145037EuropeAmericaאירופה

ידוע 6149521716552Notלא known
אפריקה 3.0481,8431501,449233119732266AsiaAfricaאסיה

2.9881,38029753155V12091,3927EuropeAmericaאירופהאמריקה

ידוע 226231412Notלא known

0
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לפי ומתגרשים, הכלה, ושל החתן של משפחתי מצב נישאים,לפי  ג/8. לוח
(יהודים) האחרונים הנישואין לפני משפחת* מצב

TABLE III/8.COUPLES MARRYING, BY MARITAL STATUS OF GROOM AND
BRIDE, AND COUPLES DIVORCING, BY MARITAL STATUS BEFORE LAST

MARRIAGE (JEWS)

Marital status 1987 1986 1980
1984

1975
1979

1970
1974

1965
1969

1960
1964 משפחתי 0צב

a.esנישא marryinguoup

הכל 076,51198,406130,622130,014122,10223,69423,230TOTALך

Percentsאחוזים

הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALך

■op Neverרווק married groom with:

81.886.088.888.186.3875864neverרווקה married bride
3.52.21.61.82.42.12.4divorcedגרושה bride
0.70.40.30.40.20.10.2widowedאלמנה bride

עם: Divorcedגרוש groom with:

3.83.33.24.05.15.15.4neverרווקה married bride
3.82.92.12.33.43.23.8divorcedגרושה bride

1.21.00.70.60.50.40.3widowedאלמנה bride

.ay Widowedאלמן groom with:

0.80.60.50.40.40.40.3neverרווקה married bride
1.61.30.90.80.70.50.5divorcedגרושה bride

2.82.31.91.61.00.70.7widowedאלמנה bride
Couplesמתגרשיםזוגות divorcing

הכל 10,26210,81312,19316,84121,3174,5064,698TOTALסך

DPercentsאחוזי

הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALך

מי: Veverרווק married male trom:
67.570.173.378.180.981.681.2neverרווקה married female
5.14.5AA3.33.13.04.0divorcedגרושה female
1.71.10.80.60.40.30.4widowedאלמנה temale

0~י Xvorcedגרוש male from:

5.65.75.25.56.16.25.8neverרווקה married female
7.67.76.75.75.45.75.5divorcedגרושה female
3.12.22.21.61.00.91.0widowedאלמנה female

מ: Vidowedאלמ! male from:

1.91.51.30.60.40.40.4neverרווקה married female
2.93.12.41.81.20.80.9divorcedגרושה female

4.64.14.02.81.51.10.8widowedאלמנה female
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ודת מגורים ונפת מחוז לפי מתגרשים,  .9/2 לווו
TABLE III/9.PERSONS DIVORCING, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF

RESIDENCE AND RELIGION
1987

ונפה \mnD'V(O
Husbands

O'K/J
Wives

בעלים
Husbands

נשים
WivesDistirct and subdistrict

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

/
Rates1

הכל 05,218ך 5,2183.63.5TOTAL

ירושלים nnn628 61 13.83.7Jerusalem District

הצ0ון nno659 6333.03.0Northern District

צפת 92נפת 853.94.3Zefat SubDistrict

מרת 61נפת 663.22.9Kinneret SubDistrict

יזרעאל 188נפת 1762.32.4Yizreel SubDistricl

ענו 304נפת 2933.33.4Akko SubDistrict

גולן 14נפת 132.12.2Golan SubDistrict

no'n nnn728 7163.63.4Haifa District

היפר. 593נפת 5874.13.8Haifa SubDistirct

תירה 135נפת 1292.42.4Hadera SubDistrict

המרכ1 989מחוז 9253.13.2Central District

השרון 218נפת 2073.13.1Sharon SubDistrict

תקוה פתח 371נפת 3403.23.3Petah Tiqwa SubDistrict

רמלה 89נפת 1143.12.5Ramla SubDistrict

רחובות 311נפת 2643.23.5Rehovot SubDistrict

אב'נ <77 1\nn1,430 1,4104.13.7Tel Aviv District

הדרום nno618 6344.03.8Southern Distirct

אשקלון 180נפת 2022.92.6Ashqelon SubDistrict

שבע באר 438נפת 4324.84.8Beer Sheva SubDistrict

עזה* וחבל שומרון 37יהודה, 31Judea, Samaria and Gaza Area2

V11. 129לא 258Not known
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(המשך) ודת מגורים ונפת מחוז לפי מתגרשים, ג/9. לוח
TABLE III/9.PERSONS DIVORCING, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF

RESIDENCE AND RELIGION (cont.)
1987

ונפת nnnבעלים
Husbands

נשים
Wives

בעלים
Husbands

נשים
WivesDistrict and subdistrict

D'שיעור
Absolute numbersRates1

:Thereofמזר,;
הכל סך 4,698.הורים 4,6983.83.7JEWS  TOTAL

O'}1yn' nno533 5224.34.2Jerusalem District

הצפון nnn444 4183.73.9Northern District
צפת 88נפת 834.24.4Zefat SubDistrict
כנרת 51נפת 563:63.2Kinneret SubDistrict

יזרעאל 142נפת 1293.33.5Yizreel SubDistrict
עכו 153נפת 1404.04.2Akko SubDistrict
גולן 10נפת 104.24.1Golan SubDistrict

no>n orw665 6564.13.8Haifa District
rar'n no]552 5454.23.9Haifa SubDistrict
חדרה 113נפת 1113.43.3Hadera SubDistrict

הסומ nnn968 9013.33.3Central District
השרון 217נפת 2063.73.8Sharon SubDistrict

ת7,וה פתנז 371נפת 3393.33.4Petah tiqwa SubDistirct
רמלה 70נפת 932.82.2Ramla SubDistrict

ררוונות 310נפת 2633.23.5Rehovot SubDistrict

אביב תל jmn1,410 1.3884.03.7Tel Aviv District

הדרום nno545 5623.83.6Southern District
אשקלון 180נפת 2022.92.6Ashqelon SubDistirct

שבע באר 365נפח 3604.64.6Beer Sheva SubDistirct

עזה וחבל שומרון 32.הורה, 221.52.2Judea, Samaira and Gaza Area

ידוע 101לא 229Not known

הכל סך 429מוסלמים 4292.62.6MOSLEMS  TOTAL
ירושלים 94מחוז 882.62.7Jerusalem District
הצפון 0167חוז 1672.42.5Northern District

יזרעאל נפת 45מזה: 461.61.6Thereof: Yizreel S.D.

עכו 112נפת 1123.13.2Akko S.D.

חיפה 43מחוז 421.61.7Haifa District

המרכז 21מחוז 231.11.0Central Distirct
אביב תל 20מחה 229.010.8Tel Aviv Distirct

הדרום 73מחוז 725.76.2Southern District
עזה2 וחבל שומרון 5יהודה, 8Judea, Samaria and Gaza Area2

ידוע 6לא 7Not known

1 Per 1.000 males and females aged 15 and over, respectively.
2 Registered in Israel; see introduction.

בהתאמה. ומעלה, 15 בני ונקבות זכרים ל1,000
מב1א. ראה בישראל; שנרשמו
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ודת מגורים יישוב צורת לפי מתגרשים, ג/10. לוח
TABLE III/10.PERSONS DIVORCING, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

AND RELIGION
1987

"1!>1ב בעליםצורת
Husbands

נשים
Wives

/O'Vj3
Husbands

נשים
WivesType of locality

מוחלטים onoon
Absolute numbers

/!ויע/די0י
Rates1

הכל 5,218סך 5,2183.63.5TOTAL

הכל 0ך  עירונ"0 4,689"שובים 4,5393.73.5Urban localities  total

"שוב Sizeגוד> of locality

200,000+1,487 1.521454.0200,000+

583ירושלים 5633.93.8Jerusalem

אביבייפו 573תל 6155.44.3Tel AvivYato

331חיפר> 3434.43.8Haifa

100,000199,9991,162 1,0753.83.7100,000199,999

50,00099,999362 3653.12.950,00099,999

20.00049,999873 8193.43.420,00049,999

10,00019,999435 3973.43.610,00019,999

2,0009,999370 3622.62.62,0009,999

הבל סל  כפריים 400"שובים 4202.82.7Rural localities  total

96נ!וטני0 1122.21.9Moshavim

158קיבוצים 1523.63.7Oibbuzim

אחרים כפריים 85"שונים 941.91.7Other rural localities

ליישובים מחוץ 61נרים 62Living outside localities

בווים2) שבטי .incl)(כולל Bedouin tribes2)

HIT .¥<129 259Not known
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(המשך) ודת מגורים "שוב צורת לפ* מתגרשים, .10/a לוח
TABLE III/10.PERSONS DIVORCING, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

AND RELIGION (cont.)
1987

"שוב נעליםצורת
Husbands

D>eo
WivesHusbandsWivesType of locality

D'oVnin QnsoD
Absolute numbers

'O'l/i/'d/
Rates1

מזר.:
הכל 4,698יהודיםסך 4,6983.83.7

Thereof:
JEWS  TOTAL

הכל סך  עירוניים 4,288"שובים 4, 1423.93.8Urban localities  total

"ש/ב Sizeגודל of locality
200,000+1,356 1,3934.84.2200,000+
490ירושלים 4764.44.3Jerusalem

אביניפו 554תל 5945.44.2Tel AvivYafo

312רוי0ה 3234.53.8■ Haifa

100,000199,9991.160 1,0733.83.7100,000199,999
50,00099,999360 3633.12.950,00099,999

20,00049,999813 7643.63.620,00049,999

10,00019,999392 3544,14.410,00019,999

2,0009,999207 1953.3352,0009,999

הכל 0ך  כפריים 309"שובים 3272.62.6Rural localities  total

096ושבים 1122.21.9Moshavim

158קיבוצים 1513.63.7Qibbuzim

אחרים כ0ר"0 aw"55 642.11.9Other rural localities

ידוע 101לא 229Not known

הכל םך  429מוסלמים 4292.62.6MOSLEMS  TOTAL
הכל סך ~ עירוניים 340"שובים 3362.42.4Urban localities  total

"שוב Sizeגודל of locality
200,000+129 1273.43.5200,000+

ירוטלים 92מזה: 862.72.7Thereof: Jerusalem
20,000199,99962 57253.020.000199,999
10.00019,99938 381.51.610,00019,999
2,0009,999111 1142.01.92,0009,999

הכל סך  כפריים 83"שובים 854.03.9Rural localities  total

ליישובים מחוץ גרים 61מזה: 62Thereof: Living outside localities
נדוים2) שנסי .incl)(גולל Bedouin tribes2)

ירוע 6לא 8Not known

1 Per 1.000 males and females. aged 15 and over, respectively.
2 See introduction Chapter IL

נהתאסה. ומעלה, 15 כני ונקבות ןכרים 1,000} 1

כ. פרק במבוא ראה 2
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ואורך נישואין שנת לפי בישראל, הנישאים מבין שהתגרשו ג/11.זוגות לורו
(יהודים) נישואין תקופת

TABLE111/11.COUPLES DIVORCED, OUT OF THOSE MARRIED IN ISRAEL, BY
YEAR AND DURATION OF MARRIAGE (JEWS)

Year of marirage נישואין שנת

1987 1986 1984
1985

1982
1983

1980
1981

1978
1979

1976
1977

1974
1975

1972
1973

1970
1971

1968
1969

1966
1967

1964
1965

שנות

נישואין'
Years of

married life1

Married in Israel בישראל נישאו

23.230 23,694 47,325 48.553 49.610 50,265 51.166 57.151 52,492 49.562 43.522 36,787 35,319

Thereof: divorced up to 1987
60 357 1,526 2.695 3,620 4.527 5,048 6,090 5,695

Cumulative percentages

1987 עד 1u< !nun :onn
5.617 5.096 4,620 4,530
מצטברים אחוזים

0.3 0.3
1.5

0.3
1.3
2.6
3.2

0.3
1.5
2.7
3.9
5.1
5.6

0.3
1.5
2.7
3.9
5.1
6.1
6.9
7.3

0.3
1.6
2.9
4.1
5.2
6.3
7.2
8.0
8.6
9.0

0.2
1.3
2.5
3.9
5.0
6.0
6.9
7.6
8.3
8.9
9.5
9.9

0.3
1.4
2.6
3.7
4.7
5.7
6.6
7.4
8.1
8.7
9.4
9.9
10.4
10.7

0.3
1.3
2.4
3.4
4.2
5.0
5.8
6.6
7.3
7.9
8.6
9.1
9.6
10.1
10.6
10.8

0.3
1.3
2.4
3.4
4.1
4.9
5.6
6.2
6.9
7.5
8.1
8.6
9.2
9.7
10.1
10.6
11.1
11.3

0.3
1.3
2.4
3.4
4.2
4.8
5.4
5.9
6.9
7.5
7.7
8.3
8.8
9.3
9.7
10.2
10.6
11.0
11.5
11.7

0.3
1.4
2.6
3.7
4.6
5.3
5.9
6.5
7.0
7.4
7.9
8.4
8.9
9.4
9.8
10.2
10.7
11.1
11.6
12.0
12.4

0.4
1.6
2.7
3.9
4.8
5.6
6.2
6.7
7.2
7.7
8.1
8.5
8.9
9.3
9.7
10.0
10.3
10.7
11.1
11.5
11.8

ישראל ילידי הזוג בני שני  בישראל נישאו
Marriedin Israel  both spouses Israel born

Total הכל 10

Total הכל 0ך

0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
+20

Total הכל 011,90616,51921.89222,38015525.553ך 2427,22414,937 14,874 28,083
1987 iv ivnaiin :ddi)to 1987Thereof: divorced up

Total הכל 01,5131.7992.1901.9469301.682ך 11,35729 182 811

מצטברים Cumulativeאחוזים percentages
00.20.10.20.10.20.20.20.2 0.2 0.2
11.00.91.00.91.11.11.21.2 1.2
21.91.92.02.02.32.32.32.3
32.82.73.03.13.43.43.42.9
43.73.64.04.24.44.64.5
54.74.64.95.15.45.55.0
65.55.45.85.96.36.2
76.36.26.56.67.06.6
87.16.97.27.27.6

■ 97.87.77.97.88.0
108.78.48.68.3
119.39.09.28.7
1210.09.69.8
1310.710.110.0
1411.410.6
1512.010.9
1612.5
1712.7

1 Duratton of mamed life /s calculated as the difference between year of
marriage and year of divorce.

הגירוש'). לשנת /.Avu/'j/f nw כין ההפרש לפי ר11שנ הנישואין ת7,ופת אורך 1
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17 גיל עד ילדים מספר נישואין, תקופת אורך לפי גירושין, ג/12. לוה
(יהודים) האשה ושל הבעל של והציוני ממוצע וגיל לזוג

TABLE III/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)

1960197019781980198219831984198519861987

הכל 2,0912,2563,6254,1004,1894,5184,3164,3934,5064,698TOTALסך

rinMיםPercents
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALםך

נישואין Durationתקופת ot marriage
משנה 12.99.85.05.44.94.85.1.4.63.83.8Lessפרוות than 1 year
אחת 10.610.79.38.78.07.27.77.96.67.41שנה year

2315.619.219.317.214.914.914.714.815.013.423
4511.812.015.614.712.512.513.012.711.211.245
6915.615.518.820.520.620.118.518.216.617.069

101924.421.019.421.126.827.127.428.130.930.21019
20+9.111.812.612.412.313.413.613.715.917.020+

8.48.79.19.29.410.010.010.311.011.3Averageממוצע

5.85.76.16.67.68.18.08.09.09.3Medianחציון

הכל O100.0100.0100.0100.0TOTAL.100.0100.0100.0100.0100.0100סך

ילדים Numberמספר of children
057.252.643.739.136.039.340.038.336.836.70
125.026.327.727.828.927.426.326426.026.91

212.214.018.822.224.322.823.123.725.024.42

3+5.67.19.810.910.810.510.611.612.212.03+

ממוצע1 ילדים 1.61.71.81.81.81.81.81.81.81.8Averageמספר no. of children1

Ageגיל
Husbandב"ל

הגירוש' בעת: ממוצע 40.339.637.237.037.537.537.737.838.438.8Averageגיל age at: Divorce

31.930.928.127.828.127.527.727.527.427.5Marriageהנישוא1

הגירושין בעת: חציוני 38.036.533.733.634.734.735.235.436.436.7Medianגיל age at: Divorce

28.427.024.924.824.924.925.125.025.225.1Marriageהנישואין

Wifeאישה

הגירוש1 בעת: ממוצע 35.335.033.333.233.633.734.034.334.734.9Averageגיל age at: Divorce

26.926.324.224.024.223.724.024.023.723.6Marriageהנישואי

הגירושין בעת: חציוני 32.931.830.330.331.431.532.032.433.233.4Medianגיל age at: Divocre

23.522.822.121.621.621.621הנישואין 721.821.821.8Marriage

ממוצע גיל 5.04.63.93.83.93.83.73.53.73.9Averageהפרש age difference
הזוג בני betweenבין spouses

ילדים nu n'fjnnn לזונות 11 Of divorcing couples with children.
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ודת מין גיל, לפי מתגרשים, ג/13. לוח
TABLE III/13.PERSONS DIVORCING, BY AGE, SEX AND RELIGION

HusbandsO'vnWives1987בעלים

נעלים19611972198319871961197219831987גיל
HusbandsWivesAge

1Rates10'oVniDשיעורים onoon
Absolute numbers

האוכלוסיה Totalבל population
הכל +015+4.23.95.75.74.33.95.75.625.21825.21815ך TOTAL

15495.25.28.27.74.94.8§777.44,4094,7581549
12.018.59.48.718.215.417161Up(4.3)עד19 to 19
20248.18.616.411.88.38.212.710.93468182024
25298.67.210.0. 9.96.56.29.48.99581,0912529
30345.56.08.78.14.34.27.26.81,0729303034
35394.44.87.06.53.83.56.46.38818233539
40444.13.66.66.93.23.14.76.170659140^44
45492.92.64.85.52.92.53.74.74293444549

50542.92.33.34.42.62.22.22.53361785054
55+2.41.81.52.21.51.244023255+

' :DIDהודיםThereof: Jews
הכל +15+4.34.15.85.94.44.15.95.924,69824,69815סך TOTAL

15495.45.68.58.25./5.18.07.93,9304,2641549
19 11.310.415.914.7674Up(15.6)(53)עד to 19

20249.38.914.911590871351212246502024
25299.17.710.710.77.06.810.210.18121,0062529
30345.86.69.28.94.54.67.77.59998693034
35394.65.37.67.03.93.87.06.8■8327813539
40444.33.87.27.43.43.35.16.66525594044
45493.13.65.36.13.02.54.05.14053254549
50543.02.43.54.92.62.22.22.73261745054
55+2.41.81.52.11.51.241421655+

Moslemsמוסלמ
הכל +3.03.25.84.53.03.15.84.42429242915<015ך TOTAL

154.'3.4§6.95.33.0§6.44.93914051549
5.522.113.2760Up(3.2)(16.0)25.0(28)עו19 to 19

2024(2.3)6.320.610.84.34.210.68.0921392024
25295.44.07.57.22.52.75.94.1121722529
30343.33.25.83.9Zl2.14.03.461503034
3539

A Q2.13.63.4
1 a2.32.33.441383539

4044
1 .17

2.53.84.4
1 .o

2.43.02.749274044
45493.31.42.22.62.42.720194549

505(23)2.2(1.3)
(20)

(3.0)2.4(0.7)945054
553.82.12.34.93.62.3241555+

1 Per 1 ,000 marired men and women, respectively
2 Incl. age not known.

בהתאמה. וגשוא<ת נש1א'ם ל000,ו t

ידוע. לא ג'7 כולל 2
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ותמותה ילודה
קבוצת נפה, מחוז, לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, ג/14.לידות לוח

ודת אוכלוסייה
nn'ODשיעורשיעורשיעורiiyiuחי שיעורiiveiלידות

חי txVijiitodתמותהפריוןילודהnnionפריוןילודה(מסקרים
rinnLiveDeathsInfantכלליגולמימוחלטים)תינוקותגולמיכלליגולמי
n0]ibirthsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGeneral

birthfertilitydeathmortalitybirthsbirthfertility
D'O^niD D'lD0nraterateraterate(absoluteraterate

Absolute numbersnumbers)
Total population

*1988
האונלוס"ה נל

94.3
120.1
113.3
103.2
101.5
113.0
118.7
106.6

87.4
71.8
102.9

80.8
89.3
74.8

95.6
76.2

75.0

111.8
95.5

123.3

144.6

22.7
28.7
27.0
24.5
23.8
27.1
28.3
26.1

19.2
16.8
24.6

20.0
21.3
18.9

22.6
19.3

17.8

26.6
22.7

29.4

35.2

1100,454
15,429
19.999
1,694
1,670
7,071
8,937
627

11,547
7,033
4,514

18,797
4,575
6,444

2,600
5,178

18,375

14,075
4,987

9,088

2.232

10.7
10.6
13.5
7.2
8.9
12.5
16.2
17.9

as
10.6
8.5

9.9
13.2
10.0

11.8
7.1

8.3

12.3
8.8

14.2

6.8

6.6
5./
4.9
5.4
4.9
5.1
4.9
2.7

85
9.6
6.1

6.0
6.4
5.9

6.5
5.6

5.2
6.1

95.1
119.1
115.6
109.0
111.5
114.0
119.1
118.5

81.0
72.8
99.8

828
92.5
76.2

94.8
79.0

9.3 75.5

111.1
94.5

4.6 122.9

0.8 159. 7

1987
22.7
28.4
27.4
26.1
26.0
27.2
28.1
28.6

18.9
16.9
23.5

20.3
21.9
19.1

22.3
19.8

17.8

26.4
22.5

29.3

38.9

1,061
159
268
13
16
87
140
12

111
75
36

29,193 1 99,022
2.691 14,944
3,585
374
337

1,309

30
37

170
43

15

1,502
63

744
1,468

2.728
1,318

19,875
1,795
1,795
6,954
8,659
672

5,107 11,297
4,012 7,044
1,095 4,253

185 5.504 18,657
61 1,398 4,584

■ 57 1,954 6,341

2,538
5,194

153 9,522 18,238

13,799
4,882

127 1,410 8,917

47 2,212

הכל 0ך
ירושלים imn
חצפון unn
צפת נפת
כנרת נפת
יזרעאל נפת

עכו נפת
גולן נפת

חי0ה nnn
חיפה נפת
חדרה נפת

mnn nnn
השרון נפת

נפת
תקור. פתח
רלולה נפת

רחובות נפת

אביב תל unn
הדרום nnn

נפת
אשקלון

נפת

שבע באר

שומרון. .הורה,
2nw וחבל

ידוע לא

NonJews D'Tin1 K<

הכל 0325,3422,86241532.4137.93.616.4326,83433.3140.0ך
ירושלים 3.9375386128.3119.53.915.54,27229.9125.1מחוז
הצפון 11,9031,39720732.2135.23.817.412,421326135.3מחוז

יזרעאל נפת 4,2984726532.6134.13.615.14,527מזה: ■33.3135.7
עכו 6,36877712231.9135.23.919.16,75432.8137.3נפת

חיפה 3,5874504229.0119.53.611.73,84830.3123.0מחוז
חררה נפת 2,5572612830.7128.83.111.02,76432.3133.1מור,:

המרכז 2,3842373731.8130.73.215.52.50932.4131.7מחוז
אביב תל 35954128.2114.44.235927.2110.7מחוז
הדרום 3,1691866752.3278.73.121.13,41953.4282.2מחוז

מזה:
שבע באר .3,1431856753.2283.73.121.33,39954.4287נפת 5

עזה. וחבל שומרון ביהודה לירות של קטן 00פר כולל 3 יהודיים. ביישובים ישראלים 2 ידועה. לא דת כולל ו
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BIRTHS AND DEATHS

TABLE III/U.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT,
SUBDISTRICT, POPULATION GROUP AND RELIGION

nn'ODשיעורtwvj1שיעורn שיע/רשיעורלידות
■n פריו/■ל1דהnninnoorVתמותהסריוןילודהפטירותלידות
LiveDeathsInfantכלליגולמימוחלטים)תינוקותגולמיכלליגולמיDistrict
bitrhsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGeneraland

bitrhfertilitydeathmotralitybirthsbirthfertilitySubDistirct
D'O'jmr) dhdoorateraterate. rate(absoluteraterate

Absolute numbersnumbers)
Jewsם.הוד

19871.198(

73,62326,33164620.585.97.38.773,58920.284.2TOTAL
10,9922,15398285118.75.68.911.14928.2118.2Jerusalem District
7.9692.1886122.495.06.27.77.57721.189.4Northern District
1,5683481124.9104.55.57.01.50524.0101.0Zefat SubDistrict
1,165270722.797.55.36.01,09321.190.1Kinneret SubDistrict
2,6568372221.491.86.88.32,54320.487.1Yizreel SubDistrict
2,2907251821.189.36.77.82,18319.983.6Akko SubDistricl
2908331.3123.10.910.325326.6104.5Golan SubDistrict

7,7014.6576976.270.49.89.07.69816.269.7Haifa District
6,0093.8236115.969.410.110.15,94915.768.1Haifa SubDistrict
1,692834817.474.38.64.71,74917.975.7Hadera SubDistrict

16,2665.26714819.378.66.39.116.28313.976.3Central District
3,2181,1984419.583.77.213.73.16918.879.9Sharon SubDistirct
5,9071,9194918.674.16.08.35,95018.372.2Petah Tiqwa

SubDistrict
1,9706851920.08427.09.62,00520.384.9Ramla SubDistrict
5,1711,4653619.879.05.66.75,15919.376.2Rehovot SubDistrict

ז 7,8659,46875217.775.09.48518,00717.774.5Tel Aviv District

10,6222,54210323.094.15.59.710,65022.993.6Southern District
4,8531.3174322594.56.18.94,96322.795.5Ashqelon

SubDistrict
5,7691,2256023.593.85.010.45,68723091.9Bee! Sheva

SubDistrict

2.20847/538.9159.90.86.82,22535.2144.7Judea, Samaria and
Gaza Area2

_9_Not known

Thereof: Moslems מוסלמים מזה:

320,7812,04534434.4149.03.416.5322,18835.5152.0TOTAL
3,7594456030.2129.83.616.04,09332.0136.0Jerusalem District
8,50386514634.1144.53,517.18.93034.7145.0Notrhenr District
3,6343245234.3144.53.114.33,879355147.4Thereof: Vizreel S.D.
4,4424969033.6143.43.820.34,67734.3144.2Akko S.D.
2,8623063430.3127.33.211.93,11832.1132.7Haifa District
2,539260283.111.02,749Thereof: Hadera S.D.
2,3002243732.4134.33.216.12,44333.41365Central District
2422533.9152.63.5224305138.0Tel Aviv District

3,1141806753.6294.73.12153,37755.0298.5Southern District
Thereol:

3,102180673.121.63,365Beer Sheva S.D.

1 . (ncl. religion not known. 2. Israelis. 3 Ind. a small number of births in Judaea. Samaria and Gaza area.
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופסירות פטירות חי, לידות .15/a לווו
ודת אוכלוסייה קבוצת מגורים,

nrvooIIV'IUווישיעורשיעורשיעור שיעור!weלידות
"n winrvooSl//7/J'S<ילודה(מספריםתמותתתמותהפריוןילודה|PID

כלליגולמימוחלטים)תינוקותגולמיכלליגולמיLiveDeathsInfantצורת
bitrhsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGeneral"שוב

bitrhfetrilitydeathmotralitybitrhsbirthfertility
מוהלסים raterateraterate(absoluteraterateמספרים

Absolute numbersnumbers)

האוכלוסייה populationTotalכל
1987*1988

הכל 99,02229,1931,06122.795.16.710.71יסך 100,45422.794.3
עירוניים 86.45726.91192622.393.26.910.787,80922.392.6"שובים

הכל סך
יישוב גודל
200,000+21,8779,24818421.592.79.08.422,35021.793.2
13,6912,48915128.8120.75.211.014,18229.1122.0ירושלים

אביביפו 4,8104,2493615.066.313.27.54,73814.964.9תל
3,3762,5103015.167.311.28.83,43015.467.9חיפה

100,000199,99916,1676,15915718.675.57.19.716,13818.473.8
50,00099,9998,8702,3416923.7102.46.37.89,06123.8102.4
20,00049,99915,1415,08517220.283.46.811.315,23320.182.4
10,00019,9999,9982,06211725.8106.65.311.710,10525.6105.2
2,0009,99914,4042,01619429.7124.54.213.514,92229.9120.4

כפריים 12,5652,27113525.9110.44.770.712,64525.4107.7"שובים
הכל סל
3,1118192919.885.45.29.33,10519.884.8מושבים
2,5816871220.381.75.44.62,38118.875.5קיבוצים

בפריים 4,6826134929.7123.83.910.44,86828.6117.1"שובים
אחרים

מחוץ גרים
(כולל 2,1911524550.6274.73.520.52,29151.8281.0ליישובים
בחיים) שבנוי

ידוע 11לא

JonJews1.לאיהודים

הכל 25,3422,86241532.4137.93.716.426,83433.3140.0סך
עירוניים 20,9312,50434230.9129.73.716.322,74331.7131.5"שובים
הכל 0ל 
יישוב גודל
200,000+4,5876786827.8116.24.114.84,92729.1120.5

מזה:
.3,8105256128.3119.63.916.0ירושלים 4,11229.8124.6

20,000199,9993,2634235730.6126.84.017.53.45231.5129 5
10,00019,9993,3324025830.8127.43.717.43,42030.7125.5
2,0009,9999,7491,00115932.7139.43.416.310,34433.5140.5

כפריים 4,4113587342.4196:03.416.54,69143.9201.4"שונים
הכל סך 

מזה:
מחוץ 2,1631514457.9324.84.020.32,27559.8337.3גרים

(בולל ליישובים
בדויים) שבסי

ידועה. לא דת נולל 1
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TABLE III/15.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY TYPE OF LOCALITY
OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION

7/topשיעורשיעורIIV'KJHV'UIחי שיעור1WIUלידות
■n />/t<פטירותrupivnפריוןילודהnninnnruonפריוןילודה(מספרים
LiveDeathsInfantכלליגולמי>vhn(כלליגולמימוחלטיםType of
birthsdeathsCrudeGeneralCrudeInfantLiveCrudeGenerallocality

bitrhfertilitydeathmotralitybitrhsbitrhfertility
D'OVnin G'IDODrate'rateraterate(absoluteraterate

Absolute numbersnumbers)

Jews
*1988 1987

73,62326,33164620.585.97.38.873,58920.284.2TOTAL
65.47624.40758420.485.47.68.965,63820.284.2Urban localities

 total
Size of locality

17,2638,57014920.287.810.08.617,41120.287.6200,000+
9,8661,9649028.9120.95.89.110,06228.8121.0Jerusalem
4,4854,2083514.564.113.67.84,41814.462.8Tel AvivYafo

2,9122,3982414.364.611.88.22,93114.464.7Haifa

16,0716,14915718.675.47.19.816,04918.373.7100,000199,999
8,8452,3366823.710256.37.79,03223.8102.550,00099,999
11,9814,67711618.476.35.99.711,88618.173.120,00049,999
6,6651,6605923.998.65.48.86,68523.697.210,60019,999
4,6511,0153524.8101.77.54,57524.097.82,0009,999

8,1471,9136221.489.25.07.67,95120.3845Rural localities
 total

3.0808172919.785.05.29.63,07119.684.3Moshavim
2,5316861220.181.15.44.72,33518.675.0Qibbuzim
2.5094092027.1111.44.48.02,53024.6100.7Other rural

localities
Living outside

271115localities (incl.
Bedouin Tribes)

11
Not known

:MoslemsThereofמוסלמיםמזה:

20,7812,04534434.4149.03.416.622,18835.5152.0TOTAL

16,8801,74728132.7739.63.416.618,00133.7142.0Urban localities
 total
Size of locality

4,0574886530.2129.93.616.04,37331.7134.8200,000+
Thereof:

3,6374326030.2130.23.616.53,93731.9135.5Jerusalem
2,5972765033.3143.13.519.32,81035.0148.220,000199,999
2,6903104630.8127.93.517.12,79631.0127.310,00019,999
7,53667312034.7149.23.115.98,02235.4150.12,0009.999

3.9012986344.5209.43.416.14,18746.5217.5Rural localities
 total
Thereof:

2,1631514458.8330.74.129.12.27460.6343.2Living outside
localities (incl.
Bedouin Tribes)

1 . Ind. religion not known.
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births לידות
ודת אוכלוסייה קבוצת לפי ונקיים1, גולמיים תחלופה שיעורי  ג/16. n^
TABLE III/16.GROSS AND NET REPRODUCTION RATES1 BY POPULATION

GROUP AND RELIGION

גולמי תרולופה שיעור
Gross reproduction rate

נקי תחלופה שיע/ד
Net reproduction rate

הכל סך
Total

Q'nrv
Jews

NonJewsלאיהודים

הכל סך
Total

D'lliT
Jews

NonJews לאיהודים

הכל 0ך
Total

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

D'7m
ואחרים

Druze and
others

הכל םך
Total

3O'rtroiD
Moslems3

נוצרים3
Christians3

דרוזים3
ואחרים

Druze and
others3

192619271.871.42

192819301.621.33

193119341.361.10

193519391.201.06

194019441.341.18

194519461.701.58

1949.1.661.53

195019541,881.76

195519591.891.733.523.982.243.471.64

196019641.871.643.864.492.273.771.58

196519691.841.633.834.472.063541.58

197019741.841.593.614.111.773521.563.36

197519791.681.453.133.521.523.351.641.422.96

19751.791.553.313.761.623.321.771.513.111.53 3.543.13

19761.791553.333.751.613.521.731.523.141.52 3.543.32

19771.681.453.163.541.523.461.631.422.981.44 3.343.27

19781.591.372.983.331.443.331.541.342.821.37 3.163.21

19791.561.342.883.221.383.131.521.312.741.31 3.072.98

19801.521.342.622.901.292.951.491.312.461.24 2.792.84

19811.481.312.452.741.142.701.451.292.361.10 2.642.60

19821.511.352.412.681.132.661.481.332.321 .09 2.582.56

19831.521.372.302.551.102.561.481.332.21

2 19831.561.422.362.621.192.531.521.382.271.15 2522.44

19841521.382.242.491.092.261.481.352.151.05 2.402.17

19851.511.382.122.361.032.171.481.362.051.00 2.292.10

19861.501.372.072.251.232.051.471.352.001.20 2.181.99

19871.481.352.072.251.252.02

19881.481.342.092.271.251.98

1 Data for two year and more periods are arithmetical
means. 2 Rates are based on the population of the 1983 census 
see introduction. 3 Rates computed according to the life table (or
total NonJews for the same year.

אריתמטיים. ממוצעים הם ומעלה שנתיים של לתקופות Dotmn 1

מב1א. ראה  1983 המ79,ד אוכלוסיית על מבוססים השיעורים 2

שנה. לאותה הלאיהורים הכל סר של תמותה לוח ל9י חושבו הניעורים 3
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לידה1 ויבשת דת האם, גיל לפי פריון, שיעורי ג/17. לוה
TABLE III/17.FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE, RELIGION AND

CONTINENT OF BIRTH1
Specific rates, unless otherwise stated אהדת צוין בן אם אלא ,d"<uo omviu

האם 1955196019651970197519801985198619871988Mother'sגיל age
195919641969197419791984

האוגלוס1 populationTotalהגל
117.6111.4109.2115.3112.5102.699.697.595.194.3GENERALשיעור

כללי FERTILITYפריון
RATE

19 21.221.1Up>62.146.637.340.340.531.325.421!\ד to 19
2024233.2229.5208.6203.5194.8174.7163.21570151.5150.42024
2529223.4230.3239.0226.9204.9194.3200.9201.6201.1203.22529
3034152.3154.0168.1170.4150.3137.5144.1145.4143.8145.83034
353985.377.584.991.880.871.871.473.074.074.53539
404423.826.323.324.319.615.816.917217.516.54044
45496.75.95.63.72.41.41.4151.41.44549

כולל 3.933.853.833.803.473.133.123.093.053.06TOTALפריון
FERTILITY

סר"הוז"כ Jewstotalתבל
105.396.694.599.598.792.391.189.185.984.2GENERALשיעור

כללי FERTILITYפריון
RATE

19 53.938.831.329.331.222.817.715.013.512.9Upעד to 19

2024216.7209.1192.2184.5175.0156.3145.01377131.2127.52024
2529206.4210.0217.1205.7187.51815191.8192.6190.8192.52529
3034136.7133.9144.6146.3129.0127.0137.3138.9136.3138.03034
353974.263.367.573.362.860.865.768.069.069.33539
404419.819.316.016.012.610.512.313.014.013.84044
45494.53.73.31.71.00.60.81.10.90.94549

כולל 3.563.393.363.283.002.802.852.832.782.77TOTALפריון
FERTILITY

האם■בשת ofלידת birthMother's continent
Israel■שרא>

כללי פריון 92.392.883.095.1106.8103.0101.398.895.293.8Generalשיעור
fertility rate

19 .19.916.214.823.725.718.414.5"ד 12.111.110.8Up to 19
2024149.1156.)152.2162.8167.3151.4140.6134.0128.4125.72024
2529180.4188.6194.0194.6187.2183.5194.1193.6191.8194.92529
3034119.6113.0130.3139.2127.9132.9139.4141.7139.0140.93034
353970.353.258.175.162.465.574.077.276.573.73539
404417.114.313.814.411.210.914.313.414.013.54044
45492.35.12.30.71.00.60.60.70.60.74549
כולל 2.792.732.833.052.912.822.892.862.812.80Totalפריון fertility

AfricaAsiaאפריקהאסיה
כללי פריון 173.1151.8137.6124.7101.681.576.275.970.466.9Generalשיעור

fertility rate
19 89.369.561.049.647.644.451.347.937.132.2Upעד to 19

2024289.9260.0234.4223.5202.1183.4177.6177.7163.7152.32024
2529276.8254.0245.8222.6197.4184.0190.7200.2198.1196.62529
3034216.7196.9183.5166.1140.3129.7138.81455139.7140.63034
3539140.9120.5102.891.374.064.069.872.170572.53539
404450.246.333.225.717512.212.914.715516.04044
454915.811.98.74.41.90.81.21.61.10.94549
כולל 5.404.794.353.923.403.093.213.303.133.06Totalפריון fertility
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(המשך) לידה1 ויבשת דת האם, גיל לפי פריון, שיעורי  ג/17. לוח
TABLE III/17.FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE, RELIGION AND

CONTINENT OF BIRTH1 (cont.)
Specific rates, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא .d"<uo d'iiviu

האם 1960ניל 195519651970197519801985198619871988Mother's age
1964 19591969197419791984

nuinn) D'nn1(cont.Jews
Europeיקר,אידוסהאמר  America

כללי פריון 46.6שיעור 60.771.4 52.577.275.974.669.668.565.9General fertility
rate

19 19.6ער 43.432.7 33.358.353.638.735.234.033.1Up to 19
2024183.6 168.1179.6 172.0166.3159.9150.3135.1138.9130.72024
2529156.9 153.1191.3 180.8174.9168.9180.7176.1178.1174.72529
303478.4 89.5111.6 92.3111.1111.5127.2122.6121.1122.73034
353930.6 42.644.8 33.142.750.752.050.952.053.03539
40446.6 8.46.6 5.56.86.98.79.812.111.44044
45490.4 0.80.3 0.50.20.4. 0.40.60.90.94549

כולל 2.38פריון 2.532.83 2.592.802.762.792.652.692.63Total fertility

Moslemsמוסלמים
פריון 277.9שיעור 250.1257.1 283.8221.4173.3155.5148.3149.0152.0GENERAL

FERTILITYכללי
RATE

19 118.9ער 119.6118.5 113.891.867.557.849.251. 553.8Up to 19
2024388.6 375.8379.3 383.9334.0270.4241.3232.1228.9238.32024
2529440.7 392.0409.9 431.3368.1292.3268.7257.32575261.52529
3034389.1 359.5359.2 406.9320.5244.9209.1201.4206.6204.83034
3539304.2 237.9269.2 297.8225.8162.8136.3129.4127.2129.63539
4044147.2 107.8121.7 154.990.060.752.251.148.242.64044
454958.1 41.137.1 55.820.68.87.15.95.86.04549
כולל 9.23פריון 8.178.47 9.227.255.54'4.864.634.634.68TOTAL

FERTILITY

Christiansנוצרים
פריון 150.5שיעור 143.8117.6 133.096.577.669.482.683.782.8GENERAL

FERTILITYכללי

RATE
19 46.5ער 58.740.0 45.530.320.318.117.519.816.6Up to 19
2024241.9 227.9204.9 224.7189.5151.7134.1159.3151.3163.82024
2529273.5 255.9219.7 255.5188.1157.7144.4162.4180.3171.62529
3034210.4 221.1160.5 191.6130.997.884.6110.3107.9107.03034
3539121.1 112.982.0 100.269.044.535.349.549.046.43539
404438.9 29.821.6 29.615.89.46.38.57.57.94044
45494.5 5.51.7 4.41.3(0.4)(0.4)1.2(0.8)(0.4)4549
כולל 4.68פריון 4.563.65 4.263.122.412.122.542.582.57TOTAL FERTILITY

ואחר oothersDruzeדרוזים and
פריון 233.8שיעור 225.1214.0 219.4204.7168.5142.1136.3133.6131.0GENERAL

FERTILITYכללי
RATE

19 86.7עד 97.165.6 67.963.759.140.640.539.437.5Up to 19
2024360.1 372.1335.1 327.7314.7271.7237.82235216.3217.22024
2529375.3 346.6371.5 377.7371.0289.2230.8244.6242.5222.32529
3034323.2 327.6335.0 333.0311.0231.5204.4186.91695198.53034
3539231.3 208.3245.6 224.6230.4163.7133.4109.0125.1102.93539
4044100.2 73.177.0 104.985.056.943.236.838.333.24044
454921.4 16.820.0 24.610.68.4(4.3)2.6(3.5)(3.5)4549
כולל 7.49פריון 7.217.25 7.306.935.404.474.224.174.08TOTAL

FERTILITY

1 Data (or the five year periods are airthmetical .8ח63רח אריתכזס"ם. ממוצעים הם שגים won n1D1,7BV Dnim 1
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היולדת ודת היולדת בחיי חי לידת מספר לפי חי, לידות ג/18. לוח
TABLE III/18.LIVE BIRTHS, BY LIVE BIRTH ORDER DURING CHILDBEARING

WOMEN'S LIFE AND RELIGION
Percentages, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אחוזים,

Liveלידותמספרמספרים birth
sue/2חיימוחלטיםorder1
YearAbsolute2

numbersהכל סך
Total123456+6 .789+

הכל Totalסך
195550,686100.024.326.69.9 16.16.716.4
196056,002100.024.122.69.6 14.77.821.2
196566,146100.025.822.78.9 15.26520.9
2197080,843100.028.022.89.7 17.25.816.5
197595,628100.030.825.69.3 16.95.312.13.52.62.04.0
198094,321100.028.727.69.4 19.05.110.23.22.21.63.2
198498,478100.025.827.210.7 21.45.39.63.32.21.52.6
198599,376100.027.726.410.7 21.05.29.03.12.11.42.4
198699,341100.027.725.911.3 21.65.48.13.12.01.41.6
198799,022100.028.125.211.3 20.95.68.93.22.11.42.2
1988100,454100.028.025.020.711.55.69.23.32.11.325

3.3
1.6
0.9
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3

13.2
11.1
8.5
7.7
4.6
5.6
6.2

Jews

1.6
0.8
0.7
0.8
0.8
0.8
0.9
0.8
Moslems

2.1
.3
1

.2

.2

.2

.3

.4

6.2
5.1
4.0
3.9
3.4
3.2
3.1

7.3
6.2
5.6
5.1
4.6
4.5
4.3

Christians

3.0
2.2
1.8
2.2
2.1
2.3
2.4
2.6

8.2
8.0
7.0
6.3
6.4
6.1
5.9

Druze and others3

5.9
7.9
13.0
17.3
15.8
10.0
5.9
4.5
5.3
5.1
5.1
5.8
6.1

37.8
38.0
41.2
40.0
34.9
30.4
25.1
23.0
19.0
19.4
19.5

27.4
28.1
23.8
16.6
11. 7
8.0
4.5
3.8
3.2
2.6
3.6

3.0
4.1
5.8
6.7
5.5
4.5
3.9
3.6
4.2
4.1
4.5
4.6
4.7

11.2
117
10.1
9.6
9.8
10.0
8.8
8.8
8.6
8.6
8.4

117
11.4
8.7
8.0
7.4
8.2
5.3
5.5
4.2
5.5
3.7

5.4
7.0
9.5
9.0
8.4
9.2
8.5
8.7
10.3
105
11.0
11.0
11.2

■הודים
14.1
16.1
16.2
15.4
16.1
18.8
17.7
20.6
23.3
22.8
23.1
22.2
22.2

מוסלמים
11.6 14.4
11.9
10.0
10.4
11.8
11.4
11.8
11.3
12.3
12.3
12.4

11.7
11.4
11.1
13.6
13.4
15.2
15.1
16.4
16.7
16.1

נוצרים
12.5 16.9

13.8
16.0
17.8
20.0
19.1
22.7
20.3
20.7
20.6

12.1
12.3
14.3
13.0
13.3
13.4
11.9
12.3
11.8
11.5 20.4
ואחרי דרוזים

28.9
31.8
28.7
25.2
25.2
25.6
29.0
30.8
29.6
28.4
27.5
27.2
26.7

14.9
12.3
13.5
13.4
13.7
16.4
18.7
19.7
20.4
19.2
19.3

16.9
15.2
19.6
19.8
22.5
25.7
26.4
26.6
27.7
26.6
27.3

42.7
33.1
26.8
26.4
29.0
31.9
35.0
31.8
27.3
29.1
28.8
29.2
29.1

10.1
14.4
13.8
15.5
16.2
18.2
20.4
22.1
23.3
23.8
24.3

14.6
19.4
19.6
23.5
25.4
25.7
27.7
31.9
31.9
32.9
33.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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

17,664
36,359
42,339
44,981
51,311
61,209
73,248
71,372
74,350
75,267
75,036
73,623
73,589

6,034
8,130
11,515
16,130
18,652
19,031
19,837
19,766
19,794
20,781
22,188

1,482
1,752
1,944
1,989
2,030
1,965
1,866
1,813
2,199
2,271
2,298

1948
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1984
1985
1986
1987
1988

1955
1960
1965
21970
1975
1980
1984
1985
1986
1987
1988

1955
1960
1965

21970
1975
1980
1984
1985
1986
1987
1988

1955831100.010.216.418.815.511.727.4
19601,139100.014.216.111.812.512.133.3
19651,376100.013.913.214.012.511.135.3
19701,515100.016.712.012.011.811.336.1
19751,698100.017.013.415.010.811.432.38.87.55.810.2
19801,953100.022.219.314.310.58.724.96.66.04.18.2
19842,255100.020.621.115.812.29.021.36.84.54.15.9
19852,240100.021.720.814.412.58.821.87.94.33.06.6
19862,248100.023.121.017.312.99.016.75.93.93.23.7
19872,290100.025.419.516.812.79.416.25.64.12.63.9
19882,348100.024.319.917.113.28.716.86.24.02.24.4

1 In 1986. about 500 births of order 10+ were included erroneously
in order 1 2 As 01 t970, incl. East Jerusalem. 3 As of 1984,
excl. religion not known.

.1 בקבוצה כנ1עות נכללו 10+ מקבוצת לידות כ500 ב1986. 1

לא דת כולל לא ב1984 התל 3 .D^tyn1 mm כולל 1970 משנת 2
ידועה.
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ודתה היולדת בחיי ח1 לידת היולדת,מספר גיל חי,לפי לידות ג/19. לורו
TABLE III/19.LIVE BIRTHS, BY AGE OF WOMAN GIVING BIRTH, LIVE BIRTH

ORDER DURING HER LIFE AND RELIGION
*1988

והימספר Liveלידות birth order
היולדת ודת Mother'sגיל age

הכל סך
Total

123456789+
and religion

כוללי 0100,45428,12325,07620,73611,5525,6663,3512,0911,3562,476GRANDך TOTAL1
19 Up_4,2273,33975910817ער to 19
202426,09913,1258,3353.3121.01724649102024
252932,8448,12010.6067.3063.6661,767877327102732529
303423.4492,4064.0777,2144.0902,0901,3969256106413034
353911 ,5889121.1152,5712,4591.3318806665161,1383539
40+2,19319817824429522714816312561540+

ידוע 33Not'54236883לא known
ממוצע 27.924.326.429.330.831.632.333.534.436.7Averageגיל age

הכל 0ך 73.58921.38319.68216.3108.2173.5031,8671,025617985Jewsיהודים  total
19 1v1.9931,693282153Up to 19
202417,0579,6365,3941,619340575_42024
252924,7506,9329,0295,3572.06482438211629172529
303418,7182.1163,7786.6243.2641.3237314102552173034
35399,4708231.0292,4572,2631.1076313842665103539
40+1,5751791672302751901181136623740+

ידוע 264388Notלא known
ממוצע 28.525.027.130.232.032.833.334.435.037.0Averageגיל age

הכל סך  22.1885.3894.2883.5792,7551.8721.3019436821.379Moslemsמוסלמים  total
19 1,9841,4234529114Upער to 19
20247,4902,7402,4071.4836301774482024
25296,5849201,1591,5411.35285344319767522529
י30343,811 2081993896156305824553294043034
35391,7536961671291742072382355733539
40+5421288153524454934640+

ידוע 2417Notלא known
ממוצע 26.422.123525.427529.430932.633.936.4Averageגיל age

הכל סך  2.298769627469266853830410Christians[וצרים 
total

19 Upך8275ע7 to 19
202475641925961152024
25298121972682279121932529
303445260691381143915143034
35391651421394222131033539
40+254443540+

ידוע Notלא known
ממוצע 35.0Average)36.8)26.924.025.728.830.732.033.134.2גיל age

 ואחרים 2.3485704684023112051459352702Druzeררו1ים and
הכל othersסך  total
19 16814818Upעד to 19
20247903302691493210_2024
252968566147181158694311642529
30344621931629697684624. 193034
3539 ■194572428293413523539
40+49592740+

ממוצע 26.721.824.126.128.730.732.033534.637.1Averageגיל age

1 Incl. religion nol known. .ny it לא דת כולל 1
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(יהודים) וגיל האם לידת יבשת לפי חי, לידות ג/20. לוח
TABLE III/20.LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH AND AGE

)JEWS)

האםיבשת Mother's>ידת continent of birth

האב sאבי father born: Motherיליד
0ךגיל Mother'sאירופהישראל
הכלכולליהאם ageאמריקהאפריקהא0יהלאאירופהסך

GrandIsraelידועאמריקהאפריקהאסיה■שראלAsiaAfricaEurope
total1totalIsraelAsiaAfricaEuropeNotAmerica

Americaknown

1988
a'afn/n o'loonAbsolute numbers

הכל 73,58953,3297,63914,584סך 15,51015,0223,021 5747,8529,347TOTAL.

19 1,9931,511240629עד 40320631 3385365Up to 19

202417,05714,3172,3705.354 3,9362,515390 1426451,7012024
252924,75018.8172.9225.225 5,4265.108810 1362,2402,8822529
303418,71812,7791,4852,724 4,0584,389760 1232,6032,5693034
35399,4705,445548646 1,6092.513742 1291,8571,4093539
40+1.575459745 78291276 1141841340+

ידוע 261248Notלא known

Rates

84.293.873.8112.6שיעור 100.385.946.680.565.9GENERAL
FERTILITYפריון

RATEכללי

19 12.910.86.416.7עד 11.97,521.938.933.1Up to 19

2024127.5125.799.8154.4 125.2109.6144.1157.7530.72024
2529192.5194.9194.7194.8 186.2205.4191.3198.6174.72529
3034138.0140.9140.7140.9 135.5146.4134.4142.5122.73034
353969.373.769.071.6 80.271.655.582.653.03539
404413.813.514.2(5.4) 13.413.813.418.311.4. 4044

TOTALפריון

FERTILITYכולל

19633.362.773.642.752.604.612.391963
19653.472.884.242.862.604.582.601965
19673.202.693.382.602.414.172.441967
1970.3.413.123.743.142.954.072.841970
19733.152.943.243.052.803.782.741973
19753.213.082.962.952.863.772.821975
19782.822.782.692.73 2.742.683.033.182.731978
19802.762.762.642.90 2.682.682.863.142.761980
19812.712.762.672.98 2.682.662.823.102.611981
19822.792.802.782.95 2.812.662.883.182.811982

19832.832.852.783.17 2.842.733.023.222.831983
219832.902.932.673.21 2.892.842.983.332.8619832
19842.842.852.582.99 2.792.812.933.332.761984

19852.852.892.633.04 2.802.882.823.432.791985

19862.832.862.653.01 2.842.852.913.522.651986
19872.782812.572.94 2.802.752.893.272.691987
19882.772.802.632.92 2.762.782.813.202.631988

1 Incl. not known.
2 See note 2 10 table 111/16.

ידוע. יא כולי
נ/6ו. בלוח 2 הטרח ראה
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לפי נשואות, יהודיות נשים רוילאלף לידות של מצטבר מספר ג/21. לוח
הנישואין1 בעת וגיל לידה יבשת הנישואין, תקופת אורך הנישואין, שנת
TABLE111/21. 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

הנישואין Yearשנת of marriage

1966
1968

1969
1971

1972
1974

1975
197719781966

1968
1969
1971

1972
1974

1975
1977

1978
19801981

נישואין שנות 8.S אחרי
After 8.5 years of marriage

נישואין שנות 5.5 ■inx
After 5.5 years of marriage

כול7 0ך
GRAND TOTAL

1729
1719
2024
2529

2,269
2.415

2.186
2,360

2,160
2,355
2.090
2,153

2,083
2,178
2.070
1,981

2,067
2,095
2,069
2,017

2,110
2,135
2.108
2,087

1,734
1,841
1.667
1,839

1,680
1,828
1.622

1.699

1,629
1,713

1,611
1,571

1,587
1 ;630
1.568
1,573

1,605
1,663
1,584
1,601

1,612
1688
1,597

1,582

הכל סך  ישראל 71/t>
Born in Israeltotal

1729
1719
2024
2529

2.179
2,309
2,100
2,301

2.156
2.334
2,071
2,116

2.129
2,222
2,110
1,997

2.126
2,141
2,128
2,084

2.193
2.188
2,199
2.174

1.660
1.774

1,581
1,824

7.66S
1,817
1.594
1.660

1.652
1,737
1,632
1,552

1,619
1.655
1,606
1,614

1,656
1.699
1,637
1,669

1.665
1,743
1.638
1.673

Woman's father האשה אני
born in Israel יש\~*ול יליד

1729
1719
2024
2529

2,378
2,449
2,328
2,590

2,245
2,406
2,173
2,329

י.2 39
2,268
2.103
2,077

2,104
2,188
2,110
1,947

2,233
2,294
2.253
2,000

1.842
1,911
1.791
2.039

1.751
1,849
1,699
1,847

1,642
1,745
1,613
1.592

ו ,556
1,624
1.546
1,457

1,629
711,ו
1,604
1,614

1.720
1,876
1,669
1,735

1729
1719
2024
2529

2,351
2,492
2,211
2,289

2.378
2,486
2,277
2,171

2,269
2.279
2,269
2,176

2,216
2.164
2,237
2,273

2,249
2.211
2.261
2,272

1,809
1.906
1,706
1.820

1,868
1,949
1,799
1,664

1,794
1,808
1,792
1.716

1,728
1,707
1,733
1.774

1.736
1,736
1,731
1,754

1,708
1.749
1,687
1.729

אירופהאמריקה
EuropeAmerica

1729
1719
2024
2529

2,071
2,132
2,027
2,246

2,013
2.105
1,978
2,063

1,995
2,085
1,986
1.931

2,010
2.059
2,001
1.998

2,090
2.068
2.087
2.113

1.563
1,638
1,509
1,780

1,538
1,624

1,499
1,625

1,519
1,583
1.508
1,499

1,488
1,524
1,465
1.548

1,524
1,576
1,490
1.585

1,552
1.637
1522
1.586

Woman born ילידת האשה
in AsiaAfrica אסיהאפריקה

1729
1719
2024
2529

2.620
2,712
2,555
2,667

2,450
2,574
2,404
2,461

2.274
2,322
2,259
2.271

2.177
2,184
2,173
2.182

2,160
2,199
2,089
2.304

1,998
2.051
1,955
2,049

1.913
1,987

1.880
.1,942

1.801
1,847
1,786
1,800

1.689
1,717

1.676
1,696

1.650
1,721

1.608
ו ,698

1,613
1.656
1,638
1.539

Woman born ילידת nv/nn
in Europe איד/פה
America אמריקה

1729
1719
2024
2529

1,878
1,963
1.863
1,775

1.765
1,852
1.763
1.707

1.640
1,733
1,606
1,644

1.662
1,773
1,618
1,657

1.628
1.799
1.591
1,546

1,450
1,505
1,439
1.395

1.381
1,430
1,377

1,363

1.299
1.384
1,251
1,340

1.290
1.413
1.224

1,324

1.278
1,436
ו ,226
1,234

1,311
1.454
1.268
1.255

1 Refers only to bifths (o women who married for the firsf timein Israel או t'rw ראשת'ם /'/r/erjj בישראל שיישאו ל1ש'ם ללידות רד, on"nn t

at age 1729 See introduction. Methods 01 ח0ו131נ1קודו00 חידוני. שיטות 0נוא. ראה .17  29 בנות
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שנת לפי יהודיות, נשים לאלף חי לידות של מצטבר מספר ג/22. לוח
הנישואין1 תקופת ואורן הנישואין

TABLE III/22.CUMULATIVE NUMBER OF LIVE BIRTHS PER 1,000 JEWISH
WOMEN, BY YEAR AND DURATION OF MARRIAGE1

Year of marriage I'Niej'jn mu

1984
1985

1981
1983

1978
1980

1975
1977

1972
1974

1969
1971

1966
1968

n\va

Years of
married life

Total הכל סך

522

Thereof: Israel born

566560568535542538
901881884860845845

1,2081,1751.1641.1241.1191.123
1,492■ 1,4421,4181,3681,377

1,7341,6801.6291,5871.605
1,9361,8691,8031,7671,791

2,1122,0281.9501,924

2,2692,1602,0832,067
2,4092,2812,2072,201
2,5292,3932,323
2,6292,4942,429
2,7142,5812,527
2,7852.658
2,8462.724
2.8982.781
2,942
2.978
3,007

ילידות ישראלמזה:

1520535562558548533 544
2842860886868862860
31.1431,1491.1691,1381,1491.149
41,4171,4231,4291,3931,416
51,6601.6681,6521.6191,656
61,8601.8601.8331.8131,857
72,0282.0201,9881.977

82,1792.1562,1292.126
92,3142,2782,2602,269
102.4332,3962.385
11 ■2.5352,5032.500
122.6242.5982.605
132.6972,684
142,7642.756
152,8192.818
162.866
172.906
182.928

I See introduction.
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(יהודיות) האם גיל לפי רווקות לאימהות לידות ג/23. לוח
TABLE III/23.BIRTHS TO NEVER MARRIED MOTHERS, BY AGE OF

MOTHER (JEWS)

האם V'jmotherAge of
הכל סך
Total

Up to 19 +202425293034353940עד
yn1 לא

Noktnown

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers

197119731,479519639186135_

1978650173240129686 313
19797061862591308016 35

19807401842471511097 41

19817791772591798812 595

198273713924016311713 623

198383414624317613723 1054
198481813923117413817 1278
198580711619417216521 1336
§198690013118022718432 146

198793712216820722514966

חי לידות ל100 רווקות לאימהות לידות
Births to never married mothers per 100 live births

0.90.30.3
1.10.50.50.70.7
1.20.50.60.82.0
1.10.60.70.90.9
1.30.70.61.21.6

1.20.60.71.01.8

1.20.70.71.52.9
1.20.70.71.51.9
1.10.70.91.62.1
1.00.91.01.62.8
1.00.81.21.64.8

י 1971197345 0.8
19784.7 0.9
1979.05.3
1980.05.4
1981.15.8
1982.04.7
1983.15.3
1984.15.3
1985.14.7
§1986.26.0
19871.36.0

1544 בנות באוכלוסיית רווקות ל1,000 שיעורים
Ratesper 1,000 nevermarried fenr ales in the population aged 1544

'197119732.341.393.434.095 23
19782.941.483.895.076.839.252.93
19793.131.574.164.797.149.217.27
19803.211.543.91 .5.438.729.113.04
19813.321.474.076576.4510.935.00
19823.081.123.736.107.849.665.19

219833.501.183.667.2610.6815.347.95
19843.331.083.467.1310.3014.935.31
19853.180.882.816.9512.2116.545.68

§19863.400.942.499.1213.6316.987.62
19873.410.842.238.2216.9116.76■ (13.25)

1 Annual average.
2 Based on census of population 1983  see introduction.

שנתי. ממוצע
מבוא. ראה 1983 המפקד אוכלוסיית בסיס iv

VITAL STATISTICS 138



האם, גיל לפי הלידה, בעת חיים יילודים של משקל ג/24. לוח
לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת לידה, מספר

TABLE III/24.WEIGHT OF LIVE NEWBORN AT BIRTH, BY MOTHER'S AGE,
BIRTH ORDER, POPULATION GROUP AND CONTINENT OF BIRTH

ni'7/n■JewsNonJews לאיתוריות

האם Mother'sמזה:אירופהסןגיל age
הכלכולל הכלאמריקהאפריקהאסיהישראל0ך מוסלמיותסך
GrandTotalIsraelAsiaAfricaEuropeTotalThereof.
totalAmeircaMoslems

1988
VpKJOAverage weight
הל (גרמיכל nil1(םAll births (grams)

הכל 3,2303,2303,2203,270סך 3,1803,2503,230 3,240TOTAL
19 W3,1003,1203,1202,880 2,9103,1803.090 3.090Up to 19
20243,1703,1703,1703,190 3,0903,1903,170 3,1702024
25293,2303,2303,2303.270 3,1903,2503,240 3,2502529
30343,2803,2703,2603,290 3,1803,2703,340 3,3403034
35393,3003,2803,2703,310 3,2303.3103,380 3,3803539
40443,3003,2703,3103.260 3.2103,2603.360 3,3804044

ל ראשונותמזה: :Thereof■דוח First births
ר.כל 3,1203,1303,1303,140סך 3,0603,1503,080 3,090TOTAL
19 3,0903,1203,1302,890עד 2.9203,1703,060 3,060Up to 19
20243,1303,1403.1403.210 3.1003,1703,090 3.1002024
25293,1403,1503,1503.190 3.1003,1503,100 3,1002529
30343.0803,0803,0803,100 3,0303,0903,000 3,0403034
35393.0503,0603,0702.980 2.9303,1302,970 2,9503539
40443,1103.1003,2303,010 3,0302,9903,080 3,1904044

ni'ieiו nn.'Second births
הכל 3,2203,2303,2303,250סך 3,1603,2403,180 3,190TOTAL
19 3,1303.1003.0802,890ע7 2,8803.2303,140 3,150Up to 19
20243,2103,2103.2203,160 3,0803.2103,180 3.1902024
25293,2503,2503.2503,310 3,1903,2803,180 3,2002529
30343,2203,2203.2103,220 3,2203,2603.170 3,2103034
35393,1803,1803.1603,250 3,1503,2103.170 3,2303539
40443,0703,0803,1403,1203,1202,9802,9902.9804044

2.500אחוז מ פחות שמשקלם 2,500גריילודים gramsPercent newborn of less than
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
19817.37.5768.76.67.46.86.91981
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
19877.57.77.79.37.27.37.17.21987
19887.47.47.58.67.36.67.27.41988

הלידות מתון birthsofהראשונותמזה: firstThereof:
19889.79.59.511.510.98.510.410.81988

הלידות birthssecondהשניותמתון
19887.27.17.19.06.76.57.68.01988
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DEATHS

ודת מין גיל, .dV ,nn'UD  25/a לוח
TABLE 1II/25DEATHS, BY AGE, SEX AND RELIGION

1987

nn'oo

Age

Females נקבות

דרוזיות1
ואחרות
Druze1
and
other

נוצריות'
Chris
tians'

Moslems
n1'1hv
Jews

הכל סר
Total

Males

דרו1יםי
ואחרים

and 

other

נוצרים'
Chirs

iians1

Q'n'zoiD
Moslems

□1tin1
Jews

הכלי סך
Total

גיל

TOTAL2
0
14
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
7579
8084
85+

Absolute numbers
131
17
6

260
13
2

24

35

25

13

27

43

77

80

883
152
37
21
14
13
13
9
13
9
15
15
24
48
51
66
77
95
71

140

12,388
275
49
23
24
43
42
35
75
87
104
158
319
487
826

143,ו
1,726
2,534
2,125
2,313

14313,662
28457
494

47
42

1959
58
45
92
101

5124
178

17
356
558

16
908
1,245

221,846
2,698

32
2,245
2,509

הכ7י2 סך
0
14
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
7579
8084
+85

MV'iaa.Rates
הכל 7.07.83.85.71.96.26.93.05.03.6TOTALסך

011.79.719.011.812.79.57.615.511.815.50
140.50.41.00.50.31.0(1.4)14
590.30.20.50.20.10.5 ./59
1014
1519

0.3
0.7

0.2
0.6

0.7
0.90.70.8

0.2
0.3

. 0.1
0.3

0.3
0.4(0.3)(0.2)

1014
1519

20240.80.80.90.30.30.4/2024
25290.90.91.10.30.30.4V2529
30340.91.01.00.60.50.7(3034
3539
.4044

1.2
1.9

' 1.1
1.8

1.6
2.6

1.8 >(2.4)
0.7
1.1

0.6
1.1

0.7
1.3

1.4(10)3539
4044

45493.23.14.2I2.02.11.8f4549
5054
5559

6.4
10.2

6.1
9.9

8.7
13.3

6.74.1
6.7

4.1
6.5

3.4
8.4/6.6(3.8)

5054
5559

6064
6569

18.0^
26.3

18.1
25.8

20.3
42.424.817.3

10.7
18.8

10.5
18.5

12.4
22.8/20.011.4

6064
6569

7074
7579

42.1
69.4

43.3
69.6

30.5
78.363.332531.4

57.8
31.0
57.5

40.5
59.4\42.749.7

7074
7579

8084
+85

109.7
196.5

112.6
202.1

85.0
| 155.7133.2122.2

95.7
186.6

96.2
185.0

88.8
233.3144.495.78084

+85
'7.57.3שיעורים 8.08.06.35.75.56.65.85.5Standard!■

zedמתוקננים3 rates3

1 Average rates (or 19851987.
2 tncl. not known.
3 The standard population is the total 1983 census population.

.1987 1985 לשנים 100צעים שיעורים !
ידוע. לא כולל 2

.1983 המפקד אוכלוסיית הכל 0ך רייא התקן אוכלוסיית 3
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(יהודים) וגיל לידה יבשת מין, לפי פטירות. ג/26. לוח
TABLE III/26.DEATHS, BY SEX, CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Jews)

1987

FemalesנקבותMalesזכרים

אירופהאירוסה
הכליגיל הכליאמריקהאפריקהאסיהישראלסך Ageאמריקהאסיהישראל0ך

Total1IsraelAsiaAfricaEuropeTotal1IsraelAsiaAfricaEurope
AmericaAmerica

.noonמוחלטים Absoluteם numbers

הכלי '13,9431,7202,1061,7758,27912,3881,1621,8191,5767,751TOTALסך
037137012752750
1465■64.1494914
5943432323__59
1014292722424__1014
1519101983433941519
20241169916104238132024
2529123951171035193492529
30341339561616754758153034
35391518614213087421111223539
404417349373452164282624264044
454922045635458158403635474549
50544378894941593195664751215054
555965691153141267487501021112165559
60641,14294210216614826661221504836064
65691.436732282638651.143411722127096569
70741,929582582851.3151.726612512581.1467074
75792,692893632811.9502.534993633161.7437579
80842,206863001791.6332.125792642171.5468084
85+1,920703781681.2932.313864001541.66185+

.tu□mvRates

הכל 7.81.515.311.223.56.91.112.59.419.2TOTALסך
09.79.77.67.6_0
140.40.4. 0.30.3_14
590.20.30.10.1__59
10140.20.20.10.21014
!5190.60.70.30.3_1519
20240.80.8(11)0.70.30.3_2024
25290.91.01.40.60.30.2(0.5)2529
30341.0VO(1.1)0.80.90.50.5(08)(0.4)0.73034
35391.11.30.90.91.00.60.70.70.50.73539
40441.81.72.0171.91.10.9141.20.94044
45493.12.33.63.43.22.12.02.12.02.34549
50546.15.35.76.16.74.13.33.64.64.65054
55599.910.09.910.79.46.55.06.48.06.25559
606418.115.218.121.017.610.69.79.013.010.46064
656925.826.124.232.924.418.614.617.423.817.76569
707443.336.341.054.841.731.030533.043.028.67074
757969.763.667.285.268.457.661.958.583.253.87579
8084113.1143.3103.4137.7111.196.698.891.0135.692.68084
85+206.4233.3210.0280.0195.9185.0286.7181.8171.1182.585+

ומעלהכני 2sAge 25 and over
14.12.916.012.026511.92.113.010.121.3Crudeג1ל0"ם

■13.813.713.216.813.310.411.010.313.210.1Standarמחוקננים2
dized2

1 Incl no! known. 2 The siandaid population is all peisons
aged 25 and over m the 1983 census

.1983 כמפקר ומטלה 25 בגי היא התק! אוכלוסיית 2 .vn1 לא כולל ו
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ודת מין גיל, לפי תינוקות, פטירות ג/27. לוח
TABLE III/27.INFANT DEATHS, BY AGE, SEX AND RELIGION

זכרים
Males

נקבות
FemalesזכריםMalesנקבותFemales

התינוק Ageגיל of infant
1987

1960
1962

1970
1972

1980
1982

19871960
1962

1970
1972

1980
19821987

מספרים
numbers

נזוחלנוים
Absolute'0'1/P'H/Rates1

כולל 60445723.216.311.919.013.99.4GRANDסך TOTAL
 ימים 39929315.310.8.7.911.68.36.0Lessפחותמ28 than 28 days

הכל 0ך total
ימים 0  632123413.08.66.49.46.54.806 days
ימים 7  2778592.32.21.52.21.81.2727 days
ומעלה ימים 282051647.95.54.17.45.63.328 days and over
הכל סל  37127529.520.613.79.823.816.811.07.7Jewsיהודים  total

 ימים מ28 26019318.115.09.86.913.211.77.65.4Lessפחות than 28 days
הכל סך total

ימים 0  621015415.013.18.05.510.59.86.04.306 days
ימים 7  2750393.21.91.91.32.71.91.61.1727 days
ומעלה ימים 281118211.45.63.92.910.65.13.42.328 days and over

הכל סך  23318231.123.618.326.122.414.5NonJewsלאיהודים  total
 .139פחותמ28ימים 10016.213.110.911.310.37.9Less than 28 days

הכל 0ך total
ימים 0  61118012.510.28.78.27.96.306 days

ימים 7  2728203.63.52.23.12.31.6727 days
ומעלה ימים 28948214.810.47.414.712.06.528 days and over

:10Thereofה:
הכל 0ך  019275231.424.918.326.423.414.7Moslemsוס7מים  total
 ימים מ28 1147916.413.810.911.710.97.7Lessפחות than 28 days

הכל 0ך total
ימים 0  6916012.510.78.78.88.35.806 days

ימים 7  2723193.93.02.22.92.61.8727 days
ומעלה ימים 28787315.011.17.414.71257.128 days and over

1 Rates per 1,000 live births  see introduction. מבוא. ראה  חי לירות ל1,000 on/pe/ 1

אוכלוסייה וקבוצת כזין לפי חיים1, תוחלת ג/28. לוח
TABLE III/28.LIFE EXPECTANCY1, BY SEX AND POPULATION GROUP

האוכלוסייה לאיהוריםD'lliVכל
Total populationJewsNonJews

נקבותזכריםנקנותזכריםנקבותזכרים
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

1930193262.7 59.919301932
1933193561.8 59.519331935
19361938645 60.819361938
1939194164.6 62.319391941
1942194465.9 64.119421944

194967.6 64.91949
1950195470.1 67.219501954
1955195971.8 69.019551959
1960196473.1 70.619601964

21965 196973.4 70.2196519692
3■21970 197470.173.273.6 70.568.872.2197019742■3

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 71.968571.31977
197871.575.075.6 71.969.172.01978
197971.875.375.8 72.370.073.11979

21980198472.676.076.4 73.070.973.8198019842
198072.175.776.2 72.570.073.41980
198172.775.976.3 73.170.674.21981

2 198272.575.876.2 72.870.873.319822
198372.876.276.6 73.271.274.1'983
198473.176.677.1 73571.574.21984

198573.577.077.3 73.972.075.81985
198673.276.877.1 73.572.275.01986
198773.677.077.7 73.973.275.81987

1 Data for multiyear periods are arithmetical means of the yearly
expectations. 2 Excl. war casualties; see introduction. 3 For
total population and NonJews  averages of 19711974.

אריתמטיים ממוצעים חם ומעלה שנתיים של שונות לתקופות הנת1(ים 1

מבוא. ראה מלחמה: חללי כולל לא 2 השנתית. התוחלת של
וללא'הורים. האוכלוסייה לכל  19711974 ממוצעי 3
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אוכלוסייה1 וקבוצת מין (א60),לפי נבחרים בגילים חיים תוחלת  ג/29. לוח
TABLE I1I/29.LIFE EXPECTANCY AT SPECIFIED AGES, (e0,), BY SEX AND

POPULATION GROUP1
האוכלוסייה כל

Total population
Q'TJfNonJews

גיל
Age

זכרים
Males

נקבות
FemalesזכריםMale!נקנותFemalesזכרים

Males
נקבות

Females

19871950
1954

1960
1964

1970
1974

1980
198419871950

1954
1960
1964

1970
1974

1980
198419871987

073.677.067.270.670.573073.970.173.173.776.477.773.275.8
569.773.065.967.967.269.069.868.570.270.)72.473.369.772.3
1064.868.161.263.162.464.164.863.865.365.267.468.464.867.4
1559.963.156.458.257.559.259.958.960.460.362563.460.062.5
2055.158.251.953552.854.455.154.155555.557.658555.357.7
2550.353.347.448.848.249.750.349.450.750.652.653.650.552.8
3045.548.442.844.143.444.945544.645.945.847.748.745.747.8
3540.743.538.139.338.740.140.739.941.140.942.943.840.943.0
4035.938.733.534.634.035.335.935.336.336.138.038.936.238.2
4531.333.928.829929.530.731.230.731.731.433.334.131.533.4
5026.729.224.425.425.126.226.726.327.226.928.629.427.128.7
5522.624.720.421.221.022.022522.022.922.524.125.023.224.1
6018.620.516.617.317.118.118.518.018818.519.920.719.520.0
6515.116.513.313.913.714515.014.415.114715.916.716.016.1
7011.912.910.511.010.711.311 711.212.011.512.313!13.512.8
759.19.78.28.58.38.69.08.79.28.79.39.810.110.1

1 Data for 5 year periods are arithmetical means of the yearly
expectations.

השנתיות. ממוצעיםאריתמכי"םשלהתוחלות חם לתקו9וחשל5שנ1ם הנתונים

,(Ix) חיים נולדים מתוך1,000 נבחרים בגילים בח"ם נשארם  ג/30. לוח
אוכלוסייה1 וקבוצת מין לפי

TABLE III/30.SURVIVORS AT SPECIFIED AGES OUT OF 1,000 PERSONS
BORN ALIVE (Ix), BY SEX AND POPULATION GROUP1

האוכלוסייה a'11rvNVכל

Total population
1ontrJewsNonJews

7')
Age

זכרים
Males

naj7j
FemalesזכריםMale!נקבותFemales

זכרים
MalesFemales

1950196019701980f QQ7195019601970198019871QQ7 19541964197419841/ס19 yo*1954196419741984
U 11 3

01.0001,0001.0001.0001.0001,0001,0001.0001,0001.0001.0001,0001,0001.000
5985987947967976986989953973981988991979981
10983986942965973984988950972979987991977979
15982985939963971983987947970977986990974978
20979983931958966980984944967975985989971976
25975981921953959975980939964973983987967974
30970980914948954971976934961970981986962972
35966977906942948966971927956966978983959969
40960973897935940960965918950961974980951965
45951968886925927949957906940953968975940959
50935958866908905932942889925938957965921951
55905939830878872901911861899913938945884934
60857907779828821853867822860873908915831896
65784860692748741783792754791809855868763841
70686781576633626679695655693708771790644750
75557665432491476537559507562565645676559613

1 See note ot Table IIU29. נ/29. ללוח הערה ראה 1
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מוות סיבות
(יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי ג/31. לוח

תושבים ל100,000 שיעורים

מסקר
ברשימת
י195019551960תמותה 1965
מהדורה

מוות 1954195919641969סיבת
ICD9

הכל 669י646593580סך
המע"ם1 של זיה1מי1ת 311484מחלות
13643שחפת2
110שעלת3
מנינגוקוקוס4 '11 0000זיהום
צפדת5
הדם6 אלח
שחורות7 __אבעבועות
1110חצבת8
__1מלריה9
אחרות10 זיהומיות מחלות

ממאירות שאתות
הקינה11
הג120 המעי
ה0נעת13 ופי העקול המעי החלחולת,
והריאה14 הסימפונות הנשימה, 8595106118קנה
השד15
הרח160 צוואר
לאוקמיה17
אחרות18
ממאירות19 לא שאחות

9765 מוגדרות20 ובלתי אחרות שאתות
.י2 04335וכרת
תזונתי22 כחשון
קלוריות23 חלבון  אחרת תזונה תת
דם24 1111חוסר

העוצבה25 י3דלקת 221

חריפה26 שיגרון 1100קדחת
כרוני27 לב ■1111שיגרון 98
דם28 לחץ 6877יתר
29
30

הלב שריר של חריף אוטם
אחרת איסכמית לב 102127151183מחלת

אחרות31 לנ 19191819מחלות
שבמוח32 הדם כלי 64666889מחלות
שומנית33 טרשת
ריאות34 34292115דלקת
1211שפעת35

וגנחת36 נסחת סימפונות, דלקת
ותריסריון37 קיבה כינ
התוספתן38 1110דלקת
שבר39
הכבד40 ושחמת הכבר של כר1ניות מחלות
חולה41 כליה תסמונת כליה, מחלת כליות, דלקת
הערמונית42 עיצוב ■54יתר 43
הפלות43

32
ישירות44 מילדותיות 11סיכות

מולדים45 17171413מומים
46
47

בלידה חבלה
סנלידתיות 37292424סינות

מוגדרות48 בלתי ו0יבוח סימפטומים 39221921סימנים,
אחרות49 מחלות
מנועי50 רכב 13תאונות
מקריות51 נפילות
אחרות52 תאונות
7התאבדות53
רצח54
אחרות55 חיצוניות סיבות

0בוא. ראה  ונ1982 1973 ב967ו, מלחמה חללי כולל לא
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CAUSES OF DEATH

TABLE111/31.DEATH RATES, BY CAUSE (Jews)
Rates per 100,000 population

No. in

1970י
1974

1975
1979

1981י
198419851986Cause of death

Mortality
list
ICO
9

725725752TOTALי730721י
32011Intestinal infectious diseases1

21000Tuberculosis2
0Whooping cough3
00000Meningococcal infection4

0Tetanus5
101011Septicaemia6

0Smallpox7
0000Measles8
Malaria9

t22All other infectious diseases10
Malignant neoplasms

10119Stomach11
141514Colon12
444Rectum, rectosigmoid junction and anus13

131141192019Trachea, bronchi and lung14
141415Female breast15
111Cervix uteri16
657Leukaemia17

706973Other18
£4111Benign neoplasms19

555Other and unspecified neoplasms20
10971110Diabetes mellitus21

0()000Nutritional marasmus22
U

000Other protein caloric malnutrition23
122Anaemias24ו1
11101Meningitis25
00000Acute rheumatic fever26
86' ' 333Chronic rheumatic heart disease27
669910Hypertensive disease28

213201
Acuteווו121105 myocardial infarction29
515562Other ischaemic heart disease30

2228626270Other heart disease31
10093786872Cerebrovascular disease32

67Arteriosclerosis33ך
9Pneumonia34וו516192ו
11000Influenza35

1110566Bronchitis, emphysema and asthma36
211Ulcer of stomach and duodenum37

00000Appendicitis38
100Hernia of abdominal cavity39
777Chronic liver disease and cirrhosis40
715ו16 .Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41

22111Hyperplasia of prostate42
000Abortion43
00000Direct obstetric deaths44
1413866Congenilal anomalies45

000Birth trauma46
£**1 0

121010Other perinatal conditions47
2937484439Signs. sympioms and illdefined causes48

778388Other diseases49
5101010Motorו18 vehicle accidents50

455Accidental falls51
1815122222Other accidents52
78668Suicide53

222Homicide54
233Other external causes55

1 Excl. wai casualties in 1967. 1973 and 1982. See inuoduction.
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ומין אוכלוסייה קבוצת סיבה, לפי פטירות, ג/32. לווו
1986

האוכלוסייהמספר Totalכל populatiorיהודים
תמותה ברשימת

No. inמוות סיבת
Mortality Listזכריםנקבותזכרים

ICD9MalesFemalesMales

הכל 15,64513,77814,129סך
המעיים1 של זיה01יות 283816מוזלות
11711שחפת2

1שעלת3
מנינגוקוקוס4 ע' 313זיהום
צפדת5
הדם6 221221195אלח
שחורות7 אבעבועות
31חצבת8
__מלריה9

אחרות10 זיהומיות 373329מחלות
ממאירות שאחות

220121208הקיבה11
הגס12 267242261המעי
הטבעת13 ופי העקול המעי 647061החלחולת,
והריאה14 הסימפונות הנשימה, 522211480קנה
534השד15
הרחם16 30צוואר
163126151לאוקמיה17
1,5351,2231.446אחרות18
ממאירות19 לא 9188שאתות
מוגדרות20 ובלתי אחרות 1068197שאתות
171236143סוכרת21
תזונתי22 11נחשון

קלוריות23 חלבון  אחרת תזונה 636תת
דם24 344530ח1סר
העוצבה25 13129דלקת
חריפה26 שיגרו! 1קרחת

כרוני27 לב 298025שיגרון
דם28 לחץ 156273136יתר
הלב29 שריר של חריף 2,4831,7422.306אוטם
אחרת30 איסכמית לב 1,3349901,254מחלת
אחרות31 לב 1,3431,4001,220מחלות
שבמוח32 הדם כלי 1,2911,5261,178מחלות
שומנית33 143120132טרשת
ריאות34 397364359דלקת
44שפעת35
וגנחת36 נפחת סימפונות, 120101105דלקת
ותריסריון37 קיבה 323027כיב
התוספתן38 434דלקת
261שבר39

הכבד40 ושחמת הכבד של כרוניות 18985170מחלות
חולה41 כליה תסמונת כליה, מחלת כליות, 310262278רלקת
הערמונית42 עיצוב 2625יתר
הפלות43

ישירות44 מילדותיות 4סיבות

מולדים45 221174127מומים
בלידה46 131חבלה

ארורות47 סבלידתיות 262200192סיבות
מוגדרות48 בלתי וסיבות סימפטומים 914681805סימנים,
אחרות49 1,7091.6781,558מחלות
מנועי50 רכב 296123249תאונות
מקריות51 8711176נפילות
אחרות52 529372461תאונות
18296170התאבדות53
582048רצח54
אחרות55 חיצוניות 724461סיבות

רופא חתימת 36362ללא
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TABLE III/32.DEATHS, BY CAUSE, POPULATION GROUP AND SEX
1986

JewsמוסלמיםMoslems

Cause of death
זכרים

FemalesMalesFemales

12,4621,080922TOTAL
231114Intestinal infectious diseases
5_1Tuberculosis
1Whooping cough
1Meningococcal infection
Tetanus

1972118Septicaemia
Smallpox
Measlesו3

Malaria
3033All other infectious diseases

Malignant neoplasms
1Stomachר117
23314Colon
6821Rectum, rectosigmoid junction and anus
203294Trachea, bronchi and lung
51610Female breast
27_Cervix uteri
113117Leukaemia
11556236Other

1711Benign neoplasms
8051Other and unspecified neoplasms
2152214Diabetes mellitus
_Nutritional marasmus
3Other protein caloric malnutrition

4023Anaemias
943Meningitis
1_Acute rheumatic fever

7127Chronic rheumatic heart disease
2291234Hypertensive disease
161312182Acute myocardial infarction
9284140Other ischaemic heart disease
12618795Other heart disease
135975117Cerebrovascular disease
11185Arteriosclerosis
3272728Pneumonia

___Influenza
93127Bronchitis, emphysema and asthma
2651Ulcer oi stomach and duodenum
21Appendicitis
511Hernia of abdominal cavity

75105Chronic liver disease and cirrhosis
2432011Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis
Hyperplasia of prostate
Abortions
Directו_2 obstetric deaths

1027961Congenital anomalies
3Birth trauma

1516344Other perinatal conditions
5887278Signs, symptoms and illdefined causes
154311192Other diseases
1083411Motor vehicle accidents
10694Accidental falls
3315235Other accidents
966Suicide
1693Homicide
3994Other external causes
23032Not medicatty cetrified
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וסיבה גיל מץ, לפי פטירות ג/33. לוח
1986

ברשימת נילמםפר
מנותתמותה הכלסיכת סך
ICD 9Total0242544

מווולס יםמםפוים
הכל סך  1,114זכרים 15,645652

100,000V חושביםשיעורים
הכלי סך 102 729114

זיהומיות110 3מוזלות 142

ממאירות118) 5שאתות 12919

81סוכרת21

דם28 לחץ ו7יתר
הלב29 שריר של חריף 1167אוסם

אחרת30 איסכמית לב 622מחלת

אחר1ת31 לב 1מחלות 638

במוח32 רם כלי של 601מחלות

הדם33 מחז1ר של אחרות 0מחל1ת 71

ריאות34 3דלקת 192

וגנחת36 גפחת סמפונות 1דלקת 60
כנד40 93מחלות

כליה41 1מחלות 142

מולדים45 20מומים 101

אחרות47 סנלילתיות 24סיכות 12

מוגדרות48 לא וסיבות סימפטומים 10סימנים, 4310
(1  49 (שארית האחרות המחלות 9כל 9215

ממונע50 רכב של 9תאונות 1410
2התאבדות53 89

(6055 (שארית האחרות החיצוניות ה0יבות 13כל 3521

מודולס יםממסרים
הכל סך  796נקבות 13,778409

ל100,000 תושביםשיעוו'ס
הכלי סך 77 63971

זיהומיות110 3מחלות י 141

ממאירות1118 3שאתות 11931

110סוכרת21
רם28 לחץ 130יתר

הלב29 שריר של חריף 0אוסם 811

אחרת30 איסכמית לב 0מחלת 460

אחרות31 לב 0מחלות 653
במוח32 רם כלי של 0מחלות 712

הד330 מחזיר של אחרות 0מחל1ת 60

. ריאות34 3דלקת 171

וגנחת36 נפחת סמפונות 50דלקת

כנד40 0מחל™ ו4

כליה41 1מחלות 121

מולדים45 16מומים 80
אחרות47 סנלירתיות 20סיכות 9

מוגדרות48 לא וסיבות סימפטומים 7סימנים, 314

(149 (שארית האחרות המחלות 8כל 9110
ממונע50 רכב של 4תאונות 65
2התאבדות53 45

(50  55 (שארית האחרות החיצ1ני1ת הסיבות 7כל 256

רופא. חתימת ללא נקנות שר מקרים 36  1 D>or >ty מקרים 36 כולל
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TABLE III/33.DEATHS, BY SEX, AGE AND CAUSE
1986

AgeNo. in
Causo of deathMortality list

ICD9 4564657475+

Absolute numbers
2,9203,7137,246MALES  TOTAL

r 100,000 populationRates pe
9493,49710,308 TOTAL1
1063225Infectious diseases110

2217451,615Malignant neoplasms1118
1541105Diabetes mellitus21
833132Hypertensive disease28

1867011,599Acute myocardial infarction29
803381,022Other ischaemic heart disease30
672821,121Other forms of heart disease31
583191.087Cerebrovascular disease32
631122Other diseases of circulatory system33
1057371Pneumonia34
93173Bronchitis, emphysema and asthma36
275148Chronic liver disease and cirrhosis40
1373249Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41
2Congenital anomalies45
Other perinatal conditions47

68160525Signs, symptoms and ilidefined conditions48
893901,572All other diseases (residual 149(
183068Motor vehicle accidents50
172640Suicide53
44120317All other external causes (residual 5055(

Absolute numbers
1,9713,3057,296FEMALES  TOTAL

Rates per 100,000 population
5752,6569,146 TOTAL'
1151203Infectious diseases110
2195761.103Malignant neoplasms1118
1460138Diabetes mellitus21
850228Hypertensive disease' 28
644311,230Acute myocardial infarction29
24195831Other ischaemic heart disease30
362371,200Other forms, of heart disease31
393051.255Cerebrovascular disease32
415102Other disease of circulatory system33
754295Pneumonia34
62561Bronchitis, emphysema and asthma36
102126Chronic liver disease and cirrhosis40
1050184Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis41
123Congenital anomalies45
Other perinatal conditions47

26132405Signs, symptoms and illdefined conditions48
563481.507All other diseases (residual 1 49(
61424Motor vehicle accidents50
8918Suicide53
2580326All other external causes (residual 5055(

1 Including 36 cases of males and 36 cases of females not medically certified.
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ו0יבה מין גיל, אוכלוסייה, קבוצת לסי ,n1j7n'n nn'oo  .34/a לוח
נבחרת

מספר
ברשימת

19701975

תמותה
No. inמוות הכלסיבת סך

00' 027 days
הכל סך

ימים 027 days

Mortality
List
/CD 9

Total
הכלי סר
Total1

06
.מים
days

Total
הכלי 0ך
Total1

06
ימים
days

naonמוחלטים ם
כולל 1,7801,1269322,1921,3001,029סך

\\VVi000לי לידות■0 1,.n

כולל 022.013.911.522.913.610.7ך
המעיים1 של זיהומיות 1.60.10.02.20.20.0מחלות

האחרות210 והטפיליות הזיהומיות המחלות 0.56.10.10.70.20.1כל

ריאות34 2.30.70.32.1050.2דלקת
מולדים45 5.23.12.24.92.81.9מומים

46
47

בלידה חבלה
אחרות סבילידתיות סיבות

9.59.28.69.59.38.3

י5055 חיצוניות 0.50.20.10.50.10.0סיבות
מוגדרות והבלתי האחרות הסיבות 2.40.50.22.9050.2כל

מזוולנויםמגזמר ם

הכל 0ך  ו1,155826709יהודים ,307902738

ל000שיעור לידותים 1,

הכל סך 18.913.511.817.912.310.1
המעיים1 של זיהומיות .0.70.10.00.80.10.0מחלות

האחרות210 וה30יליות הזיהומיות המחלות .0.40.10.1כל 0.40.20.1
ריאות34 1.30.50.30.80.20.1דלקת
מולדים45 4.82.92.04.32.61.8מומים

46
47

בלידה הבלה
אחרות סבלידתיות סיבות

9.89.59.09.08.77.9

חיצוניות5055 0.40.20.00.30.10.0סיבות
מוגדרות 1הבלתי האחרות הסיבות 1.60.30.22.10.40.2כל

מוחלטיםמספד 0
הכל סך  יהודים 625300223885398291לא

ל000שיעור לידותים 1,■n

הכל 0ך 31.815.311.439.517.813.0
המעיים1 של זיהומיות 4.30.36.50.60.1מחלוח

האחרות210 ור,00יליוח 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

בלידר. חבלה

אחרות סנלידתיות סיבות
8.68.17.411.611.29.6

חיצוניות5055 00.90.40.21.00.20.0ינות
מוגדר1ת ור,בלחי האחרות הסיבות 5.41.00.56.00.70.3כל
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TABLE III/34.INFANT DEATHS, BY POPULATION GROUP, AGE, SEX AND
SELECTED CAUSE

986ו198019852

D'D'027 dayso'o1 027daysימים 027 days
הכל הכלסן הבל0ך Causeסך of death
Total06Total06Total06

הכלי הכלי'D'Uסן הכל'D'Dסן ימיםסך
Total1daysTotal1daysTotal1days

<number!Absolute
1,4719327481,184621 7801,140758590GRAND TOTAL

. birthsRates per 1,000 live
15.69.97.911.96.3 7.911.47.65.9GRAND TOTAL

0.10.10.20.0Intestinal infectious diseases
0.40.10.10.40.1 0.10.20.10.0All other infectious and parasitic diseases
1.10.20.10.30.0 0.00.40.10.0Pneumonia
3.11.91.63.11.6 2.03.42.41.9Congenital anomalies
0.10.10.10.10.0 0.00.00.00.0Birth trauma
65.6.05.24.73.7 4.44.74.43.6Other causes of perinatal motrality
0.40.10.00.40.1 0.20.60.20.1External causes
4.01.40.92.70.7 1.01.9050.3All other and unspecified causes

inumber!Absolute
885618503741435 537717511407JEWS  TOTAL

Rates per 1,000 live births
12.48.77.19.85.7 7,19.66.85.4 TOTAL
0.00.00.0Intestinal infectious diseases
0.20.10.00.30.1 0.10.10.00.0All other infectious and parasitic diseases
0.40.10.00.20.00.20.10.0Pneumonia
2.81.61.32.41.3 1.7' 2.61.81.4Congenital anomalies
0.10.10.10.00.0 0.00.10.00.0Bitrh trauma
5.95.64.94.53.6 4.24.64.33.6Other causes of perinatal mortality
0.30.10.00.30.1 0.2050.20.1External causes
2.71.00.72.00.6 ו0.9 .50.40.2All other and unspecified causes

numbersAbsolute
586314245443189 246423247183NONJEWS  TOTAL

Rates per 1,000 live births
25.613.710.718.37.9 10.317.310.27.6 TOTAL

0.40.40.70.0Intestinal infectious diseases
0.90.20.10.80.0 0.20.60.20.1All other infectious and parasitic diseases
3.10.60.20.70.0 0,00.90.1Pneumonia
4.22.72.35.42.5 3.36.14.33.3Congenital anomalies
0.20.10.10.10.0Bitrh trauma
8.27.26.35.34.2 4.94.94.63.7Other causes of perinatal motrality
0.80.30.00.80.3 0.40.80.10.0External causes
7.82.71.75.00.9 1.53.30.80.5All other and unspecified causes
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נבחרת וסיבה אוכלוסייה,גיל,מין קבוצת תינוקות"לפ1 פטירות לוחג/34.
(המשך)

TABLE III/34.INFANT DEATHS, BY POPULATION GROUP, SEX, AGE AND
SELECTED CAUSE (cont.)

1986מספר
ברשימת
027027תמותה
No.מוות סיבת Daysזכרים D'rv Daysנקבות Causeימים of death
jnהכל הכל0ך סך

MortalityMalesהכלי הכל06Femalesסך 06סך
List
ICD9

TotaiTotal1G'r>'

days
TotalTotal1days

D'uVninAbsoluteמספרים numbers
כולל 0627352ך 437321 513238GRAND TOTAL

חי לידות 1,000V omviu
Rates per 1,000 live births

כולל 12.36.9סך 8.66.6 10.54.9GRAND TOTAL
המעיים01 של זיהומיות 0.20.00.2Intestinalמחלות infectious diseases
הזיהומיות210 המחלות יכל 0.30.1 0.10.1 0.20.0All other infectious and

האחרות parasiticוהטפיל'ות diseases
ריאות34 0.40.0דלקת 0.10.1 0.40.0Pneumonia
מולדים45 3.82.3מומים 2.91.9 3.01.4Congenital anomalies
בלידה46 0.00.00.0חבלה 0.10.0Birth trauma
אחרות47 סבלידתיות 5.14.1סיבות 4.93.9 4.13.1Other causes of perinatal

mortality
חיצוניות5055 0.60.1סיבות 0.10.2 050.1External causes

הארורות הסיבות 2.00.4כל 0.60.4 1.90.2All other and unspecified
מוגדרותי causesוהבלתי

D'oVninAbsoluteמספרים numbers
הכל 0ך  405242יהודים 295216 312165JEWS  TOTAL

.n לידות ל1,000 d'iivui
Rates per 1,000 live births

הכל םך 10.56.3 7.75.9 8.54.5 TOTAL
המעיים01 של זיהומיות Intestinal_0.0מחלות infectious diseases
הזיהומיות210 המחלות 0.20.1כל 0.10.1All other infectious and

האחרות parasiticוהססיליות diseases
ריאות34 0.30.0דלקת 0.10.1 0.20.0Pneumonia
מולדים45 2.81.8מומים 2.21.4 2.31.0Congenital anomalies
בלירה46 0.00.00.1חבלה 0.10.0Birth trauma
אחרות47 סבלידתיות 5.04.0סיבות 4.73.9 4.13.2Other causes of perinatal

mortality
חיצוניות5055 0.50.1סיבות 0.20.2 050.1External causes

האחרות הסיבות 1.80.3כל 0.50.3 1.20.1All other and unspecified
מוגדרות causesוהבלתי

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers
הכל סך  יהודים 222110לא 142105 20173NONJEWS  TOTAL

ל> חישיעורים לידות 1,o0(
Rates per 1,000 live births

הכל 0ך 17.89.0 11.58.7 16.76.1 TOTAL
המעיים01 של זיהומיות 0.70.10.8Intestinalמחלות infectious diseases
הזיהומיות210 המחלות 0.60.1כל 0.10.3 0.60.1All other infectious and

האחרות parasiticוהנופיליות diseases
ריאות34 0.70.10.1ללקת 1.1Pneumonia
מולדים45 6.84.0מומים 5.13.5 5.32.6Congenital anomalies
בלידר,46 3irthחבלה trauma
אחרות47 סבלידתיות 5.64.4סיבות 5.43.7 4.12.9Other causes of perinatal

mortality
חיצוניות5055 1.00.10.2סיבות 0.60.1External causes

האחרות הסיבות 2.60.5כל 0.70.9 4.10.4All other and unspecified
מוגדרות causesוהבלתי

1 Including cases where the exact number of days is not known, but was
less than 28 days.

יום. 28*0 סחות אבל ידוע, לא מדויק ימים 00פר של לוקרים כולל
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ותיירות הגירה תנועות די. פרק

זה מספר תושבים: כ12,200 שנתיים מעל בחרל
ולא ב1983 לחול שיצאו אלה בין כהפרש מתקבל
ד/4), לוח ראה נפש, 22,300) 1985 סוף עד חזרו
בחול שהייה לאחר ב1985 ארצה שחזרו אלה בניכוי
ד/4). לוח ראה נפש, 11,100) ומעלה שנתיים של

האוכלוסייה בסיס על מחושבים השיעורים
התוספת. היווצרות בשנת הממוצעת,

מספרים מובאים ר/5, לוח של התחתון בחלק
יצאו אשר התושבים של המדינה קום מאז מצסברים
תקופות ברציפות בחו"ל להם ומלאו חזרו, ולא לרוו"ל
אלה בניכוי הלוח, בראש המצוינות שונות שהייה

שרוזרו.
כ303,400 נסו הצסברו 1985 בסוף לדוגמא:
שנתיים ומלאו 1983 עד 1948 מאז יצאו אשר תושבים

ברציפות. בחו"ל לשהותם ומעלה
כוללים אינם וד/5 ר/4 ד/3, בלוחות המספרים
הירדן, גשרי דרך לחו"ל היוצאים ירושלים מזרח תושבי
השוהים התושבים מספר זאת, לעומת בכוח. ועולים
והתושבים בחו"ל שנפטרו אנשים גם כולל בחו"ל
לארץ בחוץ בקביעות הגרים תושבים כוללים החוזרים

בלבד. לביקור ארצה ובאים
ההפרש פי על חושב תיירים ושל תושבים של הגיל
מבלי בגבול, המעבר שנת לבין הלידה שנת בין

המעבר. ובחודש הלידה בחודש להתחשב

ומקורות הסברים

אחת דרך עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
לסוג מתאים טופס וממלאים הגבול ביקורת מתחנות
פי על ועוד); תייר תושב, בכוח, עולה (עולה, האשרה
הנכנסים מספר על דרח נערך הטפסים, ספירת
הבסיס הם בטפסים הפרסים לסוגיהם. והיוצאים
תכונות לפי הגירה תנועות על הסדרות להכנת
תעופה נמל דרך היא בגבולות התנועה עיקר הנוסעים.

גוריון. בן
והאויר הים דרך והיוצאים הנכנסים מספרי
המופיעים מאלה במקצת שונים זה, בפרק המובאים
"תחבורה  '"ח לפרק מבוא (ראה תחבורה על בפרק

ותקשורת").
בגבול: שנרשמו העולים רק כלולים ד/1 בלוח
גם בו שכלולים ה/2, בלוח המובא מזה שונה מספרם
משרד של האוכלוסין מינהל בלשכות  ששינו אלה
או לעולה ארעי תושב או מתייר מעמדם את  הפנים

בכוח. לעולה
תושבי של התנועות כלולות לא ד/63 בלוחות
ביניהן ההבדל מכאן בכוח. העולים ושל ירושלים מזרח
כלולות. אלה תנועות שבהם רד/2, ד/1 לוחות לבין
תיירים תנועת על הנתונים מקורות של נוסף פירוס
בסדרת תיירות על בפרסומים למצוא אפשר ותושבים

המיוחדים. הפרסומים

הגדרות

היוצא בישראל בקביעות הגר אדם יוצא: תושב
או הגירה, שליחות, עסקים, ביקור, למטרת לוזול

אחרת. מסרה
שהותו בעת ישראלי לאזרח שנולד מי עולה: א1וח

בחרל.
חוק לפי קבע לישיבת לארץ הנכנס אדם עולה:

הכניסה. חוק לפי או השבות
או עולה לאשרת הזכאי חוץ אזרח בכוה: ו\ולה
ורוצה תשי1950,  השבות חוק לפי עולה תעודת
3 על העולה לתקופה בה ולשהות לישראל להיכנס
ירי על הופעלה בכוח עולה בדבר התקנה חודרים.

. .1969 יוני בחודש הפנים משרד
עולים של ויציאות כניסות בנוח: עולים תנועת

הראשונה. כניסתם לאחר בכוח,
של לשהות לארץ הנכנס חוץ אזרח ארעי: תושב
וכר. ללימודים זמנית, לעבודה חודשים משישה למעלה
תייר באשרת לישראל הנכנס חוץ אזרח ת"ר:
התיירים בין ארעי; תושב או בכוח עולה עולה, ושאינו

דיפלומטים. גם כלולים
או ליום חופים בשייט מבקרים בשיוס: נוסעים
"מבקרים נקראו 1984 (עד באונייה לרוב הלנים יומיים,

סיור"). באוניות
בכוח: לעולה או לעולה מעמדו ששינה ת"ר
בקשה הגיש בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס אדם
פרק (ראה בכוח עולה של או עולה של מעמד וקיבל

הי).
תושבים תנועת גם הלוחות כוללים ב1970 החל
אחרת. צוין כן אם אלא ירושלים, מזרח של ותיירים
העולים גם הלוחות בכל נכללים ב1970 החל
הגדרה (ראה עולים" "אזרחים נכללים ולא הלאיהודים

לעיל).

חישוב שיטות

1988 1984 בשנים יוצאים לתושבים ד/4, בלוח
שלא התושבים מספר בדבר (תחזית) אומדן נערך
מבוססים אלה אומדנים קלנדרית. שנה כעבור יחזרו
האומדן תאריך עד אלה תושבים של בפועל החזרות על
קודמות. שנים יוצא1 מבין תושבים של חזרה דפוסי ועל
נתונים מובאים ד/5 לוח של העליון בחלק
מספר של שנתיים) (ממוצעים נטו תוספות המבטאים
(לפי מאזנים הם אלה שונות. בתקופות בחול תושבים
התושבים מספר של התוספת) של היווצרותה שנת
לתקופות ברציפות בחול ונשארו שונות בשנים שיצאו
שחזרו אלה בניכוי הלוח, בראש המצוינות שהייה

ארצה.
ששהו התושבים למצבת נוספו ב1985, לדוגמא:
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ובאויר בים בינלאומית נוסעים תנועת על נתונים הכנסות ועל מלון בבתי תיירים תנועת על נתונים
תחבורה  י"רו בסרק מופיעים שכר נויסות ועל ושירותי מסחר  '"ז בפרק מופיעים מתיירות

וי"ח/12. '"ח/11 '"ח/8, לוחות ותקשורת, ואילך. 3/71 לוח הארחה,

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

אי חלק 19481972 לישראל העלייה 416
בי חלק 19481972 לישראל העלייה 489

1979/80 יוצאים ותוחבים תיירים סקר 686
19851986 תיירות 813

1987 לישראל העלייה 833
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summary tables סיכום לוחות
אשרה סוג לפי ויציאות, כניסות  ד/1. לוח

TABLEIV/1 .ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA

תיירים6
כוללתושביםתנועת (לא

בכוח*אזרחיםעולים נוסעיםנוסעיםארעיים5עולים
הכל בכוחיסך בשיו0בשיוט)1nwinMovementTempo□3עולים2ועולים
TotalImmigrantsImmigratingResidents3ofraryTourists6Cruise

and potentiacitizens2potentialresi(not incl.Passengers
immigrants'immigrants4dents5cruise

passengers)

krrivalsכניסות

34,184,4681,706,82323,4239,958,597188,108212,33520,029,9872,065,195
383,919341,24915.92926,741 .

678,257395.01596.1693,767169,94013.366
685,513211.561173,26112,631276,10111 ,959

1,570,892244,506364.088_31,227849,19481,877
2.450,265105,728539,2371.37547,2471,607,503149,175
§4,367,397198.456§4,039983,84346,55222,5472,889,976221,984
§6.550.077106,972§4.4441,764,05942,52619,9554,153,731458,390
§9.115,04165,797§8,0963,193.79664,30246,6175,142.618593,815
§917,79217,509■ §608268.0048,3843,733559,02160,533
1,104,20217,092§680279.1237.0443,665732,71163,887

§1 .335.88718.611§768319.2677.0863,621893,88392,651
§1,531.36023,099§770423,4389,4453,795958,711112,102
§1,660,83630,661§1,618474,22710,5675,1411,009,405129,217
§1.701,09816,677§1,152481,60313.35512,4921 .065,830109,989
§1,766,1988,794§1,315589,54013,84415,6491,040,33296,724
§1,670,3379,464§1,688641,67812,8027,195899,10398,407
§1,969,77213,369§2,224769,01513,1195,2251.042,550124,270
§2,007,63617.493§1.717711,96011.1826,0561.094,813164,415
§1,992,1318,9051,447531,3538.9635,0891,264,368172,006
§1,893.2127,2581,764674,1198.3785,7841,101,48194,428
§2,346,94410.6061,833801.8857,6667,3791,378,742138,833
§2,150,81210.7701,800820.8588,34810,0921,169,582129,362

15V Departuresיציאות1941
198132,725,52910,469,366264,248248,32219,678,3982,065,195

948194943,17921,61021,569
19501954329,160151,7404,018160,03613.366
19551959519.935231,52711,720264,72911,959
196019641,352.566418,488_30,892821.30981,877
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
19761,093,341296.98411,6755,318715,47763,887
19771,328.750332,99711,7815,417885.90492.651
19781,506.362430,26013,4115,232945.357112.102
19791,637,487491,50514,7955,358996,612129.217
19801,709,033513,45918,33610,3651,056,884109,989
19811,775,482606,34316,78117,5301.038,09496,724
19821,672.517650,32514,58712,156897,04298.407
19831.926.847771,64614.9376.3741.009.620124,270
19841.991,112729,84211,6196.2561.078,980164,415
19851,991,890553,23010,9625,4901,250.202172,006
19861,889.255700,26010,4017,5171 ,076,64994.428
19872.329.671814,4578.6959.6841.358.002138.833
19882,155.954839.7669.70111,4341,165.691129,362
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(המשך) אשרה כ"ג לפי ויציאות, כניסות  ד/1. לוח
TABLE IV/1.ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA (cont.)

ת"רים6
כויי (יא
נוסעים
בשיוט)

Tourists6
)not incl.
cruise

passengers)

niinn
בכוח4אזרחיםעולים o'>/p5O"JJ<M

הכל בכוחיסך MovementTempoעולים2ועולים
TotalImmigrantsImmigratingResidents3ofrary

and potentiacitizens2potentialresi
immigrants'immigrants''dents5

Balanceמאזן
19601964§218,326244,50654,40033527,88519601964

196017,22323.64412,0494255,2031960
196141,09146,65010,0562944,2031961
196254,66359,60011,4102356,2381962
1963§58,97962,15610,7822137,3921963
196446,370. 52,45610,1038324,8491964

1965196986.598105,72249,4721,0854,02535,45819651969
196524,62628,7959,6606306,1211965
196691313,61012,8141,6311,7481966
196710,26012,27513,69158812,2641967
968ו196819,57118,1506,9051,7396,587
ו196931,22832,8926,4021,0852,9158,738 969

19701974§155,125198,456§4,03959.65133,91214,36260,55519701974
1970§30.14429,961 ■§1,0897,2035,5563,58515,4381970
י1971 §35,21036,205§8898,6488,1053,16418,0331971
197233,71651,5647899,4607,6372,4258851972
197346,30551,5137638,6766,5703,06412,3391973
350925,6646,0442,12413,8601974ו19749,75029,2

19751979§87,082106,972§4,44470,41122,7796, 75075.60619751979
1975§20,73717,509§60814,7205,2591,64724,2461975
1976§10,861(7,092§68017,8614,6311,65317,2341976
1977§7,13718,611§76813,7304,6951,7967,9791977
1978§24,99823,099§7706,8223,9661,43713,3541978
1979§23,34930,661§1,61817,2784,22821712,7931979

19801984§40,05065,797§8,09677,81911,9586,06461,9981980 1984
.1,15231,8564,9812,127§93516,677י7§1980 8,9461980
1981§9,2848,794§1.31516,8032,9371.8812,2281981
1982§2,1809,464§1 ,6888,6471,7854,9612,0611982
1983§42,92513,369§2,2242,6311,8181,14932,9301983
1984§16,52417,493§1,71717,88243720015,8331984

1985§2418,9051,44721,8771,99940114,1661985
1986§3,9577,2581,76426,1412,0231,73324,8321986
1987§17,27310,6061,83312,5721,0292,30520,7401987
19885,14210,7701,80018,9081,3531,3423,891 1988

I Exci. tourists who changed their status to immigrants or potential
mmigrants but includes immigrating citizens up to 1969  see introduciion
b this chapter and to Chapter V. 2 Up to t978, excl. immigrating
:itizens who registered at the bureaus of the Ministry of the
nterior. 3 Inct. arrivals and departures of residents oi East Jerusalem
'ia the Jordan bridges; see also note 3 to Table IV/2, 4 As of July 1969
 after first entrance, 5 As of 1952. 6. As of May 1985, incl. also
'isits in Sinai up to 7 days.

עד ע1לים אזרחים כ1לל אך ככוח לעולים in לעולים מעמרם ששינ/ תיירים כולל לא ו

עולים אזרחים כולל לא ,1978 עד 2 ה/ ולפרק זה לפרק מבוא ראה  1969
מזרח תושבי של ויציאות כניסות כולל 3 הפנים. משרד בלשכות שנרשמו
ביולי החל 4 .2/7 ללוח 3 הערה גם ראה הירדן; '1&J דרו ירושלים
כולל ,1985 במאי החל 6 ב1952. ריחל 5 ראשונה. כניסה אחרי  1969

ימים. 7 ער בסיני ביקורים .נם
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אשרה וסוג ויציאה כניסה דרך לפי ויציאות, ד/2.כניסות לוח
TABLE IV/2.ARRIVALS AND DEPARTURES, BY MODE OF ENTRANCE

AND DEPARTURE AND CATEGORY OF VISA
1988

(A

*?I
COHi

c_ CD

הכלידרך סך
a™ o>
 ">E5c £0>1>O\T\

E o3 '05n (U'ת"רים
Mode of
entrance

ויציאה *£■Total1כניסה 5

///a.
Residents

b S>73

m
a1

Tourists1and departure

Arrivalsכניסות
. הכל 02,019,65010,770820,8588,34810,0921,169,582TOTALך ■

1,704,77610,770700,8687,7696,396978,973Airאויר
43,22725,35510316517,604Seaים

271,64794,6354763,531173,005Land.יבשר,
הירדן2 78,25738,9853082138,421Jordanמעברי border2

. מצרים 153,13454,942421מעברי 1,01396,758Egyptian border
לבנון 40,256708251,69737,826Lebaneseמעברי border

TOTAL
Air
Sea
Land '
Jordan border2
Egyptian border
Lebanese border

Departures
1,165,691
979,544
17,806

168,341
31,119
98,168

' 39,054 .

11,469
7,246
187

4,036
965

1,148
1,923

9,666
9,028
120
518

489
29

839,766
713,374
26,121
100,271
39.087
60,503

681

יציאות

2,026,592
. 1,709,192

44.234
273,166
71,171
160.308
41,687

הכל סך
אויר
Q'

יבשה
הירדן2. מעברי
מצרים מעברי
לבנון מעברי

1 Excl. immigrating citizens and cruise passengers: see Table
1v/9. 2 Incl. movements of residents fromEast Jerusalem via the Jordan
bridges  33,934 arrivals and 34,021 departures, as well as Israeli residents
who went to Mecca  5.018 departures and 5,001 arrivals.

תנועת כולל 2 ד/9. לוח ראה בשיוט; ונוסעים עולים אוררו'ם כולל לא ו

יציאות, ו34.021 כניסות 33,934 הירדן: נשרי ררך ירושלים 0זרח חושני
כניסות. 5.001! יציאות 5.018 למכה; שיצאו ישראל תושבי וכן

RESIDENTS
וחוזרים1 יוצאים תושבים . 3/1 niV

TABLE IV/3.RESIDENTS DEPARTING AND RETURNING1

oouim

Thousandsאלפים
יציאה שנת

Yearיוצאים
Departing

a1 ,0'11nmm tikiReturning, by year of'returnחזרו לא
1988 סוף עד
Did not
return till

end of 1988

01
departure2הכל סך

Total2
1948
1981

1982198319841985198619871988

19481988
Upto 1975 1V

1976
1977
1978

9,743.3
2,597.3
256.9
290.4
386.2

9,242.7
2,408.4
244.2
278.9
379.5

4,607.5
2,400.8
241.9
275.7
374.3

586.1
1.9
0.8
1.2
2.2

723.2
2.2
0.7
0.9
1.6

484.5 668.0
1.1 1.5
0.2 0.4
0.3 0.5
0.3 0.7

628.6
0.7
0.2
0.2
0.3

757.9
0.2

0.1
0.1

 786.9500.6
188.9
12.7
11.5
6.7

1979
1980
1981

445.7
466.1
557.4

437.7
448.2
549.5

426.1
422.7
466.0

5.2
12.4
59.0

3.2
6.6
14.0

0.7 1.4
1.5 2.6
2.2 4.9

0.6
1.1
1.6

0.3
0.7
1.0

0.2
0.6
0.8

8.0
17.9
7.9

1982
1983
1984

594.2
725.7
685.3

580.3
712.9
672.4

503.457.5
6365

3.8 11.1
11.1 55.8
59.7 589.1

2.3
5.0
14.2

1.4
2.8
6.2

0.8
1.7

' 3.2

13.9
12.8
12.9

1985
1986
1987
1988

505.8
655.2
771.4
805.7

485.3
633.9
729.4
682.1

403.662.1
540.3

14.1
79.0
652.0

5.5
14.6
77.4
682.1

20.5
21.3
42.0
123.6

t Excl. the movement of residents of East Jerusalemvia the Jordan
Bridges and potential immigrants. 2 Incl. about 5,000 residents
who departed before 1948.

בכ1ח. ועולים הירין גשרי דרך ירושלים 0ורח תושבי תנועת כולל לא
.1948 לפני שיצאו תושבים כ5.000 כולל
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TOURISTS D'i"n
מנורים ארץ לפי תיירים, כניסות  ד/8. לוח

TABLE IV/8.TOURISTS ARRIVALS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

מגורים 196019701980198619871988Countryארץ of residence

אחוזים
ThousandsPerceritsאלפים

מלל 114.0441.31,175.81,101.51,378.71,169.6100.0GRANDסך TOTAL

הכל סך  6.029.042.383.493.173.26.3Asiaאסיה  tola!

0.8קפריסין
Q A

6.27.33.20.3'Cyprus
1.2טורקיה

y.u1 0.0
4.65.45.305Turkey

.0.817.6)ירדן 1874.40.4.Jordan
'לבנון 36537.138.83.3Lebanon
2.06.9Iranאירן
0.21.03.45.17.27.50.6Japanיפן

אחרות 1.812.114.8ארצות 13.417.31401.2Other countries
הכל סך  :5.816.839.532.836אפריקה T32.12.7Africa  total

5.65.14.30.4Egyptימצרים
אפריקה 4.511.426.020.323.62101.7Southדרום Africa
אחרות 1.35.413.56.97.46.80.6Otherארצות countries

הכל סל  nsivn40.9185.9718.5665.3839.8711.560.8Europe  total

סקנדינביה 2.018.969.066.386.781.77.0Scandinavianארצות
countries

המאוחרת 10.947.2140.8133.9155.6145.612.4Unitedהמג/לכה Kingdom
2.49.937.131.545.736.63.1Netherlandsהולנד
2.17.620.920724.320.01.7Belgiumבלגיה
10.0495138.8136.0158.8124.810.7Franceצרפת
2.48.455.833552.328.82.5Italyאיטליה
2.810.134.137.747.440.73.5Switzerlandשוויץ

ר.9. גרמניה, ■4.120.2157.5139.1182.1154:613.2Germany, F.R.
nnuoiN1.03.022.423.127721.21.8Austria
'0.12.0רומניה 3.03.24.04.50.4Romania

0.85.411.110.012.77.60.6Greeceיוון
00.20.810.816.121.513.41.1Spainפרד

אחרוה 2.12:917.214.221.032.02.8Otherארצות countries
הכל 0ך  59.5.202.2355.3297.0380.1325.527.9Americaאמריקה  total

הברית .497166.92847211.72935250.121.4U.S.Aארצות
2.6Canada'26.528.534.230:1'3.517.9קנדה

1.02.29.46.010.29.00.8Mexicoמקסיקו
2.16.215.428.014.41050.9Argentinaארגנטינה

1.24.07.311.214.2.13.61.2Brazilנרויל
0.31.1172.02אורוגואי 02.00.2Uruguay

:צילי 0.51.1151.51.71.90.1Chile

. אחרות 1.22.88.88.19.98.307Otherארצות Countries
הכל סל  1.57.016.118.723.921.41.8Oceaniaאוקיאניה  total

1.46.213.415.820.016.91.4Australiaאוסטרליה
וילנד 0.10.82.62.73.74.20.4New(יו Zealand

אחרות .ארצות 0.10.20.20.30Other countries

ידוו\ 0.30.44.14.35.75.90.5Notלא known
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כניסה ודרך מגורים ארץ לפי בשיוט, ונוסעים תיירים, כניסות . 9/7 לוח
TABLE IV/9.TOURIST AND CRUISE PASSENGER ARRIVALS, BY COUNTRY OF

RESIDENCE AND MODE OF ENTRANCE
1988

בשי01 נוסעים ללא ,Touristsתיירים, excl. cruise passengers
ר יבשהדרך
andByנוסעים

מגורים Countryבשיוטארץ of
הגל האויר10 היםדרך דרךדדן 70Cruiseersidenceה:
TotalBy airBy sea1אלנב passengersנשר

הכל :Thereofסך
TotalVia Allenb)

bridge
הכל 978,973סך 1,169,58217,604173,00538,430129,362GRAND TOTAL
הכל 0ן  22,889אסיה 73,7851,59448,7025,6983,889Asia  total

2.296קפריסין 3,232692/ 244
I 90} 4

3,559Cyprus
4,953טורקיה 5.30526212Turkey

33ירדן 4,39914,3654.3651Jordan
796לבנו! 38.81914337,8807315Lebanon

פקיסכון 2,540הודו, 4,445751,83056173India, Pakistan
5,696יפן 7,517761,74534063Japan

אחרות 6,575ארצות 9,4683452,54886066Other countries
הכל 0ך  27,607אפריקה 32, 7377623,774128218Africa  total

1,127מצרים 4,342673.14829113. Egypt
אפריקה צפון 4,068יתר 4,23325140112Other Notrh Africa

אפריקה 20,140דרום 21,0146192556151South Africa
אתרות 2.266ארצות 2,548512313742Other countries

הכל סל  622,424אידוקי; 711,49310,92678, 14314,67888,108Europe  total
סקנדינביה 65,955ארצות 81,755.1,89413,9062,5602.421Scandinavian

countries
16,934פינלנד 20,0274382,655818609Finland
26,107^בדיה 33,3127976,4081.093988Sweden
9,324נורבגיה 11 ,4702801,866424583Norway
13,590דנמרק 16,9463792,977225241Denmark

המאונזךת 129,122הממלכה 145,6042.32814,1542,16126,187United Kingdom
3,950אירלנד ■ 4,9873606771612,972Ireland
31,626הולנד 36,5847404,2185832,451Netherlands
18,509בלגיה 19,9881581,3215142,205Belgium
118,668צרפת 124,8088685,2721,2596,949France
25,381איסליה 28,7862643,1411,55111,437Italy
שוויץ 35,830י 40.6594524,3774272,573Switzerland

ר.פ. 131,181גרמניה, 154.6392.03121,4273,79817,848Germany, F.R.
18,811אוססריה 21,2222742,1371661.302Austria
4,154רומניה 4,49746297012Romania

4,914■יוון 7,5564712,171316,967Greece
11,575ספרד 13,417931,7499782,575Spain

3,597פורטוגל 3,953742824402Portugal
אחרות 19,151ארצות 23,0388733,0144851,807Other countries

הכל 0ך  287,448אמריקה 325,4332,98734,99816,20534,323America  total
אמריקה 256,052צפון 289,1812,54730,58215,89633,637North America

הברית 221,401ארצות 250,0611,85626,80415,15230,618United States
26.514קנדה 30,0965962,9866442,741Canada

8,137מקסיקו 9,02495792100278Mexico
אמריקה 867מרכז 1,0766203655Central America
אמריקה 30,529דרום 35,1764344,213244' 681South America
9,403ארגנטינה 10,4821299507493Argentina

11,523ברזיל 13,5681231,92260200Brazil
1,811א1רוגואי 2,00119171110Uruguay

1,584צייל' 1.865782031931Chile
אחרות 6.208ארצות 7.2608596790347Other countries
הכל 70  ,73אוקיאניה 760 27,4281,2117,0571,631402Oceania  total

11,187אוסטרליה 16,9157974,9311,201349Australia
זילנד 1,834ניו 4.2493722,04342853New Zealand

אתרות 139ארצות 264428320Other countries
ידוע 5,457לא 5,906724337902,422Not known
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וגיל מגורים ארץ לפי ת"ריםי, כניסות ד/10. לוח
TABLE IV/10.TOURISTS ARRIVALS1, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND AGE

הכל 0ך
Total

גיל groupsAgeקבוצות

0141519202425293044456465+

Percentsאחוזיםאלפינו
Thous.

1970414.765 100.07.711.97.920.834.410.81970
1975549.15.5 100.06.410.79.921.933.512.11975
1977880.45.9 100.06,09.48.321.434.214.81977
1978947.45.6 100.05,89.28.222.533.814.91978
19791,000.15.9 100.05.68.98.924.432.513.81979
19801.056.468 100.06.09.89.022.932.213.31980 .
19811,027.45.7 100.05.89.58.222.833.214.81981
1982890.26.2 100.06.29.98.322.731.615.11982
19831,031.26.8 100.06,69.87.923.231.714.01983.
19841,082.568 100.05,79.48.123.132.214.71984
19851 .250.66.5 100.05.79.38.022.632.615.41985
19861 ,084.67.3 100.05.810.08.923.831.113.11986
19S71,360.86.7 100.05.79.98.723.031.81421987

0לל 0ך  19881,165.66.7 100.05.610.39.123.631.513.21988  GRAND TOTAL

הכל סל  69.26.1א0יה 100.04.311.012.131.927.57.1Asia  total
טורקיה 3.29.4מזה: 100.03.16.36.331.231.212.5Thereof: Turkey and

Cyprusוקפריסין
38.870לבנון 100.05.913.913.430.72474.4Lebanon

הכל 0ל  32.27.2א0וי7,ה 100.06.89.99.628.028.69.9Africa  total
אפריקה רר1ם 21.062מזה: 100.08.112.410.023.828.610.9Thereof: Union of South

Afirca

הכל 0ך  711.56.1אירופה 100.05.)1.1.09.423.232.312.9Europe  tota\
ארצות ■.run81.764 100.05.916.89.922.226.4125Thereof: Scandinavian

countriesסקנדינביה
145.673הממלכה 100.06.714.210.322.127.112.3United

Kingdomהמאוחדת
36.64.6הולנד 100.04.414.512.324628.111.5Netherlands
20.09.5בלגיה 100.06.0758.527.529.012.0Belgium
124.810.0צרפת 100.05.97.97.922.930.015.4France
28.842איטליה 100.03.16.68.327137513.2Italy
40.764שוויץ 100.04.211510.624.131.411.8Switzerland

ר.פ. 154.630גרמניה, 100.04.310.09.421.541.010.8Germany, F.R.
21.252אוסטריה 100.04.79.09.425.035.411.3Austria
4.522רומניה 100.02.22.24520.044.4245Romania

7.62.6יוון 100.02.65.36.626.335521.1Greece
13.43ספרר 0 100.03.06.07.425.438.816.4Spain

הכל \0  325.48.2אמריקה 100.06.98.06.922.931.315.8America  total
קנדה 30.17.4מזה: 100.07.110.38.022229.415.6Thereof: Canada

הברית 250.18.7ארצות 100.0. 6.57.96.723.031.216.0United States
10556ארגנטינה 100.013.08.06.317.132.617.4Argentina

13.65.5ברזיל 100.05.57.57.522.736.614.7Brazil

21.44.5אוקיאניה 100.04.519521.018.821.510.2Oceania

ידוע 5.920.4לא 100.04.55.36.218.627.417.6Not known

1 Excl, cruise visitors and oturists from Arab countries to Easi Jerusalem, ירושלים. >0זרח ערב מארצות ותיירים כשיו0 נוסעים כ\לל לא 1
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בארץ שהות משך לפי תיירים1, יציאות ד/11. לוח
TABLEIV/11.TOURISTS DEPARTURES1, BY DURATION OF STAY IN ISRAEL

Duration of stay 1988 1987 1986 1985 1984 1980 1970 nintu 1e1r<

הכל 0397,2631,047,4601,066,8791,236,8391,059,9111,340,6601,161,699TOTALך

הכל 0ך t'mno ninD312,428895,836916,2551,075.777908.4791,181,824991.548Less than one monthtotal

Daysימים

036.53679,09718,44820,77920.51322,00321,6340

1  4103,735119.671107.695152,207134,55314

5980,137337,395354,551420.325329,057441.401369,82659
10.19123.000348,724325,816392,958338,405439,124356,8381019

202972,755130.620113,705122,044112,809127,089108.6972029

חורש 151,44874,34375.69383,30079.54487,07287.3741 month

חודשים 215,00323,63923.90125,15924,04227,58128,0442 months

חודשים 35.68614,002'13,24713,42312,25212,24714.4773 months

חודרים 42,7037,9758,2778,8117,3937,4809,3304 months

חודשים 52,1386.4776,7357,0366,2395,6126.8135 months

חודשים 6  83,24610,57410,56310,5449,1458,58410.37068 months

חודשים 9 1 2,0448,7157.4937,3406,9355,8706,651911ו months

ומעלה '2,5675,899שנה 4.7155,4495,8824;3907,0921 year and more

Percentsאחוזים
הכל 0100.0100.0100.0100.00100.00100.0100.0TOTALך

הכל 0ך מחודש 78.685.585.987.085.788.285.4Lessפחות than one monthtotal

Daysימים

09.27.6I. 71.71.91.61.90

1 49.79.710.211.411.614

5920.2■32.233.234.031.032.931.859

101931.033.330.631.831.932.830.71019

202918.212.410.79.810.79.59.42029

חורש 13.07.17.16.77.56.57.51ו month

חורשים 23.82.32.22.02.32.02.42 months

חודשים 11 עד 34.04.64.43.84.03.04.1311 months

וגזעלה 0.60.50.40.50.50.30.61שנה year and more

Stay(ימים)שהות (days)
השהות 1612U.I10.711.110.911.0Medianחציון stay

ממ1צעת: Averageשהות stay:

מחודש 131210.910.810.810.510.4Lessפחות than one month

חודשים מ3 .191514.714.415.814.714.5פחות Less than 3 months

משנה 252322.320.721.318.621.2Lessכווות than one year

1 See note I to TaIblV/e10. ד/10. ללוח ו הערה ראה
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פחות בישראל ששהו יוצאים1 תיירים של ממוצעת שהות ד/12. לוח
וגיל מגורים y7x לפי משנה,

TABLE IV/12.AVERAGE STAY OF DEPARTING TOURISTS1 WHO STAYED IN
ISRAEL LESS THAN ONE YEAR, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND AGE

יציאות
(ימים)תיירים ממוצעת T\m\u

וגיל מגורים TouristAverageארץ stay (days)Country of residence
departuresand age

1988198019841985198619871988

כולל 1,154.92522.320.718.6םך 21.221.2GRAND TOTAL

■67.13812.8אסיה 12.411.2 72.311.7Asia

הכל סך  31.42520.626.725.6אפריקה 25.629.3Africa  total
מצרים :4.424.827.523528.5Thereofמזה: Egypt

אפריקה ■21.019דרום 19.328.126.1 26.728.8Union of
South Africa

הכל סל  711.92321.419.816.7אירופה 18.919.4Europe  total
סקנדינביה 79.227.726.8מזה: ■18.8 ' 22520.8Thereof: Scandinavia
146.026.624.719.8הממלכה 22.322.4United

Kingdomהמאוחדת
37.128.224.819.6הולנד 23.323.3Netherlands
19.723523.621.6בלגיה 24.025,6Belgium
122.120.118.917.3צרפת 19.120.3France

30.51514.513.1114איסליה 14.1. 14.3Italy
40.92720.118.915.6שוויץ 16.916.5. Switzerland

פ. ר. 158.51916,715.914.1גרמניה, 15.114.8Germany. F.R.
21.41615.313513.1או00ריה 13.914.7Austria

4.34039.542.141.6רומניה 45.945.2Romania
7.61716.614.711.5יוון 15.314.8Greece

13.31711711510.0□פרד 10.912.4Spain

הכל סך  344.52922.221.323.3אמריקה 27.225.7America  total
ארהב 248.62921.020.323.2מזה: 28.225.3Thereof:USA .
29.73026.924.824.5קנדה 27.326.5Canada

9.93133.029525.0ארגנטינה 18.835.8Argentina
13.131.327.818.4ברזיל 22.1 20.7Brazil

Ageגיל
01475.53128.836.526.1 28.228.6014

הכל 10  1529283.242.37.241.528.2 34.033.51 529  total
151963.34240.543.334.0 39538.61519
2024116.85143.446.631.0 37537.82024
2529103.13427.834.621.6 25.025.62529
3044272.82217.021.015.3 14.616.73044
4564369.91714.215.013.3 19514.34564
65+153.52017.318.017.1 19519.565+

/1 See note 1 10 Table IV10. ד/10. ללוח 1 הערה ראה 1
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וקליסה עלייה הי. פרק

ישראל את שעזבו עולים
נבחרים נתונים מובאים וה/11 ה/10 בלוחות
השנים בין שעלו ומעלה ו 8 בני עולים על
לאחר שנים 3 או שנה בחו"ל ונמצאו 1969 1987
נתקבלו 1982 עד 1969 לעולי הנתונים עלייתם.
סקר על והסברים (פרסים עולים. קליסת מסקר
בשנתון הי לפרק במבוא ראה  עולים קליסת
נתקבלו 1984 1987 לעולי והנתונים ,(1986  37

הפנים. משרר של הגבולות ביקורת מקובץ
מתייחסים עולים קליסת סקר פי על הנתונים
ושלגביהם היעדרות, מחמת בסקר נפקדו שלא לעולים
ממוסדות או משפחה מבני מבוסס מידע התקבל
0יול, למםרות שלא הארץ את עזבו כי בארץ, הקלי0ה

וכוי. משפחה ביקור
מתייחסים הגבולות ביקורת קובץ פי על הנתונים
נמצא לעלייתם שנים שלוש או שנה שבתום לעולים

חודשים. 3 לפחות בחו"ל ששהו
ביקורת קובץ בעזרת העולים תנועות אחרי המעקב
מקום שבין הקשר את לבדוק מאפשר הגבולות
שנר, שם שהותם ומשך בחו"ל) או (בארץ הימצאם
 בחו"ל) או (בארץ הימצאם מקום לבין העלייה, אחרי

ה/11). לוח (ראה העלייה אחרי שנים 3

עולים
ומקורות הגדרות

ותיירות. הגירה תנועות  די לפרק מבוא ר'

ואומדן חישוב שיט/ת
מתוך חושב העולים של הגיל 1974 בשנת החל
לפי שנה) חודש, (יום, העלייה ותאריך הלירה תאריך
לישראל. עלייתו ביום לעולה שמלאו השנים מספר
שנת שבין ההפרש מתוך הגיל חושב ,1973 עד
ובחודש בי1ם להתחשב מבלי העלייה לשנת הלירה

העלייה. ובחודש ביום ולא הלידה

העו מלבד המנרס, תקופת לגבי כולל, ה/1 לוח
בארץ שנשארו התיירים ואת המעפילים את גם לים,
מעמדם ששינו התיירים לארץ. כניסתם שנת לפי
את שינו שבה בשנה נכללו בכוח לעולים או לעולים
לפי הם 19481949 בשנים הנתונים מעמדם.

בלבד. לידה יבשת

נבחרים פרסומים

אחרי ושלוששנים שנה הלסינית אמריקה עולי 652
ותשלי'ד) תשייל בין (עלו העלייה

הראשונות השנים שלוש השבעים, שנות עולי 771
בישראל

19701983 המועצות ברית עולי 846
1988 לישראל העלייה 858

מיוחדים פרסומים

אי חלק 1948 1972 לישראל העלייה 416
בי חלק 19481972 לישראל העלייה 489

שנים ושלוש שנה וקנדה הברית ארצות עולי 637
לתשלייר) תשייל בין (עלו העלייה לאחר
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IMMIGRANTS עולים

אחרונה מגורים ויבשת עלייה תקופת בכוחי,לפי ועולים עולים ה/1. לוח
TABLEV/1. IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, BY PERIOD OF

IMMIGRATION AND LAST CONTINENT OF RESIDENCE

עלייה r1D1j7n
Period

of immigration
הכל סך
Total

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

T\on>H
Europe

npnnx
ואוקיאניה
America

and Oceania

ידוע לא
Not

known

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

nDn'N
אמריקה
Europe
America

oioooo'oVnmAbsolute numbersהכל מסן X

total>■/>, of
1882190320,00030,000

1904191435,00040,000

191914 V 1948482,85740,8954,041377,3817,754252,78610.489.6
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 194819881,804,449357,311427,350824,611169,82625,35144.155.9
15 V 19481951686.739237,35293,957326,7865.14023,51049.950.1
15 V31 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

1952195454.06513.23827.8979J482,97121176.423.6
195224,3696,86710,2866,23295034705295
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
195656,2343,13945,2846,7391,0675. 86.113.9
195771,2244,23025,74739,8121,4102542.157.9

1958196075,48713,24713,92144,5953,6259936.064.0
195827,0827,9214,11313,6951,3203344.5555
195923,895 3,5444,42914,7311,1474433.466.6
196024,5101,7825,37916,1691,1582229.270.8
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אחרונה מגורים ויבשת עלייה תקופת בכוחי,לפי ועולים עולים ה/1. לוח
(המשך)

TABLEV/1.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, BY PERIOD OF
IMMIGRATION AND LAST CONTINENT OF RESIDENCE (cont.)

ע>"ר, nDipnידוע אירופהאסיה'לא
Periodהכל אמריקהאפריקהNotואוקיאניהאירופהאפריקהאסיהסך

of immigrationTotalAsiaAfricaEuropeAmericaknownAsiaEurope
and OceaniaAfricaAmerica

Q'oVninAbsolute numbersהכל מסן X
total"/. of

19611964228.04619.525115.87677.53714.84126759.440.6
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

7965 196S81.33715.01825.39431.6389.2741349.750.3
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 ,9305.7782.35420.88812.8852519.4805

79727974'42,7556.3476.827102,76326.775499.290.8
197255,8883.143276639,14510,8142010.689.4
197354,886■2,0252,83940.4929.52288.991.1
197431,9811,1791,21623.1266,439217.592.5

19751979124.82711.7936,02977.16729,29354514385.7
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

198510,6426072.3183.9643,7391427572.5
19869.5051,1839823.6753.6343122.977.1
198712,9651,8881.2056.0443,8121623.976.1
198813,0341,7001,3346,0123,9691923.376.7

1 As of June 1969, incl. tourists who changed their status to immigrants
or potential immigrants; as of 1970  mcl nonJewish immigrants and excl.
immigrating citizens (see TabJe V/2 and introduction) 2 Incl about
11 .000 illegal immigrants and about 19,500 tourists who remained in Israel.
and for whom continent of residence and period of immigration are not
known

נכוה. לעולים א1 לעולים oiovo ששינ/ ת"ריס כולל 1969 ביוני החל 1

ה/2 לוח (ראה עולים אזרחים כולל ולא לאיר.ווים ע1לים כולל  כ1970 החל
ואשר בישראל ח"ר'םשנשארו וכ19,500 מעפילים כוללכ1.000ו 2 01נוא}.

י7/ע/ת. אינן עלייתם ותקופת 0ג1ריהם יבטת
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אשרה סוג לפי בכוחי, ועולים עולים ה/2. לוח
TABLE V/2.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, BY TYPE OF VISA

הכל סך
Total

באשרת: נכנסו
Visa at arrival:

DarvD wiivi D'T'n
Tourists who changed

status

Vt (A

£§arw c* K
r *
C O

nViy
Immi
grant

עולה
בכוח

Potential
immi
grant

לעולים
To immi
grants

לעולים
בכורו

To potential
immi
grants

cj_c Ea* .S£ .i

 £f

O O)

i S
£

19691988513,849303,794138,40346,324 25,32819691988

196937,804. 23,0609,6193,567 1,5581969

197036,75019,51910,4425,068 1,7211,0891970

197141,93024,64211 ,5634,229 1,4963,0568891971

197255.88842,1129.4523,064 1,2604,153789.1972

197354,88643,8807,6332,299 1 ,0745,0767631973

197431,98123,3485,8651,891 8755,5845091974 ■

197520,02812,5854,9241 ,760 7595,271 .6081975

197619,75411,2225,8701 ,868 7944,7376801976

197721,42911 ,6396,9721 ,954 8644,4997681977

197826,39415,4597,6402,315 9804,4667701978

197937,22220,70310,7104,352 1,4574,9881,6181979

198020,42810,4556,2222,418 1,3334,9171,1521980

198112,5993,9154,8791,859 1,9465,1081,3151981

198213,7233,7455,7191,974 2,2856,7291,6881982

198316,9065,7117,6582,021 1,5167,5822,2241983

198419,98111,9745,5191,418 1.0705,4481,7171984

198510,6424,6654,240935 8024,7421,4471985

19869,5052,9284,3301,233 1.0145,3021,7641986

198712,9655,9244,6821,128 1,2314,6921,8331987

198813,0346,3064,464971 1,2933,6221,8001988

1 See note 1 to Table V/1. 2 Up to 1978, excl. immigrating citi
zens who registered in the bureaus of the Ministry of the Interior; see
also explanation in the introduction to Chapter IV.

שנרשמו עולים אזרחים כולל לא 1978 עד 2 ה/ו. בלוח ו הערה ראה 1

די. לפרק ב0כוא הסבר נם ראה הפנים, משרד בלשכות
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השתקעות ושנת בכוח בעולה רישום שנת לפי לעולים, מעמדם ששינו בכוח עולים ה/3. לוח
TABLE V/3.POTENTIAL IMMIGRANTS WHO CHANGED THEIR STATUS TO IMMIGRANTS, BY YEAR OF

REGISTRATION AS POTENTIAL IMMIGRANTS AND YEAR OF SETTLING

רישום r\va

I si
2£5,E oj^_ ^ **

(years) 
:DDD
Israel of

 (שנים) של בישראל שהות איורי לעולה מענוזם O'K
Thereof■. changed status to immigrant after stay ir

Year of
registration

£■ /a>l 1n*.a c0 GC 01
c o

Q.

הכל סך
Total

>\1>an niriD
Less than
one year

12345678910111215

D'oVmn ansoo
Absolute numbers

o'rin/tPercents

19691988184,727

Thereof: מזר,:

19739,9325,10351.41.75.03.111.414. 55.13.41.9'1.21.11.71.3

19747,7564,29755.4154.33.711.9 15.37.43.71.61.71.6.1.71.0

19756,6843,67655.02.34.53.812.1 16.06.12.82.5141.21.50.8
19767,7384.28955.52.05.34.112.2 14.67.53.82.01.50.71.40.4
19778,9264,95155.52.73.53.2145 15.27.63.62.11.21.00.3
19789,9555,64256.72.63.93.216.0 15.55.94.22.21.31.20.7
197915,0628.23254.63.14.13.2115 17.96.83.62.11,40.9
19808,6404.72254.73.43.34.113.6 16.46.53.82.21.4

19816.7383,76856.02.04.23.315.8 ' 17.57.63.81.8
19827.6933,99151.91.73.23.716.4 16.97.03.0

19839,6794,34944.91,92.92.713.8 17.85.8
19846.9372,63438.01.53.03.213.1 17.2

19855.1751,23623.92.03.53.415.0

19865.5635019.02.33.73.0
19875,8103656.32.43.9

19885.435591.11.1

.r

li.

פ



לידה וארץ עלייה תקופת לפי בכוח, ועולים עולים ה/4. לוח
TABLE V/4.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS,
BY PERIOD OF IMMIGRATION AND COUNTRY OF BIRTH

ל<ר\! ארץ

עי"ה ofתקופת immigrationPeriod

Country of birth
1919
1948

15 V
1948
1951

1952
1960

1961
1964

1965
1971

1972
1979

1980
1984

1985
1987

1988

0לל 0482,857686,739294,488228,046197,821267,58283,63733,11213,034GRANDך TOTAL

הכל 0ך  40,776237,70437,11919,89936,30919,4567,5553,8691,747Asiaאסיח  total
41186823778450722752Israelישראל

8,27734,5476,8714,7939,2803,1181,604281112Turkeyטורקיה
2,6781,8701,25188784272020140Syriaסוריה

2358461502,058564120435Lebanonלבנון
1123,3712,9895201,60993981216Irakירק

14,56645,040803510451033Yemenתימן

הדמוקרסית ,1,2723,2753672222894197Yemenתימן

Democratic(עדן)
(Aden)

3,53621,91015,6998,85710,6459,5503,4352,7411,368Iranאירן'

2,3031,106230286132469Afghanistanאפגניסטן
פקיסטן, ,2,1765,3802,94010,1703.497811431177Indiaהודו, Pakistan.

SriLankaסרילנקה

Chinaך5042174056434515סין
אתר1ת 13,1251,2541031492002134546532Other'ארצות countries

הכל 0ך 4,03393,282143,485116,67148,21419,27319,3565,5681,600Africaאפריקה  total
28,26395,945100,35430,1537,7802,522808262Moroccoמרוקו

9943,8103,4339,6803,1772,1371,301349116Algeriaאלגיריה
13,29323,5693,8137,7532,1481,232468119Tunisiaטוניס

87330,9722,0793182,1482195113Libyaלוב
םודן ,8,76017,5211,2331,7305352576620Egyptמצרים, Sudan
אפריקה 2596667741,0032,7805,6041,3621,480479Unionדרום of South

Africa

אחרות יארצות 1,9077,51816427047385012,6312,384604Other countries

הכל 0ך 377,487332,802106,30580,78881,282183,41934.60413,6495,936Europeאירופה  total
המועצות .52,3508,16313,7434,64624,730137.13411,5492,9522,329USSRברית

170,127106,41439,6184,7319.9756,2181.884560160Polandפולין
41,105117,95032,46263,54922,63518,4187,2014,4071,445Romaniaרומניה

1,9447,661320101221126512930Yugoslaviaיוגוסלביה

7,05737,2601,680460334118482621Bulgariaבולגריה

1"'8,7672,131676166348326942618Greece
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(המשך) לידה וארץ עלייה תקופת לפי בכוח, ועולים עולים ה/4. לוח
TABLE V/4.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS,

BY PERIOD OF IMMIGRATION AND COUNTRY OF BIRTH (cont.)

לידה ארץ

על"ה ofתקופת immigrationPeriod

Country of birth
1919
1948

15 V
1948
1951

1952
1960

1961
1964

1965
1971

1972
1979

1980
1984

1985
1987

1988

ןהמשךן Europeאירופה (cont.)

52.9518.2101.3867962.3792.0801.009472147Germanyגרמניה

7,7482.6326102977245952168129Austriaאו00ריה

13125321866863441218350Switzerland(1>\\"ץ

16.79418,7887839051.84988829411033Czechoslovakiaצכיוסלובקיה

10.34214.3249.8191.1151.4861.100411228152Hunganaהונגריה

סקנדינביה 85131119767903593348129Scandinavianארצות
countries

המאוחדת 1,5741.9071.4481.2605.2016.1714.5231.634508Unitedהממלכה Kingdom

1.2081,0776463531.1171.170711330103Netherlandsהולנד

29139422588784747518467Belgiumנלגיר.

1,6373,0501,6621.1926,8585,3994,4481,793646Franceצרפת

8016922218432718110019Spainספרד

1.5541.30541422171971331412432Italyאיטליה

אחרות 2,3291.343912122002521906218Other'ארצות countries

 ואוקיאניה 7.5793.8226.92210,67431.72645.04021,8239,9943,715Americaאמריקה and
הכל 0Oceaniaך  total

3162362762411.9282,1781.140475130Canadaקנדה

הכרית .6,6351.7111,5532,10216.56920,96311.3224.9681,405U.S.Aארצות

4816812561186158027764Mexicoמקסיקו

המרכזית2 1743181111048Centralאמריקה
America2

109188245875422Venezuelaונצ1אלה
12628955221317253Colombiaקולומביה

3047636371,9641,763891441204Brazilנרזיל

664257261,1182,1991.384442101Uruguayאורוגואי

2389042,8885,5376,16413.1584,8152,4951,492Argentineארננ0י(ה

484013221,4681,180561253109Chileצ"לי

ג"אנה ,42194167362Paraguayפרגוא',
Guyana

7ילנד ניו ,721191201337001,275565249אוסטרליה, 67Australia, New
Zealand

אחרות 9158254350025716868Other'327'318'ארצות countries

ירוע 352.98219.129657142903942993236Notלא known

1 Including countries in which . . was printed in the column.
2 Honduras. Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador. Haiti, the
Dominican Republic, Puerto Rico, Jamaica. 3 See note 2 to Table
V 1

הונדורס, 2 ה0ור. נתון . . נקודות שתי צוינו שנהם הארצות את כולל 1

הדומע'קאניח, הרפובליקה האיטי, סלוואדור, אל ריקה, 7,ו00ה נ1א0מלה,
ה/1. נלות 2 הערה ראה 3 נ'ל'ואיקה. ר'קו, פואר0ו
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לידה וארץ אחרונה מגורים ארץ לפי בכוחי, ועולים עולים ה/5. לוח
TABLE V/5.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1,

BY LAST COUNTRY OF RESIDENCE AND COUNTRY OF BIRTH
1988

וארץ יבשת
הכל סך
Total

D'VlV
Immi
grants

j

Potential
immi
grants

הכל סך
Total

DOiy
Immi
grants

בכוח
Potential
immi
grants

Continent and country

ארץ לילפאחרונהמגוריםלפי ארץ רה■
ast countryBybirthBy country 0
residenceof

כולל 013,0347,5995,43513,0347,5995,435GRANDך TOTAL
הכל סן  1.7001.4372631J471.464283Asiaאסיה  total

ו1,368אירן ,243125Iran
ופקיססן 17295771779978Indiaהודו aird Pakistan

1125755Turkeyטורקיה
ארורות 1,5281,3421869065ארצות ■25Other countries

הכל סל  1,3347925421,600890710Africaאפריקה  total
262133129Moroccoמרוק!

אפריקה 4877241547964415Southדרום Africa
ארורות 720127859693166Other■847ארצות countries

הכל סך  4275,9364.5731,363Europe,/6,0124.585אירופה  total
2,283בריהמ .2,260232,3292,28742U.S.S.R. .
1,4451,42421Romaniaרומניה

ואוסטריה 13573621768294Germanyגרמניה and Austria ■

המאוחדת 528133395508125383Unitedהממלכה Kingdom
12238841032677Netherlandsהולנד
752352672641Belgiumבלגיה

920319601646206440Franceצרפת
■3792832626איטליה Italy

אחרות ■1,912ארצות 1,730182630391239Other countries

 ואוקיאניה 3.9697753,1943,7156483,067Americaאמריקה and Oceania
הכל totalסל
14938111.1303397Canadaקנדה

.1,5514141,1371,4053591,046U.S.Aארהב
70125864955Mexicoמקסיקו
2143318120425179Brazilברזיל .

10516891011289Uruguayאורוגואי
1,5462151,3311,4921671,325Argentineארגנטינה

ןילנד ונין 821765671354Australiaאוסטרליה and New Zealand
אחרות 2523022225230222Otherארצות countries

ידוע 19109362412Notלא known

1 See note ו /toTable V1. ה/1. בלוח 1 הערה ראר.
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וגיל מין עלייה, תקופת לפי בכוח, ועולים עולים ה/6. לוח
TABLE V/6.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY PERIOD OF

IMMIGRATION, SEX AND AGE

Age

Period of immigration ע*"ר, noipn

1988 1985
1987

1980
1984

1972
1979

1965
1971

1961
1964

1952
1960

15V
1948
19511

גיל

Absolute numbers מוחיטים מספרם
Malesזכרים

הכל 345,639146,424111,76694,061126,69139,69415,6896,128TOTALסך

01499.60454,47240.16624.62329.4649.5363.4521.356014
151935.26013.9141278211,73012.6874.0401.3375091519
202434,30411.2387,21110,65013,6035.4062.1817152024
253456,18416,37911 .08411,78821.6837,9003.3181,2622534
354449.63918,75812.5449,70314.4173.5361.7638093544
456456,96325,82922.16217.84721.5525.0971.9037954564
65+13,1975,7825,7417.36013.1044.0881,73568265+
ידוע 488536636018191Notלא known

Femalesנקבות
הכל 0336,722148,064116,280103,760140,89143,94317,4236,906TOTALך

01492,92850.56537.73023.61728.0268.9763.3111.261014
151930,48712.18011 ,23611,88513,5474.6171,448' 5991519
202434,65412,3808,48914.82518,1396.8892.6569762024
253457,57620,29814,28513.98622,8788,3673.7801.4902534
354446.50420,61615.71611 ,35614.8083.4451,7377903544
456458.15525.53222,03619.45528,1626.9402.5881.0194564
65+15,8276,4106,6758.23014.9704,4281,90377165+
yn1 lot\59183113406361281לא known

Perceritsאחוזים
Malesזנרים

הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALך

01428.937.236.026.323.324.222.022.1014
151910.29.511.412.510.01028.58.31519
20249.97.76.511.410.313.613.911.72024
253416.311.29.912.6■17.119.921.220.62534
354414.412.811.210.411.48.911.213.23544
456416.517.619.819.017.012.912.113.04564
65+3.84.05.27.810.410.311.111.165+

Femalesנקבות
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

01427.634.232.522.919.920.619.018.3014
15199.18.29.711.59.610.68.38.71519
202410.38.47.314.312.915.815.214.12024
253417.113.712.313.516.319.121.721.62534
354413.813.9135U.O10.67.810.011.43544
456417.317.219.018.820.015.914.914.74564
65+4.84.45.78.010.710.110.911.265+

1 Exci 4.386 immigrants and settling tourists m 1948. 1949 and 1950
whose sex and age are not known.

שה0ין 19501 1949,1948 בשנים משתקעים d'v■™ 4,386עולים *77ok> 1

יווע'ם. <7ג0 והגיל
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אחרונה מגורים ויבשת גיל לפי בכוחי, ועולים עולים ה/7. לוח
TABLEV/7.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, BY AGE AND LAST

CONTINENT OF RESIDENCE
1988

הכל עוליםTotalסר :ImmigrantsThereofמזה:

אמריקהאמריקה
הכל2גיל הכל2ואוקיאניהאירופהאסיה0ר Ageואוקיאניהאירופהא0ריקהאסיהסך

Total2AsiaAfricaEuropeAmericaTotal2AsiaAfricaEuropeAmerica
andand

OceaniaOceania

הכ7 13,0341,7001,3346,0123,9697,5991,4377924,585775TOTALםך
0496112582408342497110453103004

■ 5141,6562502096994971,01922015458659514
15191,108150207431320547119120266421519
20241,691215164624685674164883101102024
25342,7523171911,2519901.389251858941572534
35441,59917011382948498214446696953544
45641,8142751809564011.2852421038021374564
65+1,4531981888142501,206187151. 72114565+

חציוני 28.428525.331.726.432.429.224.434734.4Medianגיל age
ממוצע 32.832.932.535.229.436.433.733.836.939.3Averageגיל age

/1 See note 1 to Table V1.
2 Incl. continent of residence not known.

ה/נ. בלוח ו הערה ראה
ידועה. לא מגורים יבשת כולל

הראשונה ההפנייה מחת בכוח,לפ* ועולים עולים ה/8. לוח
TABLE V/8.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY DISTRICT

OF FIRST REFERRAL
1988

הכלמחוז 10
Total

GOiy
Immi
grants

נגורו
Potential
immi
grants

הכל 0ך
Total

Immi
grants

Q'VtJJ
בכוח

Potential
immi
grants

District

לווחלנוים 1r1nNPercentsמספר"ם c

Absolute numbers

הכל 013,0347,5995,435100.0100.0100.0TOTALך

2,9871,3461,64124.719.631.6Jerusalemירושלים
1,52979473512.711.514.2Northernהצפון
1,30889841010.813.07.9Haifaהיפה

2,2721,2521,02018.818.219.7Centralהמרכז
אנינ 2,0661,30775917.119.014.6Telתל Aviv

1,7931,24854514.918.1105Southernהדרום
עזה וחבל שומרון ,11739781.00.615Judeaיהודה, Samaria and Gaza Area

ידוע 962715247Notלא known
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מין לפי ומעלה, 15 בני בכוחי, ועולים עולים ה/9. לוח
בחו"ל יד ומשלת

TABLE V/9.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS1, AGED 15 AND
OVER, BY SEX AND OCCUPATION ABROAD

1988
D'VlV0ע/>י

בכוחבכוחעולים
יד 0ImmiPotentialOccupationךהכ7יPotentialווחוח!סןהכלמשלח

TotalgrantsimmiTotalgrantsimmi
grantsgrants

מוחלטים D'1Don2D'TinNPercents2
Absolute numbers

כולל 10,4176,0834,334GRANDסך TOTAL
חבל סך  ברורל 5,2512,9422,309100.0100.0100.0Workedעבדו abroad  total

מדעיים, מקצועות ,3,0941,7811,31360.161.458.4Scientificנעלי academic,
חופשיים professionalאקדמיים, and technical

workersו0נניים
פקידים ,78333444915.211.520.0Managersמנהלים, clerical and

relatedודומיהם workers
בתעשייה 62743419312.215.08.6Industrialעונדים workers
שירותים 169105643.33.62.8Serviceעובדי workers

4752462299.28.510.2Otherאחר
ידוע לא יד 1034261Occupationמשלח not known

בחרל njv 3,3511,9311,420Didלא not work abroad
ידוע 1,8151,210605Notלא known

Malesגברים
כולל 4,7722,7372,035GRANDסך TOTAL

הכל סך  בחרל CWorked.2.7081,5127,796100.0100.0100עבדו abroad  total
מדעיים, מקצועות ,1,50685165556.957.256.6Scientificבעלי academic,
חופשיים professionalאקדמיים, and technical

workers!0כנ"ם
פקידים ,228831458.65.612.5Managersמנהלים, clerical and

1relatedדומיהם workers
בתעשייה 49132916218.622.114.0Industrialעובדים workers
שירותים 5334192.02.31.6Serviceעובדי workers

36819117713.912.815.3Otherאחר
ידוע לא יד 622438Occupationמשלח not known

בחרל עברו 1,284693585Didלא not work abroad
ידוע 780526254Notלא known

Femalesנשים
כולל 5,6453,3462,299GRANDסך TOTAL

חכל 0ך  בחרל CWorked.2,5431,4307,775100.0100.0100עבדו abroad  total
מרע"ם, מקצועות ,1,58893065863.565.960.4Scientificבעלי academic,
חופשיים professionalאקדמיים, and technical

workersו0כנ"ם
פקידים ,55525130422.217.827.9Managersמנהלים, clerical and

relatedודומיהם workers
בתעשייה 136105315.47.42.8Industiralעובדים workers
שירותים 11671454.65.04.1Serviceעובדי workers

10755524.33.94.6Otherאחר
ידוע לא יד 411823Occupationמשלח not known

בחרל עברו 2,0671.232835Didלא not work abroad
ידוע 1,035684351Notלא known

/1 See note 1 10 Table V1.
2 Of those whose occupation is known.
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ישראל את שעזבו עולים
תקופת לפי ישראל, את שעזבו ומעלה 18 בני ה/10.עולים לוח

ותכונות בישראל שהות עלייה,
נבחרות

תא בבל הגל מסן אחוז

עולים' קלי0ת ofסקר immigrant absorption1Survey

1969/701971/721975/761978/791982/83תקופת
1970/711974/751977/781979/80עלייה2

13131131 את Q'VUשנהa'1vjשנהשניםעזבו  בתוך YearYearsYearYearsYearYearYearsYearישראל

הכל 101661366129סך

101861476139גברים
91561365119נשים

מגורים ■בשת
אחרונה

הצפונית 17321692412אמריקה
הדרומית (8)22(11)17297176אמריקה
מערבית 1929132611אירופה .152914
מזרחית D)2537323אירופה
אפריקה (2)715(3)4839אסיה

גיל
18291626919981713
305471251155117

55+(3)738(3)(2)63
משפחתי מצב

נשואים 61151154106מזה:
..18281021101121רווקים 15

במשפחה מעמד
1828122310112213בודדים

משסוזר, בני 6104עם .104485

עולים 1830142812112512מזה:
הכל סך  בכוח

1934132712112312גברים
1727152811132412נשים

מגורים יבשת
אחרונה

הצפונית .1932173316אמריקה (9)2412
הדרומית (8)25(13)9217אמריקה
מערבית 2031152812163216אירופה
אפריקה .28(11)אסיה 819(5)(7)16

גי7

18292438183313122516
3054132412251010259
55+(7)(16)819(9)(10)21(5)

משפחתי מצב
נשואים 1121112499229מזה:
2841183415153018רווקים

במשפחה מעמד
2437173114142816בורדים

משפחה בני 1122112498218עם

מבוא. ראה  ישראל את שעזבו העולים הגדרת על נמושנים. א* בקיבוצים נרים שאינם עלייתם נעת 18  70 בני עולים מ974/75ו ו

ונגמרות בספ0מנר המתחילות לשנים מתייחסות עולים קליסת בסקר העלייה תקופות 2

רצמבר. \\<\ מינואר  הגבולות ביקורת קובץ לפי העלייה שנות 0כן, לאחר שנה בא1נו0ט 1
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IMMIGRANTS WHO LEFT ISRAEL

TABLE V/10.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER, WHO LEFT ISRAEL, BY
PERIOD OF IMMIGRATION, STAY IN ISRAEL, AND SELECTED

CHARACTERISTICS
Percent of total in each cell

הגבולות ביקורת קובץ
Border control file

1984198519861987Period of
immigration2

131311

TWOשניםz\vaשבר,שנהשניםLeft Israel
YearYearsYearYearsYearYearwithin 

615618117TOTAL
615617127Males
615719106Females

Last continent
of residence

122714291514North America
(5)2252214(3)South America
143313301715Western Europe
(2)7d)5(2)(2)Eastern Europe
(1)(2)(1)3(4)(3)AsiaAfrica

Age
7217241271829

(4)137151173054
(5)541097. 55+

Marital status
411514117Thereof: Married
927928127Never married

Status in family
Arrived alone
Arrived with
family

123112291611THEREOF: POTENTIAL
IMMIGRANTS  TOTAL

123111271610Males
123113301611Females

Last continent
of residence

122915301514Notrh America
(5)2452316■ (3)South America
1638' 16341915Western Europe

(11)(27)(4)20(8)(9)AsiaAfrica
Age

113711311591829
(10)28152617103054
(20;171123(22)1855+

Marital status
92311251711Thereof: Married
144111341510Never married

Status in family
Arirved alone
Arirved with family

1 As from 1974/75, immigrants aged 1870 at immigration whodo nol live in qibbuzim or moshavim. Definition of immigrants who
left Israel  see in the introduction to this chapter. 2 Periods of immigration in the Survey 01 Immigrant Absorption series refer
to years beginning in September and ending in August of the (ollowing year; year of immigration according to border control files
 calendar years.
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או בישראל שנמצאו ומעלה 18 בני בכורו ועולים עולים ה/11. לוח
העלייה אחרי שנים 3 הימצאם מקום לפי עלייתם, אחרי שנה בחו"ל
TABLEV/1 !.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS AGES 18 AND
OVER WHO WERE STAYING IN ISRAEL OR ABROAD ONE YEAR AFTER
IMMIGRATION, BY PLACE OF STAY 3 YEARS AFTER IMMIGRATION

Immigrants of 198s .>1w

שני0 3 /
העלייה אחרי ברודל/ Wereשהו staying abroad

\3 years after\ immigration Moreמעל/ than 3 months 0'Wnn 31<n\
\בארץ/ D'tyimהכלסרפחותסיסר/ 31223\ שנהמ3הכלהכל/ \שניםעד

\חודשים/ /TotalTotalLessTotal3 months1223Were\
/thanto oneyearsyearsinOne year after \
/ העלייה ארור1 3שנה monthsyearIsraelimmigration \

בכוועולים D^iyi1potential immigrantsImmigrants and

הכל 5,6601,371339032319םך 13663484,269TOTAL
הכל סך  ברוו"ל 8986269752911865346272Wereשהו abroad  total

חורשים מ3 50127375198753985228Lessפחות than 3 months
 חהשים 0י3 More■נתר than 3 months 

הכל .397סך 35322331432626345total
חודשים 6 עד 3167137121251781013136 months
חודשים 12 1\ר 623121711206261816314612 months

בארץ 4,7627462425042033014.017Wereהיו in Israel

בנוחמזה: potentialו\ולי0 immigrantsThereof:

הכל 3,0671,1712908812S23092921,896TOTALםך
\זכל 0ך  בחרל 7855639746611S61292222Wereשהו abroad  total

חורשים מ3 n1n944525675181723575189Less than 3 months
 חודשים מ3 Moreיותר than 3 months 

הכל 34030722285432621733totalסך
חודשי0 6 עד 314512012108178842636 months

חורשים ו 2 ער 61951881117726181348612 months
בארץ 2,28360979341616924a7,675Wereהיו in Israel

DPercentsאחוזי
בכורעולים potentialועולים immigrantsImmigrants anc

הכל 1002461866676TOTALסך
הכל סל  בחרל 1007011591373930Wereשהו abroad  tofaf

ח1רשים מי3 1005515401581745Lessפחות than 3 months
 חודשים מי3 Moreיותר than 3 months 

הכל 100896831166611totalסך
חודשים 6 עד 31008277510560183 6 months

חודשים 12 עד 610094589118706612 months
בארץ 100155104685Wereהיו in Israel

גבותמזה; potentialעולים immigrantsThereof:

הכל 0100389299101062TOTALך
הכל נול  נחול 1007212601583728Wereשהו abroad  rofa/

חודשים מי3 nmo1005817411681742Less than 3 months
 חודשים מ3 Moreיותר (han 3 months 

הכל 100906841386310totalסך
חודשים 6 עד 310082874115581836 months

חודשים 12 עד 610096591139694612 months
בארץ 1'ii1002681871)74Were in Israel
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לאומיים חשבונות /1 פרק

נכסים של ההון מלאי להגרלת עצמי) וייצור (רכישות
ללא והמוסדות הממשלה המפעלים, שבידי קבועים
בניק"מא נכסים רכישת כוללות ההוצאות רווח. כוונת
ענודות אזרחי, לשימוש עפרות) ומרבצ1 קרקע (למע0
הוצאות גדול, מידה בקנה תיקונים בתהליך, בנייה
הוצאות נכללות לא ומטעים. קרקע להכשרת

צבאי. לשימוש בניק"מא מוצרים על הממשלה
הסחורות ערך ושירותים: סחורות ויבוא יצוא
חרל. מתושבי וקנו מכרו הארץ שתושבי והשירותים
שירותי מוצרים, כלולים אלה ושירותים בסחורות
בהם כלולים לא אחרים. ושירותים ובינווח הובלה
בחרל מפעילותם ישראליים "צור גורמי הכנסות
ערך בישראל. הפועלים זרים "צור לגורמי ותשלומים
נרשם לכך, בהתאם .C.I.F. נרשם הסחורות יבוא
וביטוח הובלה שירותי ערך גם השירותים ביצוא
ישראליים. מפעלים ידי על שסופקו יבוא, סחורות
עקיפים מסים נכללו והשירותים הסחורות יבוא בערך
שקיבלו נוספים תמורה מרכיבי נכללו היצוא בערך נטו;

היצואנים.
הכנסת בחר'ל: ייצור לגורמי נ0ו תשלומים
רנסה, כמו בחרל, מהשקעות ישראליים תושבים
של ישירה מהשקעה ורווחים דיבידנדים ריבית,
התשלומים פחות בחו"ל, מעבודה והכנסות מפעלים
לא בישראל; הפועלים זרים "צור לגורמי המתאימים
הסקטור של ריבית ותקבולי ריבית תשלומי כולל

העברה. כתשלומי המוגדרים הממשלתי,
המשק, ענפי תוצר את כולל העסקי התוצר
ללא המוסדות שירותי הממשלה, שירותי תוצר להוציא

הדיור. ושירותי רווח כוונת
"צור גורמי הכנסות לסך שוה הלאומית ההכנסה
היא ומיזמות. מרכוש שכירה, מעבודה  ישראליים
לאחר שוק, במחירי הגולמי הלאומי לתוצר גם שוה
הייצור על נטו עקיפים ומסים בלאי הפחתת

המקומי.
שוה השוק, במחירי הפנויה, הלאומית ההכנסה
על נסו עקיפים מסים בתוספת הלאומית להכנסה
העברות ובתוספת והיצוא היבוא ועל המקומי הייצור
ירי על ריבית תשלומי כולל מחרל, נטו שוטפות

הממשלתי. הסקטור
להכנסה שוה הפנויה הפרסית ההכנסה
של מרכוש והכנסות ישירים מסים פחות הלאומית,
העברה תשלומי ובתוספת הממשלתי, הסקטור

ומחרל. מהממשלה הבית למשקי
ההכנסה בין ההפרש הוא הנקי הלאומי החיסכון
לצריכה ההוצאה לבין שוק במחירי הפנויה הלאומית

וציבורית. פרטית
הסקטור של הנקי הגירעון / החיסכון

הגדרות1
ערך שוק2: במחירי הגולמי, המקומי התוצר
ההפרשות הפחתת לפני נטו, והשירותים הסחורות
גורמי ידי על שיוצרו קבועים, הון נכסי על בלאי עבור
לסיכום שוה זה ערך בישראל. המועסקים "צור
הגולמית ההשקעה וציבורית, פרטית לצריכה ההוצאה
סחורות של נטו והיצוא ציבורית) והן פרטית (הן

ושירותים.
לתוצר שוה שוק במחירי הגולמי הלאומי התוצר
של נטו הכנסות בתוספת שוק במחירי הגולמי המקומי

לארץ. מחוץ שנתקבלו "צור גורמי
צריכת את כוללת ציבורית לצריכה ההוצאה
לביטוח המוסד הממשלה,  הממשלתי הסקטור
וכן הלאומיים המוסדות המקומיות, הרשויות לאומי,
את מממנים הנ"ל שהגופים רווח כוונת ללא מוסדות
תשומות לערך שוה הצריכה הוצאותיהם. עיקר
והמסים הבלאי לעובדים, התשלומים שנצרכו, הביניים
רווח, כוונת ללא מוסדות צריכת ששולמו. העקיפים
הסקטור ירי על ממומן אינו הוצאותיהם שעיקר

הפרסית. בצריכה כלולה הממשלתי,
משקי צריכת סיכום פרטית: לצריכה ההוצאה
משקי המשרתים רווח כוונת ללא מוסדות וצריכת בית
ידי על ממומן אינו הוצאותיהם שעיקר בית,

הממשלה.
תושבי בית, משקי הוצאות בית: משקי צריכת
לרבות ושירותים, סחורות על ובחו"ל בארץ ישראל,

מגורים. בתי למעט אך בניק"מא מוצרים
פירוט המקומי. בשוק בית משקי צריכת
הבית משקי כלל להוצאות מתייחס למרכיביה הצריכה
וזאת המקומי, בשוק לארץ) חוץ ותושבי ישראל (תושבי
בארץ ישראלים צריכת על שוטפים נתונים בהיעדר 

מרכיבים. לפי לארץ ובחוץ
הגידול סכום היא המקומית הגולמית ההשקעה
המוגדרים קבועים בנכסים הגולמית וההשקעה במלאי

להלן.
הפיסי השינוי של השוק ערך במלאי: הגידול
בתהליך מוצרים גלם, חומרי מלאי (א) הכולל: בכולא1,
יצרנים ידי על המוחזקים גמורים ומוצרים "צור
ידי על המוחזקים חיוניים מוצרים מלאי (ב) פרטיים,
בנייה ועבודות כבישים בניינים, של ערך הממשלה.
בנכסים גולמית להשקעה נחשב בנייה בתהליך ארורות

במלאי. כגידול ולא קבועים
נאמד החשבון, בתקופת במלאי, הפיסי השינוי ערך
ערך לבין התקופה בסוף המלאי ערך בין כהפרש
במחירים מוערכים שניהם כאשר בתחילתה, המלאי

התקופה. של הממוצעים
ההוצאות קבועים. בנכסים גולמית השקעה

United Nations. A System01National Accounts. Studies in Methods. Seires F. No. 2 NewYak, 1968 האום: תדריך עי מבוססות ההגדרות
היצואנים. שקיבלו נוספים תמורה מרכיבי וכוללת ליבוא נטו מסים כוללת שאינה בכך הארס מהגדרת שונה שוק במחיר' התוצר הגירת
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בחשבון הגירעון ירי ועל הנקי הלאומי החיסכון ידי על
חדל. עם העסקות

בהכנסה שמקורן העברות הן ש/טפ/ת העברות
להכנסה שנוספו ההעברה, משלם של השוטפת
לרכישות ושנועדו ההעברה מקבל של השוטפת
שהתקבלו העברות לצריכה. הוצאה כגון שוטפות,
שער לפי בש"ח, חושבו לחדל, ששולמו או מחדל

הרשמי. החליפין
השקעות לממן שנועדו העברות הן הון העברות
שהן או ההעברה, נותן של בחיסכון או ברכוש ושמקורן
למקבל והן למשלם הן  חדפעמיות העברות

ההעברה.
על שהוטלו שוטפים היטלים כוללים ישירים מסים
והרשויות לאומי לביטוח המוסד הממשלה, ירי

המקומיות.
הון, מרווחי מרכוש, משכר, הכנסה על היטלים (א).
ההון על כספיים, נכסים על מפנסיה, או מיוזמות

סחורות; על בעלות ועל חברות של העצמי
החלק הן  לאומי לביטוח למוסד תשלומים (ב)
המעסיק; ששילם החלק והן המבוטח ששילם
וכוי. משפט בתי מסי לדרכונים, חובה תשלומי (ג)
היצרנים על שהוטלו מסים הם עקיפים מסים
בסחורות לשימוש או לקנייה למכירה, לייצור, בקשר
"צור כהוצאות היצרנים ירי על והנרשמים ובשירותים,

עקיפים. למסים דוגמאות שוטפות.
מוסף ערך מס קנייה, מ0 מכס, יבוא. על מסים (א)

חוץ; נסיעות ומס
מוסף, ערך מס קנייה, מס מקומי: "צור על מסים (נ)
כמו עבודה. על ומס רכוש מסי לעסקים, רישיונות
של התפעולי העודף עקיף כמס מוגדר כן
ושל והנמלים, הדואר כמו ממשלתיים, מפעלים
כמו המקומיות, הרשויות שבבעלות המפעלים

המים. מפעלי
השוטפים המענקים כל את כוללות תמיכות
המקומיות והרשויות הממשלה ידי על הניתנים
את וכן וממשלתיים, פרסיים עסקיים למפעלים
כמו ממשלתיים מפעלים של התפעוליים הגירעונות
הניתנות השוטפות לתמיכות בנוסף ישראל. רכבת
התמיכה מרכיב גם זה בסעיף כלול ישיר, באופן
נותנת שהממשלה שוטפות, פעולות למימון בהלוואות
מריבית נמוכה (בריבית מועדפים בתנאים ליצרנים
לא זאת, לעומת היצוא. מקרנות הלוואות כגון חשוק),
בהלוואות או חדפעמיות בהלוואות התמיכה נכללה
בהלוואות המענק מרכיב קבוע. בסיס על ניתנו ^לא
התוצר. בחשבון נכלל ואינו הון כהעברת הוגדר אלה
התוצר, בחשבון מוסף ערך במס הטיפול
במקורות המקומיים השימושים ערך השוק: במחירי
ערך וכן וההשקעות, והציבורית הפרטית הצריכה 
ערך מס רה"נו, נטו; מוסף ערך מס כוללים  היבוא

שהוחזר. מוסף ערך מס בניכוי ששולם מוסף
ויצוא. יבוא על נטו עקיפים במסים הטיפול
החליפין שער לפי והיצוא היבוא הוערכו התוצר בחשבון
כוללים אלה שזרמים דבר של פירושו האפקטיבי.
מכך כתוצאה עליהם; שהוטלו נטו עקיפים מסים
על נטו מסים כולל אינו שוק, במחירי המקומי, התוצר
שוק במחירי הפנויה, הלאומית בהכנסה ויצוא. יבוא

הוא השוטף בחשבון הגירעון / החיסכון הממשלתי.
ההוצאות לסך השוטפות ההכנסות סך בין ההפרש

הממשלתי. הסקטור של השוטפות
שור. המקומי השוטף הגירעון / החיסכון
והכנסות שוטפות העברות למעט הכולל, לחיסכון

מחרל. נטו מרכוש
הסקטור של השוטף החיסכון/הגירעון
שונה הלאומיים בחשבונות שנכלל הממשלתי
הפיננסית בסטטיסטיקה הכולל הגירעון / מהחיסכון

הם: העיקריים ההבדלים הממשלה. של
בסיס על  הלאומיים בחשבונות הרישום: בסיס א)
הממשלה של הפיננסית בסטטיסטיקה מצטבר,

מזומנים. בסיס על 
הסקטור ..הגדרת הלאומיים, בחשבונות כיסוי: ב)
גופים כוללת היא  יותר רחבה הממשלתי

לממשלה. נוספים
השוטף החיסכון בחישוב הכלולות: העסקות ג)
ההכנסות רק נכללו הלאומיים בחשבונות
החיסכון בחישוב השוטפות. וההוצאות השוטפות
הממשלה של הפיננסית בסטטיסטיקה הכולל
וכן ההון בחשבון והוצאות הכנסות גם כלולים

ופירעונן. הלוואות מתן
ההכנסה בין כהפרש מוגדר הנקי הפרטי החיסכון
כולל הוא פרסית. לצריכה וההוצאה הפנויה הפרטית
כוונת ללא המוסרות חיסכון הבית, משקי חיסכון את
הממשלה ידי על מומן לא הוצאותיהם שעיקר רווח

העסקי. מהמגזר חולקו שלא ורווחים
המתקבל החיסכון, התאמה. לאחר החיסכון
ובחשבון הפנויה הלאומית ההכנסה בחשבון כעודף
בחשבון והעודף הממשלתי הסקטור של השוטף
בין מההפרש מושפעים חו"ל עם השוטפות העסקות
לבין הביטחוני, היבוא למימון מהעברות ההכנסה

בפועל. הביטחוני היבוא
לתנודות הגורם זה, הפרש השפעת לבטל כדי
חושב שלפיה התאמה, נערכה בחיסכון, חריפות
העברות ידי על שמומן הביטחוני היבוא למעט החיסכון,

למימונו. ההעברות ולמעט מחרל
חו"ל עם השוטפות העסקות בחשבון העודף
ההוצאות על השוטפים התקבולים כעודף חושב

חו"ל. עם ישראל של העסקות בחשבון השוטפות
מההשקעה גדול שהחיסכון.הלאומי פירושו חיובי עודף
במימון משתתפת ישראל זה ובמקרה המקומית,
מתבצע המימון כחו"ל. השקעות של עקיף) או (ישיר
מוחשיים לא נכסים רכישת ודרך נסו הון העברות דרך
הגירעון ההפוך, במקרה בחרל. נטו פיננס"ם נכסים או
ההשקעה למימון מקור הוא חדל עם העסקות בחשבון

המקומית.
העסקות בחשבון הגירעון / העודף של זו הגדרה
במאזן המקובלת מההגדרה שונה חדל עם השוטפות
ההעברות כל התשלומים במאזן התשלומים:
בחשבונות שוטפות. בהעברות מוגדרות החרצדדיות
שוטפות העברות בין מבחינים זאת, לעומת הלאומיים,
שוטפות העברות ורק להלן), (ראה הון והעברות

חרל. עם השוטפות העסקות בחשבון נכללות
ההשקעה הגולמית. המקומית ההשקעה מימון
לבלאי, ההפרשה ידי על ממומנת הגולמית המקומית
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הדיוורו המשפחה, הוצאות סקר בסיס על נאמדת מזון,
המפעלים של הדיווח התעשייה, ענפי פדיון על השוטף
עיקריים נניק"מא מוצרים של המקומי הייצור על
והס0טיס0יקה סלויזיות) כביסה, מכונות (מקררים,

חוץ. סחר של
בש0ח הגידול בסיס על נאמרת הדיור צריכת

הדיור. שירותי במחירי והעלייה למגורים הבנייה
ניכר חלק מבוסס אחרים "שירותים בסעיף
משפחה הוצאות מסקרי מימצאים על מהאומדנים
הסקרים. שבין בשנים שונים אינדיקסורים לפי וחיוץ
לינות חשמל, אספקת (כמו מהאומרנים אחר חלק
חולים בבתי אשפוז קולנוע, בבתי ביקורים מלון, בבתי
כמויות על מתאימים נתונים על מבוסס עסקיים)

ומחירים.
על נאמד רווח כוונת ללא המוסדות שירותי ערך
שוספות והוצאות שכר תשלומי על נתונים בסיס
המופנים שאלונים דרך מתקבלים אלה נתונים אחרות.

כספיים. דרחות בסיס על או למוסדות
הממשלתית ההוצאה ציבורית. לצריכה הוצאה
של ביצוע דו"חות ניתוח בסיס על נאמדת לצריכה
נתונים בתוספת התקציב, וחוקי הכללי החשב
והבסחון. האוצר ממשרדי המתקבלים משלימים
המוסדות המקומיות, הרשויות של לצריכה ההוצאה
בסיס על נאמדת רווח כוונת ללא והמוסדות הלאומיים
כספיים דרחות ניתוח מתוך המתקבלים נתונים

ותקציביים.
קבועים בנכסים הגולמית ההשקעה אומדני

על: בעיקר מתבססים
תחבורה; וכלי וצי1ד מכונות של יבוא נתוני א.

מייצור השקעה מוצרי ממכירת פדיון על דיווח ב.
מקומי;

וגמר התחלות שנוח על רבעשנת"ם אומדנים ג.
בנייה,

למגורים בבנייה ההשקעה על כספיים נתונים ר.
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 שנאמר היהלומים במלאי השינוי ג.
קבועים. במחירים והיבוא היצוא בין ההפרש

בסיס על נאמרים ושירותים סחורות ויצוא יבוא
להגדרות התאמתם לאחר התשלומים ממאזן הנתונים

הלאומיים. החשבונות
של הרציפה בסדרה קבועים במחירים אומדנים
,(1/1 (לוח 1986 במחירי המוצגת ומרכיביו, התוצר
עיקרי הוצאה סעיף לכל 1985 עד 1950 לשנים חושבו
 גולמי מקומי ולתוצר וכוי) השקעה (צריכה, בלבד
שהתקבלו השנתיים הכמותיים השינויים שרשור לפי

כסעיף ויצוא יבוא על נסו ממסים ההכנסות כלולות
מחרל. העברה מתשלומי בהכנסות התאמה

על מבוסס הלאומיים בחשבונות התוצר ם'ווג
לציין יש אולם ,1970 הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג

הבאים: ההבדלים את
הלאומית בחשבונאות החקלאות. ענף 
התפוקה בין כהפרש בחקלאות התוצר מתקבל
חקלאית, כתוצרת שהוגדרו סחורות של החקלאית
לפי הוא הסיווג אחרים. מענפים הקנויה התשומה לבין
חקלאיים), (משקים מפעלים לפי ולא מוצרים
פעילותם לפי הכלכלה" ענפי בסיווג המסווגים

העיקרית3.
כלול התוצר בסיווג מגורים. בתי על בעלות 
שאינו  מנורים בתי על בעלות  מיוחד סעיף
ההכנסה את משקף זה סעיף האחיד. בסיווג מופיע
על נקי דירה שכר כולל הוא דיור. משירותי הנובעת
לגבי זקוף דירה שכר וגם למעשה, התשלום בסיס
שבהן בשכירות, דירות ולגבי הדייר בבעלות דירות
מחליסים הם כאשר מפתח דמי לקבל יכולים הדיירים

לעזוב.
האחיד, בסיווג וקהילתיים. ציבוריים שירותים 
הציבוריים השירותים כל את זה ענף מקיף
הציבורי הסקסור רשויות ע"1 הניתנים הן והקהילתיים,
הענף כולל התוצר בסיווג עסקי. בסיס על הניתנים והן
המקומיות, הרשויות הממשלה, ע1 הניתנים שירותים
רווח. כוונת ללא והמוסדות הלאומיים המוסדות
ובריאות, חינוך כגון וקהילתיים, ציבוריים שירותים
"שירותים בענף כלולים עסקי, בסיס על הניתנים

ואחרים". אישיים

החישוב ודרכי הנתונים מקור
שיסות בשתי מתקבל במשק התוצר ערך
ה"הכנסה ושיסת הלאומית" ה"הוצאה שי0ת עיקריות:
מתקבל הלאומית" ה"הוצאה אומדן לפי הלאומית".
ולהשקעה, לצריכה ההוצאה סיכום ע"1 התוצר
ליצוא המופנים והשירותים הסחורות ערך בתוספת
מאידך, ושירותים. סחורות יבוא של הערך ובניכוי
של כסיכום הלאומית" ה"הכנסה אומדן מתקבל
ומשכורת עבורה שכר דהיינו: "צור, לגורמי התשלומים

דירה. ושכר ריבית רווח, כגון: הון, ותשואות
ה"הכנסה אומדן בין זהות יש מושגית, מבחינה
בניכוי הלאומית, ה"הוצאה אומדן לבין הלאומית"
של שהמדידה מאחר אולם, ובלאי; נסו עקיפים מסים
מקורות בסיס על גדולה במידה נעשית האומדנים שני
בין הפרש מתקבל נפרדות, שי0ות ולפי תלויים בלתי
ההכנסה בצד הנרשם החישובים, שני תוצאות

והשמסות". כטעויות הלאומית

לאומית הוצאה
מוערכת המזון צריכת פרסית. לצריכה הוצאה
החקלאית, התוצרת של השיווק על הנתונים בסיס על
תעשייתיים מזון מוצרי של ושיווק "צור נתוני
למע0 תעשייתיים, מוצרים על ההוצאה ומחיריהם.

וכדומה. חקלאות תעשייה, דהיינו: הפעילות, לסי"ג בהתאם השונים ענפיו בין מחולק אלא אחת. סיווג ליחידת כלל בדרן נחשב אינו הקיבוץ 3
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מתוקנים אומדנים
הקודם, בשנתון שפורסמו לנתונים בהשוואה
,1987 עד 1980 לשנים לאומדנים תיקונים הוכנסו
התיקונים עדכניים. ונתונים פירוטים קבלת בעקבות

באומדנים: שהוכנסו העיקריים
תיקונים הוכנסו הציבורית הצריכה בסעיפי .1
של הביצוע על הכספיים הדו"חות קבלת בעקבות
לשנת הלאומיים והמוסדות הממשלה תקציבי
לשנת המקומיות הרשויות תקציבי ושל 1987/88
קניית באומדן תיקון נערך כן כמו .1986/87
כוונת ללא ממוסדות הממשלה ידי על שירותים

רווח.
הנובעים תיקונים הוכנסו במלאי הגידול באומדן .2
לשנת התעשייה מסקר נתונים מקבלת

.1985/86
הוכנסו ושירותים סחורות ויצוא יבוא בסעיפי .3
במאזן שהוכנסו לאלה מותאמים תיקונים
החל עדכניים נתונים קבלת בעקבות התשלומים

.1981 בשנת

כ200 ובו מגנכו"ם, סר0ים גבי על נתונים מאגר
החשבונות נתוני של ורבעשנתיות שנתיות סדרות
פנייה ע"1 לקבל אפשר ,1950 בשנת החל הלאומיים,

לס00י00יקה. המרכזית ללשכה
התוצר על ההוצאה של רבעשנתיים אומדנים
הס0סיס0י ב"ירחון חודש מדי מופיעים המקומי
כלל בדרך מתפרסם מוקדם שנתי סיכום לישראל".
במוסף מתוקנים ואומדנים 1 מסי לירחון במוסף

.5 מסי לירחון
בפרק מובאים לחינוך הלאומית ההוצאה אומדני
כיד. בפרק לבריאות הלאומית ההוצאה ואומדני כ"ב
המוסדות הממשלה, הוצאות על הנתונים
מופיעים המטרה לפי המקומיות והרשויות הלאומיים

המקומיות. והרשויות הממשלה  כי בפרק

לכל האומדנים אין השרשור, בגלל בסיס. שנת במחירי
על ההוצאה לסך מסתכמים התוצר ממרכיבי קבוצה

התוצר.
בדרך המתקבלים לשנה משנה הכמותיים השינויים
בסיס על המתקבלים מהשינויים שונים להיות עלולים זו
השוטפת. השנה או הקודמת השנה במחירי שקלול
קבועים במחירים הפרסית הצריכה אומדני
ניכוי עי'1 או כמויות, נתוני סמך על ישיר, באופן נתקבלו
מחירים במדדי שוטפים במחירים הערכים

מתאימים.
השינויים נאמדו הציבורית, הצריכה באומדני
לשינויים בהתאם ■ השכר על בהוצאה הכמותיים
נוכו, האחרות השוטפות ההוצאות העובדים; במספרי
תפוקת של הסיטוניים המחירים במדדי כלל, בדרך
האופייניים הייצור לענפי בהתאם ששוקללו התעשייה,

השונים. ההוצאה סעיפי של
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
ציוד מחירי ומדד הבנייה הוצאות מדד בעזרת מחושב

העיקריות. היבוא ובארצות בארץ

לאומית הכנסה
כסיכום מתקבל הלאומית ההכנסה הכל סך אומדן

כלכלי. ענף בכל הנקי) (התוצר הנובעת ההכנסה
מסחר) בנייה, תעשייה, (חקלאות, הענפים ברוב
של בדרך הנובעת ההכנסה הכל סך של אומדן מתקבל
התפוקה. מאומדן הקנויה התשומה אומדן החסרת
ע"1 במישרין הנובעת ההכנסה נמדדת אחרים, בענפים
שכר תשלומי דהיינו: הייצור, לגורמי התשלומים סיכום
דירה שכר תשלומי ריבית, תשלומי ומשכורת, עבודה

נקי. ורווח חכירה ודמי
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לרישום החדשות ההמלצות לפי נערכו אך כעבר,
של הסטטיסטי המשרד של הלאומיים החשבונות
17 מערכת בין ובסיווג בהגדרות הבדלים האום*,
כין בהפרדה בעיקר הם קודמים בלוחות למערכת

הציבורית. לצריכה הפרסית הצריכה
מלכ"ר בין הפרדה נערכה הארס המלצות לפי
ציבורי למלכ"ר פרסי, רווח) כוונת ללא (מוסדות
הוצאותיו). עיקר את מממנת שהממשלה (מלכ"ר

צריכת של סופי שימוש מוצג לא 1982/83 בלוחות
השירותים אלא קודמים, בלוחות שהיה כפי מלכר
בצריכה כלולים פרטי מלכ"ר של עצמי לשימוש שיוצרו
של עצמי לשימוש שיוצרו השירותים ואילו הפרסית
כן, כמו הציבורית. בצריכה כלולים הציבורי המלכ"ר
הציבורי הסקסור ענפי של התפוקה הגדרת שונתה
של נסו הקניות לערך בנוסף כוללת, והיא והמלכ"ר
לשכירים ששולם השכר את גם ושירותים, סחורות
וציוד, בניינים על כלאי נוספת), עבודה הוצאות (כולל
הממשלה התח"ב1ת את המשקפת זקופה והוצאה

תקציבית). (פנסיה פנסיה לתשלומי

מקורות
הם תשומהתפוקה נתוני של העיקריים המקורות
הלשכה של ביחידות שוסף באופן הנאספים נתונים
עברו המקרים שברוב ל000'סט'קה, המרכזית
הנהוגות להגדרות התאמתם לשם והשלמות עיבורים
סקרים נערכו כן, כמו תשומהתפוקה. בלוחות

תשומהתפוקה. לוחות הכנת לצורכי מיוחדים
על בעיקר התבססו הנתונים החקלאות, בענף
("צור הלשכה של החקלאית הס00יסטיקה נתוני
בהתאמה החקלאות) ידי על תשומות וקניית מוצרים
התקציב שנת שהיא תשומהתפוקה לוח לשנת

.1982/83
סקר היה העיקרי המקור התעשייה, בענף
(מפעלים 1982/83 לשנת והמלאכה" התעשייה
על מידע גם כלל אשר ויותר), מועסקים 5 המעסיקים

חומרים. וקניות מוצרים מכירות פירוט
הענף תפוקת על הנתונים והמים. החשמל בענף
החשמל מחברת נתקבלו התשומות סוגי ועל

המים. ומנציבות "מקורות מחברת הישראלית,
על התבסס זה בענף התפוקות אומדן הבנייה. ענף
של שוטפים מאומדנים בבנייה ההשקעה נתוני
התשומות התפלגות אומדן הלאומיים. החשבונות
ירי על שנערכה מיוחדת חקירה על התבסס זה בענף
של תמחיר1 חומר מתוך לתשומהתפוקה היחידה

קבלנים. ומאזני בנייה חברות
סוגי ועל התפוקות על האומדנים התחבורה, בענף
הפועלים מפעלים של דוהרת על התבססו התשומות

בענף.

תפוקה  תשומה
תשומה לוחות מתוך נתונים מובאים בלוחות
ובמחירי שוטפים במחירים 1982/83 לשנת תפוקה
לשנת מתייחס שפורסם הקודם הלוח .1986
שנת של הבסיסי ללוח עדכון שהיה ,1980/81

.1977/78
תשומהתפוקה לוחות על מפורטים הסברים
,1977/78 ,1975/76 ,1972/73 ,1968/69 לשנים
מס. מיוחדים בפרסומים ראה ו1982/83, 1980/81

.824| 770 ,710 ,623 ,599 ,584 ,471

והגדרות הסברים
בצורת המציגה מערכת הם תשומהתפוקה לוחות
והעסקאות המשק ענפי בין הגומלין קשרי את מסריצה
לוח הוא 15/1 לוח הסופיים. השימושים לבין בינם
1982/83 של שוטפים במחירים המתארים עסקאות
הנערכות העסקאות ואת הבינענפיות העסקאות את
אלה בלוחות הסופיים. השימושים לבין המשק ענפי בין

ועמורה אחת שורה ירי על מיוצג המשק מענפי אחד כל
במשק הענף של המכירות את מפרסת השורה אחת.
(ענפים שונים לשימושים המתחרה) היבוא (כולל
הקניות את מפרטת העמודה ואילו וכוי) צריכה אחרים,
וכוי). שכר הוצאות מיבוא, אחרים, (מענפים הענף של
כלומר יצרן, במחירי זה בלוח מוצגות העסקאות
מסים, על הוצאה כולל ואינו תמיכות הכולל במחיר

והובלה. שיווק
של האחיד לסיווג בהתאם הוא בלוח הענפים סיווג

הלשכה. של 19 70 הכלכלה ענפי
חושבו 16/1 בלוח 1986 במחירי ישירים מקדמים
מחירים במדדי שתוקנו לאחר 15/1 לוח נתוני בסיס על

ל1986. 1982/83 בין יחסיים
הרחבה באגרגציה נערך היחסיים המחירים תיקון
במדדי שימוש כדי תוך  משק ענפי 187  הלוח של
מובאת ענפים. לפי היבוא ושל המשק ענפי של מחירים
של הקבצה שהיא ענפים, 43 של אגרגציה כאן
עמודה כל של הסיכום זה בלוח הרחבה. האגרגציה
הרכב על מימנו ללמוד וניתן ,1 .00 הוא הענף) (תפוקת
ישירים) מקדמים המונח (מכאן הישירה ההוצאה
מענפי ענף כל של תפוקה יחידת בייצור הכר1כה

המשק.

תשומהתפוקה בלוחות שהוכנסו שינויים
1982/83

המובאים 1982/83 תשומהתפוקה לוחות
חקירת בסיס על שנבנו בסיסיים לוחות הינם בשנתון,
כולל המשק, ענפי כל של והתפוקות התשומות
הלוחות סופיים. ושימושים הראשוניות התשומות
שפורסמו ללוחות בעיקרם דומים 1982/83 לשנת

לעיל. ו. הערה ר*ה
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הכללי, החשב דררוות על מבוססים הנתונים ומלכ''ר. על הנתונים והשירותים. המסחר בענפי
והמוסדות המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות מיוחד סקר על התבססו התשומות ופירו0 התפוקות

רווח. כוונת ללא הפועלים מתוך הנ"ל, בענפים החברות של המאזנים מנתוני
לסחר המחלקה נתוני על מתבססים היבוא נתוני מסחר "סקר  החברות של הכנסה מס תיקי
סקר נערך כן, כמו שבלשכה. התשלומים ומאזן חוץ ביסוח פיננסים, כגון מסוימים, בענפים ושירותים".
היבוא של הייעוד וענפי המקור ענפי לקביעת מיוחד ■ ביטוח (עסקי הענפיים. בסקרים גם נעזרו ותיירות,
למסרת מיוחדת וחקירה .(1982/83 יבוא "עודי (סקר וכוי). 1982 בישראל

משלים. ויבוא מתחרה ליבוא היבוא חלוקת ציבוריים מוסדות ידי על הניתנים לשירותים אשר
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נבחרים פרסומים

1950 1978 בישראל מקומית גולמית השקעה 635
1982/83 יבוא "עורי סקר 787

1982/83 תשומהתפוקה לוחות 824

טכניים פרסומים

בלבד) (באנגלית ו95ו ישראל כלכלת כיקר ו
הממשלה והוצאות הכנסות 2

1955/561956/57

אחרים פרסומים

ישראל של הציבורי ה0ק0ור חשבונות
בלבד) (באנגלית *1948/491954/55

מיוחדים פרסומים

ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 153
19501962

בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165
עד 1952 המוסף) והערך התפוקה (התשומה,

1963
הרשויות של וההוצאה ההכנסה 235
החשבונות לצורכי כלכלי המקומיותניתוח
1962/631964/65 ישראל של הלאומיים

ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 314
19501968

תעשייה מוצרי על פרטית לצריכה ההוצאה 469
19641973

הכלכלי הסיווג לפי הציבורי הסק0ור חשבונות 484
1969/701972/73 המ0רה ולפי

נשואי. כ>כ>י 07חד,ר פא77ן מרבו ע0 בשיתוף ■
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לאומית והוצאה הכנסה
במקורות ושימושים 1/1.מקורות לוח

במקורות D'lyiD'tyUses of resources

:nino
תוצריבואיצואnypiunהוצאההוצאה
מקומיסחורותםחורותjvdVhלצריכהלצריכה

הכל גולמיושירותים2ושירותים'מקומיתפרטיתציבורית0ך
TotalGeneralPrivateGrossExportsLess:Gross

governmentconsumptiondomesticof goodsImportsdomestic
consumptionexpenditurecapitaland services1of goodsproduct
expenditureformationand services2

31986 במחירי
n"mמליונ "

19505,2703,3511,8302054,8133,416
19516,4044,0852,1632861.9374,438
19526,423. 4,2481,8593741,7824,629
19536,3974,4141,5564601,8194,573
19547,4595,0981,7356552,0035,447
19558,3475,6232,1356732,1556,182
19569,2656,7142,022 '7652,5086,732
19579,8216,6402,3659162,4887,317
195810,6657,1712,5401,0202,7927,844
195911,8607,7522,7771,3442,9908,833
196012,9038,2872,9161,9673,4579,416
196114,7629,3313,4781,9694.26910,442
196216,44410,3113,8332,3134,90911,476
196317,99011,3733,9712,6585,24812,692
196419,96912,3284,7972,8205,97213,936

'*196419,61012,0324,7972,7615,79313,769
196521,00313,1644,8212,2965,90915,063
196621,10813,7424,0403,3135,87315,229
196722,03715,5433,1353,5956,43V15,609
196826,40017,3784,6624.5878,35417,998
196929,96419,5505,8974,8999,61620,265
197033,26021,8186,6995,37011,31821,907
197136,88522,6688,1736,64212.51724,317
197240,13123,8939,2037,54512,66827,332
197345,87029,2449,7187,96017,15228,726
197447,56730,8539,3008,40617,23830,248
197549,42232,2729,7938,55817,96231,519
197649,47231,6598,6089,93517,42332,181
197749,47230,7097,96311 ,04816.91832,760
197852,68733,2588.14611,61118,71134,136
197954,74233,8239,11511 ,96019,23535,740
198054,52319,495 14,5997,90312,71317,86936,848
198157,95821,952 15,5337,49213.29819.60338,433
198259,23323,642 14,5708,60012,89920.40638,817

198361,66225,604 13,9739,46013,17021,71239,826
198462,27823,863 14,7838,78915,00121,53940,742
198563,58623,982 15,3897,85816,30621,38842,331
198667,14727,388 13,8668,67517,21923,29243,855
198773,93629,688 16,2098,96219,07727,77946,157
198873,86230,585 15,8228,77518,67926,95946,903

שוטפים
1988101,04442,324 22,30812,25424,15934,08766,958
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NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

TABLEVI/1.RESOURCES AND USES OF RESOURCES

Less:לנפשתוצרPer capita
TiinD:מקומי

\זשל\0י0גולמיתוצר
תוצרנסותוצרשלשירותים
לאומילגורמימקומיתוצרה1צאהה0ק0ורtsinציבוריים
גולמי"צורגולמימקומילצריכההעסקיומלכר

Services ofדיורGrossגולמיפרסיתGrossLess:Gross
generalOwnershipdomesticPrivateGrossdomesticnet factornational

governmentofproductconsumpdomesticproductpaymentsproduct
and nondwellingsof thetion expenproductpaid
profitbusinessditureabroad

institutionssector

1986 prices3At!rices שוטפים Atבמחירים current
NIS millionn"1uNIS"\o NISאלפי Thousand r

2,69746461950
2,970711701951
2,88210811071952
2,77113621341953
3,22417911781954
3,53221622141955

3,68225712561956
3,79029922971957
3,92234723451958
4,28339723951959
4,44844634431960
4,76853965331961
5,01564186331962
5,33376747631963
5,62588958841964
5,5588781286619644
5,8781,052151,0371965

5,7921,156161,1401966
5,7491,207171,1901967

4,5171,47212,2916,4131,419241,3951968
4,8881,55814,0737,0261,638281,6101969
5,225. 1,68715,2417,3661,923361,8871970
5,5181,84617,1477,9232,405432,3621971
5.7662,03819,6168,7003,100573,0431972
ו6,8452,25119,9898,8413,9581113,847 973
7,1732,44320,9688,9885,6241575,4671974
7,3962,64621,7239,1388,1802807,9001975
7,6102,87621,8759,13010,60133410,2671976
7,7623.06322,0509,09315,48334715,1361977
8,1043,21322,9109,27625,01069524,3151978
8,4123,35724,0559,47747,1981,71045,4881979
8,3953,50225,0425,0519,546111,3414.259107,0821980

8,4703,62823,3945,5899,785263,4116,670256,7411981
8,7413,76223,3945,9089,700593,85914,713579,1461982

NIS Million n
8,8203,87127,2126,2819,7701,531361,4951983
8,9173,98327,9205,7379,7967,5983387,2591984
8,8824,08329,3995,66510,00028,07696427,1121985
8,6244,15631,0756,37110,20243,8551,54942,3071986
8,6844,22333,2506,79510,56555,6401,83153,8091987
8,9714,31333,6196.89010.56566,9581,88665,0711988

current pricesAt
14,1576,09446,7079,53415,08366,9581,88665,0711988
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(המשך) במקורות ושימושים 1/1.מקורות לוח

במקורות Usesשימושים of resources:ninD
תוצריבוא

מקומיסחורותיצואnyj71unהוצאההוצאה
גולמיושירותים2סחורותלצריכהלצריכת

הכל Less:Grossושירותיםn'O1/7a1פר0יתציבוריתסך
TotalGeneralPrivateGrossExportsImportsdomestic

governmentconsumptiondomesticof goodsof goodsproduct
consumptionexpenditurecapitaland services1and services2
expenditureformation

שנתיים שינוי אחוזי
31986גמחיר"

195121.521.918.2. 39.26.829.9
19520.34.014.130.98.04:3
19530.43.916.322.92.11.2
195416.615.511.542.410.119.1
195511.910.323.22.87.613.5

195611.0' 19.45.413.716.48.9
19576.01.117.019.70.88.7
19588.68.07.411.312.27.2
195911.28.19.331.87.112.6
19608.86.95.026.315.66.6

196114.412.619.316.023.510.9
196211.410.510.217515.09.9
19639.410.33.614.96.910.6
196411.08.420.86.113.89.8
419657.19.40.58.52.09.4

19660.54.416.210.60.61.1
19674.413.122.48.59.52.5
196819.811.848.727.629.915.3
196913.512526.6 6.815.112.6
197011.011.613.69.617.78.1

197110.93.922.023.710.611.0
19728.85.412.613.61.212.4
197314.322.45.65.535.45.1
19743.75.54.35.60.55.3
19753.94.65.31.84.24.2

19760.11.912.116.1.3.02.1
197703.07.511.22.9 .1.8
19786.58.32.3. 5.110.64.2
19793.91711.93.02.84.7
9800.40.813.36.37.13.1ו

19816.312.6 6.45.24.69.74.3
19822.27.7 6.214.83.04.11.0
19834.18.3 4.110.02.16.42.6
19841.06.8 5.87.113.90.82.3

19852.1 05 4.110.68.70.73.9
19865.614.2 9.910.45.68.93.6
198710.18.4 16.93.310.819.35.2
19880.13.0 2.42.12.13.01.6

רייצואניט. שקיבלו נוספים תמורה מרכיבי כולל 1

יבוא. על נטו 0'do כ*לל 2
השנתיים השינויים שירשור לסי ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת לכל חושבו 1986 במחירי 1985 עד 1950 לשנים האומדנים 3

הכל. לסך מסתכמות הקבוצות אין הש'רשור בגלל אחרות. ב0יס שנות כמחיר' שחושבו
והציבורית. ה9רנ1יח לצריכה הרשים במק1ר1ת שי&וש  חדשה סדרה 4
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TABLEVI/1 .RESOURCES AND USES OF RESOURCES (cont.(

:mn!<Less:לנפשתוצרPer capita
מקומי

שירותים גולמיתוצר
ומלכר ה0ק0ורתוצרציבוריים לצריכהשל מקומיהוצאה תוצר
Services ofגולמיפרטיתהעסקישירותי

general governדיורGross domesticPrivateGross
ment andOwnershipproduct ofconsumptiondomestic
nonprofitof dwellingsthe businessexpenditureproduct
institutionssector

Percent annual change
At 1986 prices3

10.1195(
3.01952
3.81953
16.31954
9.61955

4.31956
2.91957
3.5.1958
9.21959
3.81960

7.21961
5.21962
6.31963
5.51964
5.81965"

1.51966
0.71967
1151968

8.25.814.59.61969
6.98.38.34.81970

5.6'9.412.57.61971
4.510.414.49.81972
18.710.51.91.61973
4.88.54.91.71974
3.18.33.61.71975

2.98.70.70.11976
2.06.50.80.41977
4.44.93.92.01978
3.84.55.02.21979
0.24.34.10.71980

0.93.65.410.72.51981
3.23.70.05.70.91982
0.92.93.16.30.71983
1.12.92.6'8.70.31984

0.42.55.31.32.11985
2.91.85.7.1252.01986
0.71.67.06.73.61987
3.32.11.11.40.01988

■ 1 Including other revenue components received by the exporters. 2 Including net taxes on imports. 3. Estimates for 19501985 at 1966
prices were computed for each group of expenditure and for the total expenditure by chaining the annual changes computed at different base year
prices. Due to the chaining, the groups do not add up to the total. 4 A new series  using new sources lor private and general government
consumption expenditure.
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ההוצאה סוג ולפי מטרה לפי פרטית, לצריכה הוצאה .2/1 לוח

19801981198219831984

(n'uאלפי
1980במחיר .

 פר0ית לצריכה לאומית הוצאה .158,81966,20971,33477,27872,004
(2+6) כולל םך

בית משקי של לצריכה הוצאה .257,26464,53469,68075,64770,373
(3  4+5) ישראליים

בחו"ל ישראלים של צריכה .32.8623,6583.9024.7494.427
בארץ זרים של צריכה .45.1445,2344.5974.7605.270

בשוק בית משקי של לצריכה הוצאה .559.54666,11070.37575.65871.216
הכל 0ך  המקומי

מסרה לפי

ונ1נק משקאות 17.91518,91219,80921,07021.027סזון,
אישיים וחפצים הלבשה 3,8754,8655.2214.9924.271הנעלה,

11,04511,51312,01312,44712,901דיור
בית לצורכי וחשמל 1,8951,7861,8471,9551.819דלק

וציוד 5,3666,7176,9107,9525,780ריהוט
בית למשק

ביתי משק 1,7411,8111,9182,0552,059אחזקת
ובריאות אישי 3,8124,2004,4384,9754,927סיפול
ותקשורת 5,8837,5808,84510,3108,927תחבורה

ושעשועים 4,6095,0695,2755,6775,537בידור
אחרים ומוצרים .3,405שירותים 3,6574,0994,2253,968

ההוצאה סוג לפי

הכל סך  קיימא בני 6,2518,7599,76011,5677,925מוצרים

1,8072,1752,4242,7712,442ריהו0
בית למשק 3,5594,5424,4865,1813,338ציוד

אישיים תחבורה 8852,0422,8503,6152,145כלי

הכל סן  קיימא בני שאינם 27,55630,11231,99933,91832,930מוצרים
וטבק משקאות 17.91518,91219,80921,07021,027מזון.

ומאורי 2,9753,0193,3053,6443,655דלק
אישיים וחפצים הנעלה 3,8754,8655,2214,9924,271הלבשה,

בית משק 635658716813809צורכי
ותרופות 1,1821,4061,4951,8811,845תמרוקים

כתיבה וצורכי עיתונים 573723691770709ספרים,

ושונות ביתר 401529762748614מ1צרי

עסקיים 14,69415,72616,60317,72617,460שירותים

11,04511,51312,013,12,44712,901דיור

הכל סך  רווח2 כוונת ללא מוסדות .61,5551,6751,6541,6311,631

בריאות 361363370368372מוסדות
ודת סעד ומחקר, תרבות חינוך, 707782781773790מוסדות

וכוי פוליטיים מקצועיים. 487530503490469ארגונים

הוצאותיהם. עיקר את מממנת שהממשלה רווה כוונת ללא מוסדות של צריכה נולל ל* 2 איטיים. תחבורה לכלי סינר, וחומרי דלק וכן ומאור. בית לצורכי דלק כולל 1

הצריכה. של המתאימים בסעיפים הכלולות ותרופות מזון על הוצאות כולל לא
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TABLE VI/2.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY OBJECT AND TYPE

198519861986198719881988

NIS thousandמיליונn1u ■NIS million
pricesAt 198Cבמחיריprices 1986At במחירים1966

שו0פ;0
At current
prices

72,36882,64727,38829,68830,58542,3241. NATIONAL PRIVATE CONSUMPTION
EXPENDITURE  GRAND TOTAL (2+6(

70,71080,93926,70328,97829,86541,2022. CONSUMPTION EXPENDITURE BY

ISRAELI HOUSEHOLDS (34+5(

3,3023.9601,3401,5077,5562,0333. Consumption of Israelis abroad
5,6914,486 .1.6381,9351,6982,4404. Consumptionofnonresidents in Israel
73,09981,46527,00129,40630,00741,6095. Consumptionexpenditureofhouseholds

in the domestic market  total

By object

21,53522,6517,5208,0658,44311,395Food, beverages and tobacco
4,9065,9412,2782,7342,6043,316Clothing. footwear and personal effects
13,32413,6764.8634,9765,0837,471Housing
1,8321,938544587650736Fuel and electricity  home consumption
6,2969,1652,0062,1462,0702,673Furniture, furnishings and household

equipment
2,1432,2288359389351,640Household maintenance
4,9325,4161,7901,9451,9903,096Personal care and health
8,1249,5913,2063,6893,9184,930Transport and communication
6:2376,8092,4862,7862,7303.986Recreation and entetrainment
3,7704,0501,4731,5401,5842,366Other goods and services

By type

7,871 .11,5762,8953,2583,3274,328Durabie goods  total
2,5783,2698999379111,130Furniture
3,7185,8961,1071,2081,1591,543Household equipment
1.5752,4118891,1131,2571.655Personal transpotr equipment

34,39937,71012,31113,64113,95418,325Nondurable goods  total
21.53522,6517,5208.0658,44311,395Food, beverages and tobacco
3,7714,2301,0791,1991,2991,370Fuel and light1
4,9065,9412,2782,7342,6043,316Clothing. footwear and personal effects
856849290340326467Non durable household goods
1,7902,062586678679934Personal care and medical products
817904250300285444Books, newspapers and stationery
7241,073308325318399Recreation goods and miscellaneous

17,50518,5036,9327.5317,64311,485Profit oriented services
13,32413,6764.8634.9765,0837,471Housing

1,6581,7086857107201,1226. NONPROFIT INSTITUTIONS2  TOTAL
380390149156152258Health institutions
827883370382390588Education, culture and research, welfare

and religious institutions
451435165172178276Trade unions. political organizations etc.

1 Includes household fuel and tight, aswell as fuel and lubricants lor personal transport equipment. 2 Excluding nonprofit institutions financed
mainly by Ihe government; excluding expenditure■ on food and medical products which are included in other items ot consumption.

191 לאומיים rminejn



ו0בק משקאות מזון, על פרטית לצריכה הוצאה .3/1 לוח

19801981198219831984

n"1u אלפי
1980 במחירי

הכל סל  /im16,0)0ו 7,03517.68218,72218.712

ודגנים קמח 2,0682.1952,251מוצרי .2,4362.453

ומוצריו 3.9814,1684,3494,7574,585נשר

491דגים 507491473488י

522563598633641ניצים

ומוצריו 2,0302,2652,4622,5732.630חלב

מאכל 596603607639620^מנ1

טריים 1,8992,0582,0852,1552,185פירות

0ר"ם 1,2861,3321,4191,4641,414ירקות

ומוצריו 1,6951,7131.8581,8791,939סוכר

1קקאו קמר, 554634704742734תה,

וירקות פירות
ושונות מעוניים

8889978589711,023

הכל סל  01,3191,3671,4661,6651.666שקאות

קלים 7618119011,0711,134משקאות

חריפים 558556565594532משקאות

9821,0191.1321.1471,071טבק

n1K|7e/0 ,|1rn
הכל 18,31119,42120,28021,53421,449וסבקסך

נסו יצוא פחות:
שומרון ליהודה,

עזה וחבל

306413359357 314

9096100107108התאמה'

משקאות מזון,
הכל סך  (מותאם) וסבק

17,91518,91819,80921,07021,027

הצריכה. שר אחרים o'D'poj הכלולות 1110 על הוצאות חשבון על התא0ר. ו
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TABLE VI/3.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD,
BEVERAGES AND TOBACCO

198519861986198719881988

NIS thousand
At 1980 prices

'JI'7'D
rices>במחירי 1986At 1986 1

anNIS milli
במחירים
שוטפים

At current
prices

19,03719,9356.6096,9857,1159,734Food  total

2,6722,9079431,0061,0461,627Bread and cereals

4,1924,1941,4931,6121,6271,977Meat and meat products

536636. 214234231311Fish

618586191185190226Eggs

2,8102,8468088498751,215Milk and milk products

558615159163166237Edible oils

2,2422,3269258798991,178Fresh fruit

1,5431,527541539517829Fresh vegetables

1,9602,179591664647940Sugar and sugar products

729690196227232249Tea, coffee and cocoa

1,1771,429548627685945Processed fruit and
vegetables and
miscellaneous

7,8362,1036898238901,238Beverages  total

1,2981,510523663725985Soft drinks

538593166160165253Alcoholic drinks

1,08a7,738390410561589Tobacco

21,95323,1767,6888,2188,56611,561FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO TOTAL

31041213011380108Less: net expotrs to
Judea, Samaira, and
Gaza Area

10811338404358Adjustment1

21,53522,6517,5208,0658,44311,395FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO
(ADJUSTED)  TOTAL

t Adjustment (or expenditure on food included in other items of consumption.
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ציבורית לצריכה הוצאה .4/1 לוח
n~\u מיליוני

19801981198219831984

1980 במחירי

לצריכה 44.947.844.843.045.5הוצאה

כולל סך ציבורית

ההוצאה סוג

הכל אזרחיתסך 20.020.520.721.021.4צריכה

עבורה' על 13.714.014.014.214.2הוצאות

שכר על 0.90.90,90.80.9מסים

נ0ו אחרות שו0פות 3.53.63.83.94.1קניות

1.92.02.02.12.2בלאי

הכל ביטחוניתסך 24.927.324.122.024.1צריכה

10.312.48.55.97.9מיבוא

הכל סך מקומי 15.315.716.516.6מייצור ■16.4

עבורה' על 5.7566.36.36.4הוצאות

שכר על 0.20.20.20.20.2מסים

סחורות 7.37.68.28.6קניות '8.7
ושירותים

2.12.31.8151.1בינוי

מכירות 0.70.80.9050.2פרוות:

הרשות סוג

34.236.933.731.633.7ממשלה

מקומיות 4.44.34.34.44.4רשויות

לא1מ"ם 0.60.60.60.60.7מוסרות

רווח כוונת ללא ציבוריים 5.76.06.26.46.7מוסדות

לגמלאים. ס(0יה לשלם ה0משלר. להתחייבות זקיפה כולל ו
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TABLE VI/4.GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION EXPENDITURE
NIS million

198519861986198719881988

pricesAt 19801986 pricesAtבמחירי 1986
במחירים

שוטפים

At current

prices

47.342.713,86616,20915,82222,308GENERAL GOVERNMENT

CONSUMPTION

EXPENDITURE

GRAND TOTAL

Type of expenditure

27521.37.0047.2197.40711.184Civilian consumptiontotal

14.313.84,7314,7674.880'7.709Compensationof employees'

0.90.9331334343510Taxes on salaries

4.14.41.2101.3581.3911,826Other current purchasesnet

2.2227327607931,139Consumption of tixed capital

25.821.46.8628.9908.4)51 1. 124Defenceconsumption total

10.06.42.1714.1923.4714.018Imported

16.015.14.7324.8334.9897.163Domestic productiontotal

6.25.81.9691 .9332.0633.349Compensation of employees'

0.20.2696868109Taxes on salaries

8.68.32.4342,5832,6043,330Purchases of goods and
services

1.00.9260249254375Construction

0.20.141354557Less: sales

Type of authority

35.631.19,86312,06211,51615,756Government

4.44.41,5561,6591,7122,650Local authorities

0.70.6229222220323National institutions

6.66.62,2182,2662.3743.579Public nonprofit institutions

1 Including imputations tor the government commitment to pay retirement pensions.
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כלכלי וענף הנכס סוג לפי מקומית, גולמית השקעה .5/1 לוח

19801981198219831984

עו"ה אלפ1
980 במחיר

כולל 25,17923,86127,38230,12927,986סך
במלאי 8421.4527831761,414גידול

הכל סך קבועים בנכסים 24,33725,31326,59929,95326,572השקעה

נכס סוג
הכל סך  בנייה ועבודות 75,05815,00974,60414.41313.206מבנים

למגורים 10,16610,37710,0479,5858,979בנייה
למגורים שאינם 2,7212,4712,4422,6752,489בניינים
אחרות בנייה 2,1712,1612,1152,1531,738עבודות

הכל סך  וציור 9.27910,30411,99515.54013,366מכונות

תחבורה 1,7402,1652,8684,3222,780כלי
אחרי וציוד 7.5398,1399,12711,21810,586מכונות

נכס וסוג כלכלי ענף
הכל סך  דיור2 למעט המשק 14,17114.93616,55220,36817.593ענפי

ו"עור 9429801,1141,3201.109חקלאות
בנייה ועבודות 516483494557488מבנים

וציוד .מכונות 426497620763621

וחרושת) (כרייה 3,4243,5814,5035,1785,187תעשייה
בנייה ועבודות 562488477522531מבנים

וציוד 2,8623,0934,0264,6564,656מכונות

1,4301,3759011,0841,171חשמל
בנייה ועבודות 383504346263339מבנים

וציוד 1,047871555821832מכונות

מים 397423325354255מפעלי
בנייה ועבודות 262297258300201מבנים

וציוד 135126675454מכונות

בינוי
וציוד 386274292416242מכונות

ושירותים 4,2054,5894,9156,0345,302מסחר
בנייה ועבודות 2.2492,1082,2472,4552,132מבנים

וציוד 1,9562,4812,6683,5793,170מכונות

ותקשורת אחסנה 1,6471,5491,6341,6601,547תחבורה,
בנייה ועבודות 920752735731536מבנים

וציוד 7277978999291,011מכונות

ומסוסים 593383801,092759אוניות
יבשתיים2 תחבורה 1,6811,8272,4883,2302,021כלי

,10דיור 16610,37710,0479.5858.979

אחת. בקבוצה ומוצגת לענפים סווגה לא יבשתיים תחבורה בכיי ההשקעה 2 ח"0. כעלי במלאי שינוי כולל 1
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TABLE VI/5.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY TYPE OF ASSET AND
ECONOMIC BRANCH

198519861986198719881988

NIS thousand

At 1980 prices

27,608 25,014
3,244 507

nBJ .i\>~1<n
1986 במחירי

8,675
804

prices

8,962
67

At 1986

8,775
12

NIS million
שו0פים במחירים
At current prices

12,254
60

GRAND TOTAL
Increase in slocks

24,50724,3647,8718,8958,78712,314FIXED CAPITAL FORMATIONTOTAL

1 1.97311,7463,4683.8523,9615,982
Type of asset
Buildings and construction works  total

 7.90O

2,390
1,683

7.433
2.253
2,060

2.115
687
666

2,255
799

798

2.267
846
847

3.462
1.269
1,250

Residential buildings
Nonresidential buildings
Other construction works

12.53412,6184.4035.0434.8266,332Machinery and equipment  total

1,646
10,888

2,084
10,534

836
3,567

1,250
3,793

1.361
3,465

1,844
4,488

Transport equipment
Machinery and otherequipment ^

16,60716.9325,7566.6406,5208,851

Economic branchand type of
asset

Economicbranches excl. dwellings2  total

1,128
453

675

940
341
599

337
123
214

360
128
232

352
150
202

498
223
275

Agriculture and forestry
Buildings and construction works
Machinery and equipment

5,422
470

4,952

5,152
501

4,651

1.765

149

1,616

1,883
148

1.735

1,631
167

1,464

2,103
253

1.850

Industry (mining and manufacturing)
Building and construction works
Machinery and equipment

944

353

591

1,040
355
685

330
100

230

340
95
245

378
106
272

529
161

368

Electricity
Buildings and construction work
Machinery and equipment

197

153

44

241
183
58

76
57
19

84
64
20

53
38

15

78
57

21

Water projects
Buildings and construction works
Machinery and equipment

15516661101111139

Construction
Machinery and equipment

5,123
2,034
3,089

5,250
2,078
3.172

1.747

640
1,107

1,895
800

1,095

1,860
824

1.036

2,558
1.228
1.330

Trade and services
Buildings and construction works
Machinery and equipment

1,992

610
1.382

2.059
856

1.203

605
283
322

728
362
366

774

409
365

1,103
597
506

Transport and communication
Buildings and construction works
Machinery and equipment

55
1.701

10
2.074

2

833
135

1,115

99
1.263

127

1,716
Ships and aircraft
Land transport equipment2

7,9007,4332,1152,2552,2673.462Dwellings

1 Incl. change in livestock inventory. 2 Capital formation in land transport equipment is not classified by branch and is shownas a separaet item.
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ייצור לגורמי ותשלומים ושירותים סחורות ויבוא יצוא .6/1 לוח
TABLE VI/6.EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS AND SERVICES AND FACTOR

PAYMENTS
NIS million n"1u 'w'l'n

198119821983198419851986198619871988

1980נוות 1986ירי במחיר1
1980 pricesAt1986 pricesAt

0רוורות 50.749.250.357.362.265.717,21919,07718,679EXPORTSOFיצוא GOODS
ANDושירותים SERVICES

כולל סך  GRAND TOTAL
ושירותים סחורות 48.146.747.754.358.962.116.65818,47118.063Exportsofgoodsיצוא and
נוספות תמורות servicesללא excl. other

הכל סך revenue components
 total

31סחורות 731.332.036.740.144.711.41912.60612,310Goods
16.415.415.717.618.817.45,2395.8655,753Servicesחרותים

נוספות 2.62.52.63.03.33.6561606616Otherתמורות revenue
סחורות componentsליצואני to

exporters of goods
סחורות 72.575.580.479.679.186.123,29227,77926,959IMPORTSOFיבוא GOODS

ANDושירותים SERVICES
כולל 0ך  GRAND TOTAL

ושירותים סחורות 64.366.670.470.670.176.019.28423.03522.424Importsיבוא of goods
הכל סך  מסים andללא services excl.

taxes total
יבוא למע0 .Goods(40.845.150.047.847.956.413.69715,40415.16סחורות. excl. defence

importsבינורוונ1
ני0חוני 11.27.55.16.98.85.61.7883.5142,903Defenceיבוא imports

12.314.015.315.913.414.03.7994.1174.360Servicesשירותים
יבוא ו1ל נטו 8.28.910.09.09.010.14.0084.7444.535Netמסים taxes on

הכל importstotalסך
יבוא למע0 .6.77.79.07.77.59.03.3313.7333,615Goods.exclסחורות, defence

importsני0חוני
בי0חוני 1.31.00.71.01.30.9383678568Defence■בוא imports

0.20.20.30.30.20.2294333352Servicesחרותים

שוטפיםבמחי pricescurrentAtרים

סחורות 111.4226.4545.63,093.712,548.117,219.021,99624,159EXPORTSOFיצוא GOODS
ANDושירותים SERVICES

סחורות 158.4342.6825.816,638.3יבוא 4,218.123,292.032,57234,087IMPORTSOF GOODS
ANDושירותים SERVICES

נסו 6.714.736.0338.3964.31,548.91,8311,886NETתשלומים FACTOR
PAYMENTSלגורמי

ברוו"ל PAID"צור ABROAD

ידי ע? מחדל 14.335.876.1258.4998.0953.71.0471.110Factorתקבולים payments from
ישראלים "צור abroadגורמי
"צור לגורמי 21.050.5112.1596.71.962.32,502.62,8782,996Factorתשלומים payments paid

abroadבחול
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ייצור, גורמי במחירי לאומית והכנסה נקי מקומי תוצר .7/1 לוח
כלכלי ענף לפי

TABLE VI/7.NET DOMESTIC PRODUCT AND NATIONAL INCOME AT FACTOR
COST, BY ECONOMIC BRANCH

At current prices שוטפים במחירים

1982198319841985198619871988

נקי מקומי NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FACTOR

COST"צור

שח מיליוני 4811,2206,11121,24032,17441,01350,116 NIS million
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percenls

ודיג "עור ,4.23.74.15.04.74.33.5Agricultureחקלאות. ofrestry and
fishing

20.321.322.523.721.821.720.1Industryתעט"ה
ומים חשמל .10.09.17.86.46.67.68.5Constructionפינוי, electricity

and water
אוכל שירותי .12.312.012.014.012.913.011.8Commerceמסחר, restaurants

andוהארחה hotels

אחסנה .6.66.46.27.67.78.17.9Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

ושירותים 14.013.113.716.613.716.016.1Financeפיננסים and business
servicesעסקיים

מגורים1 בתי על 7.07.26.97.56.66.36.2Ownershipנעלות 01 dwellings'
צינוריים 23.323.424.122.622.823.224.3Publicשירותים and community

services2 וקהילתיים2
ואחרים אישיים .2.83.02.62.73.5שירותים 4.04.1Personal and other

services

זקופים ננק 6.25.64.06.65.06.46.6Imputedשירותי bank service
charge

שונים3 לענפים '4.43.73.72.62.01.9תמיכות 1.4Subsidies for various
industries^

והשמ0ות 1.32.70.42.02.70.32.7Errorsסעויות and omissions

הלאומייםהיחס החשבונות נויצרפי בין ים
a99regatesRelations between national accounts

לאומי GROSSתוצר NATIONAL

(במחירי PRODUCTגולמי (At market
שח מיליוני (5791,4957,25927,11242,30753,80965,071Pricesשוק)  NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
15.815.516.717.516.9.16.415.9Depreciationנלא' allowances

נקייה לאומית 84.284.583.382.583.183.684.1NETהכנסה NATIONAL INCOME
שוק) at)(במחירי market prces)

לייצור 6.95.96.55.33.53.43.5Subsidiesתמיכות on domestic
productionהמקומי

"צור על עקיפים 10.511.210.313.014.314.213.5Indirecttaxesמסים on domestic
productionמקומי

לאומית 80.679.279.574.872.372.874.1NATIONALהכנסה INCOME
נקי לאומי Net)(תוצר national product

"צור) גורמי atבמחירי factor cost)
"צור לגורמי 2.52.44.73.53.73.42.9Netתשלומים factor payments paid
נ0ו לארץ abroadנחוץ

נקי מקומי 83.181.684.278.376.076.277.0NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FACTOR

COST"צור

1 In the standard classification of economic activities there is no חסו^וה
ot residential buildings inhabited by their owners. 2 Excl. services {e.g..
education and health services) on profit basis. 3 Subsidy component
tn government loans to the business sector {on domestic production and
exports). which could not be classified by branch.

לבתי הכלכלית n]>vD< קבוצה ל)"0ת לא הכלכלה ענפי של האחיד כסיווג /
חינוך שירותי (כגון שירותים כולל לא 2 הנעלים. ע" המאוכלסים 0נ1רים
הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב 3 עסקי. בסיס על הניתנים ובריאות)

ענפים. לפי ל0וונ1 ניחן שלא וליצוא), מקומי (לייצור העסקי לסקטור
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כלכלי ענף לפי שכירה, לעבודה תמורה .8/1 לוח
TABLE VI/8.COMPENSATION OF EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH

שוטפים o'vnn3At current prices

1982198319841985198619871988

לעבודה תמורה
7ti (מרכיב שכירה
הנקי) המקומי התוצר

COMPENSATION OF
EMPLOYEES (component
of net domestic product)

שח הכלמיל' 3128234,03413,97122,33129,43936,111TOTALNISסך million

D'linN 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

ודיג "עור ,nW7i1r\2.11.91.81.92. I2.221Agriculture. torestry and
fishing

וחרוסת) (כרייה 26.627.928.928.828.728.026.1Industryתעשייה (mining and
manulacturing)

ומים חשמל ,5.95.65.65.85.6Construction'7.56.8בינוי, electricity
and water

אובל שירותי 00חר,
והארחה

6.36.46.37.88.38.58.9Commerce, restaurants
and hotels

אחסנה תחבורה,
ותקשורת

7.26.76.7. 656.97.27.0Transport, storage and
communication

עסקיים ושירותים 11.312.411.312.011.911.912.3Financeפיננסים and business
services

מגורים' בתי על 0.40.40.40.50.40.40.4Ownershipבעלות of dwellings1

וקהילתיים2 ציבוריים 35.734.636.334.232.7שירותים 32.133.4Public and community
services2

אישיים שירותים
ואחרים

2.92.92.42.73.4. 3.94.2Personal and other
services

/1 See note I to Table VI7.
2 See note 2 to Table VI/7.

.7/1 ללוח 1 הערה ראה ו

.7/1 ללוח 2 הערה ראה 2
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השקעה ומימון חיסכון פנויה, לאומית הכנסה .9/1 לוח
TABLE VI/9.NATIONAL DISPOSABLE INCOME, SAVING AND FINANCING SOURCES

OF INVESTMENT
At current prices שו0פי0 במחירים

19811982198319841985198619871988

saving
וחי0נו| קנויה לאומית הבנ0ה

National disposable income and

פנויה, לאומית הכנסה .1

(23^51 שוק במחירי
1 . NET DISPOSABLE INCOME AT

MARKET PRICES (23+4+5)

שירו מיליוני 567 2571,4957,45729,37544,82155,49465,173NIS million

אחוזים 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

נקייה לאומית המסה .2

pm במחירי
86.1 84.484.581.176.178.481.084.02 Net national income al market

puces

נ0ו ריבית 1o^tun :arer .3
הממשלח1 הסקטור 1v

לחול

2.1 1.92.33.84.43.53.12.83. Less: net interest paid
abroad by the general
government

נזחול 101 שו00וח העברות .49.3 12.811117.121517.313411.04. Net current transfers from

abroad

הממשלתי ל0ק0ור 6.0גוזה. 7.88.814.718.713.79.47.9Thereof: to the general
government

על 101 עקיפים 0םים .5

ויצוא יבוא

6,7 4.76.65.66.8778.77.85. Net indirect taxes on
imports and exports

לצריכה הוצאה .nino .6

וציבורית פרטית
1005 99.297.094.891.692099.699.26. Less: private and government

consumplion expenditure

(16) נקי לאומי חיסכון .70.5 0.83.05.28.48.00.4087. Ne! national saving (16)

לאחר 1קי לאומי חיסכון .8

(!) התאמה
3.1052.54.97.95.82.62.08. Net national saving after

adjustment (1)

המקומית הגולמית ההשקעה מימון
Financing sources of gross domestic capital formation

9. GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION מקומית /ro/'u nyj7wn .9

שיח 0561403601,6565,2648,67510,97112,254Nisיליו1י million

אחוזים .100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

גולמי' לאומי חיסכון .1085.762.974.895.4134.3112.493.695.210. Gross national saving'

בלאי 10.171.465.064.273.190.382.480.784.410.1 Consumption 01 iixed capital

נקי1 לאומי חיסכון 10.214.32.110.622344.030.012.910.810.2 Net national saving 1

י הממשלתי 67.945.823.157.91.919.3108.0fromמהסקטור the general government '

אחרים מסקטורים 82.243.733.780.245.9. 10.711.918.8from other sectors

בעסקות שוטף עודף סחות: .1114.337.125.24634.312.46.411 Less surplus on current transactions 4.8
רזול' DVwith the rest of the world '

l Excluding transfers from abroad designed (o finance defence
impotrs and excluding defence imports financed by transfers Irorn
abroad

כ'ג1ו/1(י יבוא למימון המיועדות מחויל העברות uvdV
.rmo nnjv/1 .'v \niow ביטחוני יבוא ולמענו
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ביתי .pwn של וחיסכון פנויה הכנסה .10/1 לוח
רווח2 כוונת 77*א פרסיים ומוסדות

שו0פי0 במחירים

19801981198219831984

לאומית הכנסה .1

שיח מיליוני 1.1842134671,1845,773

□1Tinx 1.2100.0100.0100.0100.0100.0

מרכוש 3 המסילה של מקומית הכנסה .26.05.65.84.03.1

והסלים n/7M ישירים, מסים .322.620.622.321.816.8

לאומי לכיסוח ת/^לוסים .49.58,98.68.17.3

ללא ולמוסרות לת1שבים נטו העברה תשלומי .517.917.818.617.418.6

רווח כוונת

פנים ממקורות פנויה פרסית הכנסה 983.591.4.ו679.882.78.

(1.2234 + 5)

מחויל לפרסים העברות .76.06.14.02.93.1

(6+7) הכל 0ך פנויה פרטית הכנסה .885888.835.986.494.5

rf'e.1 'jt'V'O 8. 731914011.0235.458ז

O'NriN 8.2100.0100.0100.0100.0100.0

פרסית לצריכה הוצאה .980.875.984.988.275.7

(8.29) נקי חיסכון וו1019.224.115.1. .824.3

נל.*\ .1120.518.320.220.019.8

ג1למי" חיסכון .1233.035.829.326.536.8

(nw שוטפים נל/וזירים  לנפש פנויה פרטיה 19481002511.309הכנסה

 980מדד 100.0הבסיס: =

קבועים5 נמרוירים 100.0116.7110.0111.9117.0

חולקו. שלא רווחם כולל 1

הוצאותיה. עיקר את 000נת אעה שהממשלה רווח כוונת ללא מוסדות 2

שהממשלה רווח כוונת ללא ו0ו0דות הלאומיים ה010ד1ת החקימ^ת. הרשויות נם כ1לל 3
הוצאותיהם עיקר את מממנת

פנויה מהכנסה כאחון 4
הפרטית. לצריכה ניגזר מחר'ם בל'דר ניכוי 5

NATIONAL ACCOUNTS 202



TABLE VI/10.DISPOSABLE INCOME AND SAVING OF HOUSEHOLDS1 AND
PRIVATE NONPROFIT INSTITUTIONS2

At current prices

1988 1987 1986 1985

1 NATIONAL INCOME

1.1 NIS million

1.2 percenls

2 Government3 domestic income from properly

3 Direct taxes, fees and levies

4 Contributions to national insurance

5 Net transfers to domestic households and to private

nonprofit institutions Irom government

6 Disposable private income from domestic sources

(1.2234+5)

7 Transfers from abroad

8 Total disposable private income (6+7)

8.1 NIS million

8.2 percents

9 Private consumption expenditure

10 Net saving (8.29)

11 Consumption of fixed capital

12 Gross saving4

Disposable private income per capita  al current pnces'(NIS)

 at constant prices5

20,27630,62539,18248,230

100.0100.0100.0100.0

0.72.31.411

22.724523.323.3

8.88.98.178

21.222.921.520.6

88.4

4.1

88.7

5.6

87.2

5.2

89.0

4.0

93.0. 92.494.392.5

18.85028.31836.95044.620

100.0WOOWOOWOO

87.296.796.494.8

12.83.33.65.2

22.822.621.320.6

29.021.120521.4

4,4486,5878.46210.053

Index  base: 1980 = 100.0

116.2 112.5 104.7 104.1

1 Including undistributed profits.
2 Nonprofit institutions. which are not financed matnly by the government
3 Including also local authorities. national mstitutions. and nonprofit

institutions financed mainly by the government.
A As a percentage of gross disposable income
5 Deflated by the implicit prtce index of private consumption.
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חו"ל עם שוטפות עסקות  .11/1 לוח
שוטפים במחירים

19801981198219831984

שיח מיליוני  שו0פות 761773719265,206הכנסות

אחתים 100.0100.0100.0100.0100.0

ושירותים סחורות 63צוא 262.760.959.059,4

יבוא על נסו 9.210.214.315.112.3מסים

ביטחוני יבוא על מסים 1.31.71רווה: 61.31.7

ליצוא תמיבות 02.63.44.04.4חות: ■4.3

מו"ל "צור לגורמי 6.6799.78.25.0תקבולים

ל0ק0ור ריבית 2.62.83.2תקבולי .2.7'2.0

מחויל הממשלתי

לזחו"ל שו90ות 21.119.815.919העברות 425.6

הממשלתי 13.2ל0ק0ור 0.014.821.5י11.9.

לביטחון 2.42.37.0מזה: ■

אחרים 7.97.95.94.64לסקטורים 1

שח מיליוני ~ שו90!ת 791914231,0115,260הוצאות

אחחים 100.0100.0100.0100.0100.0

!^ירותים סחורות 81.780.2ו.83.582.781בוא

בי0חו1י יבוא 12מ7ה: 714.79.77.310.6

בחו"ל "צור לגורמי 11תשל)0'ם 411.012.111.111.3

הסקטור ע~י ריבית תצלומי

לחדל 3.85.25.45.87הממשלתי 4

לחול n\9o1\u 1העברות 31.01 41.4] 1

הממשלתי מהסקטור 0.00.50.70.50.5

אחרים מסקטורים 1.30.50.70.90.6

שידו מיליוני  חו"ל עם בעסקות ה^וטף 314528554העודף

טנו מיליוני  התאמה1 לאחר חול עם בעסקות חו^וטף 48529276העורף

.9/1 ללוח (ו) הערה ראה ו
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TABLE VI/1 1 .CURRENT TRANSACTIONS WITH THE RESTOFTHE WORLD
■. 

At current prices ■

19851986'19871988

22,31129,98235,94538,326CURRENT RECEIPTS  NlS'friillion

100.0100.0100.0100.0 percents

 י56.2 57.4' 61.2■ .63.0Exports of goods and services '

11.3"13.4> 15.4"■15.4Net indirect taxes on imports '

.J91.32.1MThereof: taxes on defence imports

' ■9.י.2.3. 2.02.1Less: subsidies to exports

. . .4.53 22.92.9Factor income from abroad

'Vיי .^ ,Interest received by the general . ,

151.41.31.5governmentfrom abroad

ל28.826.5" 21 219.3Current transfers from abroad ...

24.9.20.814.713.7To the general government

■ 10.09.07.9■7.1Thereof: for defence

4.05.76.55.6To other sectors

20,34927,94537,81739,691
1 ■ ■ l

CURRENT EXPENDITURES NIS million .

100.0100.0,100.0100.0. . Percents r ■

 81.883.386.1'85.9Imports of goods and services

12.1_ , 7.812.4_ 10.1Thereof: defence imports

 9.69.07.6~ 75Factor income paid abroad

Interest paid abroad by ■

p n7_j5 76 0the^general government^ : r o.v

0.6. 0.60.50.5Current transfers paid abroad

0.20.20.20.2By the general government

0.40.30.40.4By other sectors

1.962"2,0371,872 1 ,365Surplus on current transactions  NIS million

.1 ,8041.071701.588Surplus on current transactions after adjustment' NIS million

I Seenote (1) to Table VH9.
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ותמיכות מסים .13/1 לוח
שו0פים במחירים

. שיריםמסים

26.361.8142.6352.1
100.0100.0100.0100.0
70569.6 .67.768.8
236.138.8.י38.037
13.713.7 .12.310.7
8.48.08.3
10.410.711.011.8
0.20.10.10.2

4.13.3

1.1■0.9■ 0.81.0
28.229.427.326.7

26.327.7 .25.825.2
5.5.5.95.55.4 

20.821.820.319.8
1.91.71.51.5

נסו עקיפים מקומימסים "צור ו1ל

6.23.421.279.9
100.0100.0.100.0100.0
209.9799.0288.1210.0
85.1361.3 ■ 152.0117.4
י30.5 91.131.222.5
15.862.816.811.7
14.950.719.7 ■14.2
46.1148.138.325.4
17.585.030.1 18.8י

109.9699.0188.1110.0
47.1477.5119.7 ■72.9
62.8221.5 .68.437.1

עקיפ" יבואמסים על ם

7.319.553.5142.6
100.0100.0100.0100.0
85.185.389.391.4
37.034.737.333.7
20.020.823.520.4
28.129.828.236.1

0.31.2

8.6 10.7 14.7
ליצוא נוספים תמורה מרכיבי

74.9

ו'ךרו כ1ללמיליוני םך
אחוזים 
הכל סך הכנסה מט

שכרי
חברות

עצמא"ם
במקור ניכו"ם

המלאי על יתר מס
הגליל שלום מלווה

רכוש על חדפעמי היטל
וקנסות היטלים אגרות,
לאומי כיטוח הכנסות

. הכל סך 
.שכר

העובר עח ■

י המעביר עיר/
אחר

שיירו כ1ללמיליוני 0ך
אחוזים 

הכל סך מסים
מוסף ערך 00
מעסיקים מ0

קנייה מ0
רלק מס

אחרים2 מסים
הרשויוו ע1 שנגבו מסים

המקומיות
הכל תמיכותסך פחות:

ישירות
הלוואות באמצעות

שח כ1ללמיליוני 0ך
אחוזים 
הכל סך אזרחי יבוא

מו0ףי ערך 00
היסלים) (בולל כללי מכס
אוזרים ומסים קנייה מס

נסיעות מס

ביטחוני יבוא על מסים

2.46.315.041.0
100.0100.0100.0100.0
94.573.543.637.9
5.526.556.4.62.1

שח כ1ללמיליוני 0ך
אחוזים 

מוכוון אשראי באמצעות
אחרים3 תמורה מרכיבי

29.8 13.5 5.5 2.3 חדפעמ"ם הון מענקי
שיח מיליוני למשקיעים

ממשלתיים מפ1לים של הוצאות על הכנסות ועורף בולים 00 מינו. על בלו 0בק. מ0 . רכוש מס ב"יקר כולל 2 חברות. מנהלי משכר ניכויים כולל 1

שער. ביטוח בעיקר כולל 3 בזק). וחברת הנמלים רשות (כמו עסקיים
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TABLE VI/13.TAXES AND SUBSIDIES
At current prices

19841985198619871988

Direct taxes

6,383.6 1,388.610,236.112,330.014,999.4GRAND TOTALNIS million
100.0 100.0100.0100.0100.0percents
68.2 68.669.371.572.4Income taxtotal
37.3 45.332.737538.6Wages'
10.7  4.613.5 11.212.6Companies
9.2 7.610.19.88.3Self employed
110 11.113.113.312.9Deductions at source
0.2 0.2Inventory surtax

Peace for Galilee Loan
2.52.40.2Nonrecurrent property levy
1.3 1.01.82.42.4Fees. levies and fines

27.8 30.226.525.925.2National insurance contributions
total

249 28.222.821.821.2Wages
5.9 6.07.07.47.8Employee
190 22.215.814.413.4Employer
2.9 2.03.74.14.0Other

domestic productiontaxes less subsidies onIndirect

2,083.4 276.34,535.45,777.36,493.7GRAND TOTALNIS million
100.0 100.0100.0100.0100.0percents
168.9 272.01331132.1135.3Taxes total
86.3 145.468.667.277 1Value added tax
15.2 31.412.89.06.8Employers' tax
9.0 17.97.66.76.4Purchase tax
13.3 17.77.86575Fuel tax
20.4 28514.120.414.3Other taxes2
24.7 31.122.222323.2Taxes collected by

local authorities
68.9 172.033.1 '32.135.3Less: subsidiestotal
45.7 123.819.318.424.5Direct
23.2 48.213.813.710.8By means of loans ■

Indirect taxes on imports

2,430.2 626.93,899.25,450.15,825.7GRAND TOTALNIS million
100.0 100.0100.0100.0100.0 percents
82.8 85.790.286.088.8Civilian importstotal
33.8 .34.231.930.630.0Value added tax
16.1 17.119.914.013.6Customs (mcl import levy(
28.6 32.035.538.442.3Purchase tax and other taxes
■4.3 2.42.93.02.9Foreign travel tax

17.2 14.39.814.011.2Taxes on defence imports
Other revenue components on exports

505.5 224.9561.3725.5815.8GRAND TOTALNIS million
100.0 100.0100.0100.0100.0percents
13.3 41.70.70.60.6By means of directed credit
86.7  58.3 '99399.499.4Other revenue components3

343.4 105.3515.2709.9871.6Nonrecurrent capital grants
lo mvestorsNIS million

1 Includes deductions trom wages of company directors 2 Including. mainly. properly tax. excises on tobacco and cement. stamp
lax and surplus ol income over expenditure of commercial government enlerpnses (e g . the Posl Aulhonty and Bezek Communicalion
Co ) 3 Including mainly insurance against change in foreign exchange rate
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תוצר ליחידת עבודה הוצאות עבודה, לשעת נקי מקומי 14/1.תוצר לוח
הון ליחידת ותשואה

19811982198319841985198619871988

דיוון0קנ1ור oynV) .jTOiBusiness sector (excl. housing)
טינ קודמתהאחוז לעומת שנה כל  .

שוק במחירי 5.90.43.01.96.1תוצר 5.57.707

מועסקים של עבודה mvvj2.30.13.42.22.3 0.24.00.2

(ענודה לשעת 3.50.50.40.33.7תוצר 5.33.50.4

גורמי במחירי 151.9116.6150.7352.758.9תוצר 294.627.8205
שוטפים "צור

"צור גורמי במחירי 146.2116.4142.5342.255.5תוצר 293.923.020.5
עבודה לשעת D'DOiyj

שכירה לעבודה 145.4132.4166.7338.368.5תמורה 294.132.9205

השכירים של עבורה 3.11.23.73.63.0שעות 0.04.00.1

ענודה לשעת שכירה לעבודה 138.1129.7157.4322.863.7תמורה 294.027.9215

תוצר ליחידת שכירה לעבודה 3.36.16.14.45.3תמורה 0.04.10.9

במחירים נקי הון במלאי 1.11.52.65.30.9גידול 2.10.72.1

קבועים

אחוזים  ההגנגזה' התחלקות
Distribution of income1  percentages

הכ7י סך  100100100100100ת/צר 100100100

שכירה לעבודה 5560646266תמורה 626969

(זלןיפה) עצמאים לעבודת 1920201919תמורה 192020

להון 2620161915תמורה 191111

172178172177186ריין 188180173

(אחוזים) הון ליחידת נקייה 15119118תשואה ר106

שנה. רבע בכל crrrnKn של ניאומ0ר' נ0מ1צע השנתי הארוח התקבל 1982 בשנת החל 1
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TABLE VI/14.NET DOMESTIC PRODUCT PER WORK HOUR, COMPENSATION
OF EMPLOYEES PER PRODUCT UNIT AND RETURN PER CAPITAL UNIT

19811982198319841985198619871988

המשי( economyThe:לל entire

on a year earlierchangePercent

4.40.62.41.73.83.71.2 5.7Product at lixed
market prices

2.50.22.81.80.51.41.0 3.0Work hours ol employed persons

1.90.30.40.13.32.20.2 25Product per work hour

148.7118.7152.5352.8290.056.622.3 27.7Product at current
 )actor cost

142.8118.2145.8344.1288.254.421.3 24.0Product at current factor
cost per work hour

143.3128.9163.3344.7285.164.122.9 31.7Compensation of employees

2.91.12.62.60.71.50.9 3.0Work hours of employees

136.4126.3156.8333.2283.061.422.4 28.0Compensation of employees per
work hour

2.63.74.52.51.3450.9 3.2Compensation of employees per net
domestic product unit

3.03.13.44.32.61.62.2 1.4Increase in net capital stock
at fixed prices

PRODUCTTOTAL

Compensation of employees

Compensation of selfemployed
)imputation(

Return to capital

Capital

Net return per capital unit (percents(

1 From 1982 the annual percentage was obtained as the geometric average of the percentages in each quarter of the year.
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כללי niVעסקאות .15/1 לוח
תפוקה  תשומה

תקציב ^נת שו0פי0; בגזתירים .n"iu אלפי

D']lj7 בי/ Intermediate"םשימושי usesשימושים
Q"DIO

gי> /xo c

^1~ CO

o

mel?

c? O
2 "s£tr o

פ ar £

o m

§Q> >
5E >"
a o

rz O

?In
oa

/ מוכרים

1977/78
ודיג "ע/ד 117.1821חקלאות, 45.3006.09498474.7

585.73,254.6910.3328.4396.21.630.47.105.62.670.1תעשייה
0.143.91.1478.5221.3279.669בינוי 1

ומים 141.0151.45.887313.168.1466.7156.3חשמל
ותקשורת 21.3238.386.43.4533.3355.61תחבורה ,238.3634.7
ושירותים 61.6524.8163.230.0328.92,649.43,757,92,688.7מסחר

הכל סל  ביניים 926.75.034.41172.1453.71.280.14.930.813.797.86.693.6מוצרי
הנל סך  ננ1< 00ים נולל 60.13.885.674.710.723.12,03726,091.4503.2.בוא.

סייפי יבוא 50.63.367.329.29.415.51,666.55,1385102.3מזה:
ליבוא 1.553.95.30.23.44.368.58.0תמיכות
יבוא על 11.0572.250.81.511.0375.01,021.5408.9מסים

י מקומית תפוקה על 1.179.8!22.4237.353.37.595.4629.11,045מסים
מקומית לתפוקה 67.0187.33.681.329.9818.91.188.1183.4תמיכות

עבודה2 511.42,478.7937.71275885.02,303.27,243560.0שכר
לשכר) (פרס מוסף 49721,588.8270.0110.6543.51,678.04.688.11,204.5ערך

כולל 0ך  1,950.813,037.62,504.2628.92,797.210,759.331,677.99,457.7תשומות

1982/83
ןןיג "עור ■6,46432,662114חקלאות, 0015139.39117,586

23,044138,97739,83013,96421,23673,448310,499109,635תעשייה
02,32216116733612,92415,9103,568בינוי

ומים 6,4568.9922304,2186444,65625,1968.969חשמל
ותקשורת 1,15812,8765,00365318,42617,04055,15527,494תחבורה
ושירותים 3,87137,1808,7362,97414,159124796191,716146,348מסחר

הכל סך  ביניים 40.993233,00954,07321.97654.801233.015637.867313.600מוצרי
הכל סך  נסו מסים כולל 1,011121,9733,0372,24845442,678171,40132.140יבוא,

סי"פ' יב1א 914116,7322,1142,20334335,726158,03111,112מזהן
ליבוא 847814136057999247תמיכות
יבוא על 1816,022927581717,00914,36921,274מסים

מקומית תפוקה על 4044,1521,9862682,67621,51431,00037,520מסים
מקומית לתפוקה 3,5496,953431,52551619,16431,74911,250תמיכות

עבודה2 19,420115,79942,5126.55233,512276,502494,296632שכר
לשכר) (פרט מוסף 14,44443,1767,4115,09820,41561.699152,24368,465ערך

כולל 0ך  72,723511,156108,97834,617111,342616,2431,455,058441,106תשומות

ביניים, ב10צרי כלול היבוא יתר משלים; יבוא 1

שכירים. שא'נם למועסקים /70'/7r כולל 2
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INPUT  OUTPUT

TABLE VI/15.GENERAL TRANSACTIONS TABLE

NIS thousand, at current prices; budget years

Final uses\ Purchasers

r
u
o:nina\

\t* .9
c?| §? t~ o

51
x cF

יגוא
כוללמתחרה 10\

r0 ~nc 2£ t ■=cS £f" ■onc 2
C (/)o _Less:Grand

nE ^
'MOgo.

c> "■_o t?O) 3n __ (/1rCO c
CS 8

ci

SSsX Q.

?S
£ ?

> Ws
s" 5

.p v<o

n W
c

f~ CO

r. o
£'

Compe
titive
imports

total\
Ooato.c

OSellers \

1977/78
0038.910.35.8t, 147.8 638.7146.81,950.8Agirculture, lorestry and tishing
00674.318.5187.47,911.1 4,397.81,979.213.037.6Industry
002,155.6002,224.7 002,504.2Construction
000.00163.3 7.01.1628.9Water and electircity
0033.71.102,076.5 1.409.2. 517.72,797.2Transport and communication

323.53,830.438.50.61.07.694.4 812.9693.010.759.3Commerce and services
323.53,830.42.941.030.5194.221,217.8 7,265.63.337.731,677.9Intermediate products  total

00578.3361.714,71.457.9 03.337.710,887.1Impotrs. incl. net taxes  total
00410.0363.114.2889.6 03,337.79,365.7.Thereof:Imports, c.i.l1
0025.440.90.174.4 00143.0Subsidies on imports
00193.739.50.6642.7 001.664.3Taxes on impotrs
00166.62.65.61,446.5 97.102,491.5Taxes on domestic porduction
00001.49155 730.702.103.6Subsidies on domestic production

911.52,254.0000. 3.225.5 0010,469.1Wages2
8.522.90001 .340. 1 104.206,028.2Value added (excl. wages(

1,243.56,107.33,685.9328.6213.127,772.3 6,736.2059,450.3INPUTS  GRAND TOTAL

1982/83
002,2881,072314■ 39,558 20,4436,22672,723Agriculture, lorestry and fishing
0027,0723,4551,383280,705 148,83580,048511.156Industry
0089.5000093,068 00108,978Construction
000009,422 452034,617Water and electricity
002.086011276.828 47,36020,641111,342Transport and communication
0279.2173,8960204461.885 32.62837,359616,243Commerce and services
.0279,217124,8414.5271.385961,466 249,719144.2741,455,058Intermediate products  total
0032.003601,80262,281 0144,274377,956Impotrs, incl. net taxes  total
0025,209541,72534,541 0135,487328.059.Thereol:Imports, c.i.f1
0050605758 001.756Subsidies on impotrs
007,30057228,497 08.78751,653Taxes on imports
009,6940049,637 2,423080,637Taxes on domestic production
0000232,520 21,268064,268Subsidies on domestic production
00000632 00494,927Wages2
.0000071,178 2,7140223.421Value added (excl. wages(

0279,217166,5384,5863,1891,112,673 233,58702,567,731INPUTS  GRAND TOTAL

1 Complementary imports; the rest of imports is included in intermediate products.
2 Incl. (mpulation tot employed persons who are not employees.
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ישירים מקדמים .16/1 לוח
1982/83

תקציב שנת ;1986 במחירי

קונים'
123456789

מוכרים

mtu גידולי .1.03151.07351000.00337.12343.172790
חיים בעלי .2.00183.01478.00535.007590.38336.00251.00151,00063
הדר פרי .3000000.0333200

אחרת חקלא1ת .40.01168.00005.020320.01065.0570400
והצינה כרייה .5.0043500.0005700775.00246.001080,00001

וחלנ שלון דגים, בשר, .600000.06253.111510.00001
אחר |1ro .70.4991700.00126.01626.06732.000810
0קס0יל .8.0324700.00065.00006.00001.00046.2517641977
הלבשה .9.000100.00006.00161.00102.00018.00019.04950.03825

ומוצריו עור .100.000040000.00002.00013.02238
ומוצריו עץ .1100.01175.01081.00001.00010.00085.00048.00003

ומוצריהם קרטון נייר, .120.00474.06498.01335.00251.00872.02148.00590.00626
לאור והוצאה רפוס .130000.00306.00036.00171.00141.00167

נומי מוצרי .14.00491.00025.00139.00314.00291.00017.00047.0021500088
פלסטיק מוצרי .150.00256.00006.01544.00405.01726.01305.00847.00638

וחומרי כ0י0ית כימיה .16.13265.00008.10348.06920.02384.00363.00980.01327.00084
וחיטוי הדברה

תרופות .170.008610000.0078500
אחרים כימיקלים .180001190.00004.00824.00407.00295. .01250.00115

נפט זיקוק .19.03221.00656.01182.01675.06950.00354.00702.01012.00106
אלמתכת"ם מינרלים .20000.00001.04756.00023.00673.00014.00003

בסיסית מתכת .21.00228000.00011.00357.00427.00003.00002
מתכת מוצרי .22.00081.00689.00499.00016.01032.00515.03121.00301.00508

מכונות .23.02582.00137.00910.01116.07151.00484.00545.0058600166
חשמלי ציוד .24.000140.00010.00001.00306.00046.00077.00109.00057

אלקטרוני ציור .2500.000080.00207.00051.00082.00108.00057
ומטוסים ספינות .26.009780.00137.0011100000
אחרים הובלה כלי .27.00963.00050.00326.00416.00188.00002.00003.00028.00001

יהלומים .28000000000
ואופטיים מדויקים מכשירים .29.000010.00024.00001.00203.00009.00020.0050900011

שונות תעשיות .3000.000010.00039.00017.00024.00245.01315

למגורים בנייר, 00ם31000000.
אחרת בנייה .320000.02471.00336.00437.00474.00324

חשמל .33.00240.01269.01358.00873.05590.00970.01063.02843.00993
מים .34.19449.02301.19493.09548.00176.00122.00137.00177.00079

יבשתית תחבורה .35.00686.03316.01195.00811.02316.03302.02682.00747.00306
ותעופה ספנות .36000000000
אחרת תחבורה .37.00019.00004.00140.00014.00556.00381.00823.00477.00389
עסקיים שירותים .38.04120.03118.04056.03375.04835.02067.03527.03974.04517
בריאות שירותי .390.008120000000
חינוך שירותי .400000.00007.00008.00022.00204.00134

אחרים שירותים .410.00318000.00130.0001400
מסחר .42.02289.01416.01737.01498.04261.01724.02135.01620.01310

ותיקונים כלליות הוצאות .43.00945.00794.00888.00649.02595.00701.01031.01740.01983

הכל סך  בעיים 56600.76422.51865.34376.47570.62913.63047.67240.54438.מוצרי

הכל סך  נטו מסים כולל 00962.00168.06560.00973.03750.09346.11943.11318.09086.יבוא,
מזר,:

סיפ2 יבוא .00872.00151.05944.00875.03438.08099.11969.10311.06203
ליבוא תמיכות 00.009000.000010004430031300022
יבוא על מסים .00090.00017.01516.00099.00313.01247.00417.01320.02904

מקומית תפוקה על 00755.00139.00335.00451.00967.00327.01014.01012.00923.מסים
מקומית לתפוקה 11532019861157805707.00390026730035000100.00029.תמיכות

עבודה3 14697.14856.48873.38725.31504.10883.14415.31126.26553.שכר
לשכר) (פרט מוסף 38518.10402.03946.31181.16599.19204.09930.10595.09029.עדך
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TABLEVI/16.DIRECT COEFFICIENTS
1982/83

At 1986 prices; budget year
Purchasers1

101112131415161718
Sellers

0.0000200000.00131.011621 Field crops
0000000002 Livestock
0000000003. Citrus
0.0028900.00001000.001204. Other agriculture

.000010.002200.00216.00200.06144.00033.003825. Mining and quarrying

.005900000.0010700212.00068.073976. Meat. lish. oil and dairy

.00001.000020.00007.00008.00020.00307.01705.005987. Other iood products

.03315.00717.00227.00026.07359.0107200003.00142.000518 Textiles

.01953.00012.00008.00012.00010.00420.00087.00008.000999 Clothmg

.24671.0001100.00001.001080.00001.0002610. Leather and its products

ו00414.17631.00690.00003.00038.00755.00110.00001.00438. 1 .Wood and its products

.01385.03913.3671010060.00396.00920.00619.02639.0155012. Paper and its products

.00080.00337.01171.23527.00119.00173.00139.00164.0015413. Printing and publishing

.02163.00158.00095.00033.05911.00593. .00050.00272.0003214. Rubber products

.03567.02237.01525.00497.00919.11429.00543.01399.0224615. Plastic products

.03219.01010.01002.00053.03569.16603.05473.03065.1602616. Basic chemicals.
insecticides. fungicides.
and disiniectants

0.000010000.02554.12701.0008817. Pharmaceuticals
.01365.02698.02900.01324.01680.0127100912.00556.0651218. Other chemicals
.00169.00700.00964.00070.01058.00236.07979.00318.01 18319. Petroleum refining
.00008.00593.000060.00087.00986.00292.01662.0079720. Nonmetallic minerals

0.00403.00102.00492.00138.00213.00487.00379.0028121. Basic metal
.01010.04427.00754.00119.02497.02674.01468.00664.0479122. Metal products
.00351.00540.00952.00267.00734.00410.01226004050051023. Machinery
.00069.00107.00079.00049.00138.00161.00121.00166.0025824 Electrical equipment
.00051.00077.00089.00035.00134.00097.00125.00069.0014225. Electronic equipment

00000000026 Ships and aircraft
.0000200046.00001.00004.00001.0026400.0000727 Other transport equipment

00000000028. Diamonds
.00012.00013.00043.00006.00030.00102.00176.00019.0018029. Precision and optical

instruments
.00470.00162.00418.00126.00228.00369.00021.00025.0017S30. Miscellaneous

manufactuirng
00000000031. Residential building

.00298.00374.00318.00258.00166.00478.00176.00540.0069332 Other building

.00629.01026.03542.00363.02048.02445.05485.00928.0058433. Electricity

.00135.00036.00144.00022.00054.00058.00156.00075.0004434. Water

.01036.02654.01519.00440.01451.01800.01541.01320.0149835. Land transport
00000000036. Shipping and air transport

.00383.00626.00564.00531.00515.00561.00462.00606.0041437. Other transport

.07455.09954.03920.05915.03676.04586.0382506001.0681 138. Business services
00000000039. Health services

.00037.00006.00017.00309.00001.00192.00021.00061.0006640. Education services
000000.000070.0009341. Other services

.02006.03094.02720.00743.01807.03018.02148.01759.0238442. Commerce
.01278.02201.01435.01003.01167.02144.01038.03737.0152043. General expenses and

repairs

.58122.56058.62735.46293.36154.54466.43907.41620.59313Intermediate productsMat
ו. 4886.16719.11638.05330.17343.13333.17551.26203.08770tmporls. mcl. net laxeslotal
.11344.13686.10994.05137.16972.11818.16991.25451.07928.Thereof:Imports c.i.f2
. 0.0018600.00415.00010.00024.00085.00004Subsidies on imports

.03542.03219.00644.00193.00787.01525.00585.00838.00847Taxes on imports

.00761.0192300928.00933.00860.00686.00833.00685.00634Taxes on domestic production
.00021.00054.00114.00022.00086< .00077.00206.0003600092Subsidies on domestic

.37709.30385.23090.23861.25071.2109220441.23577.19579
production
Wages3

.11458.05031.02323.23605.20657.105001747407951.11797Value added (excl. wages)
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(המשך) ישירים מקדמים .16/1 לוח
1982/83

1'spn mio 986י; בקוויי'

קונים1
192021222324252627

מוכרים

שדה גירול1 .1000000000
חיים נעלי .2000000000
הדר פרי 3000000000

אחרת חקלאות .4000000000
והצינה כרייה .5.00928.14627.00388.00010.00005.00002.00001.00002.00021

וחלב שמן דגים, נשר, .60000.000010000

אחר מזון .700.00001.00071.000880000
טקסטיל .80.00043.00001.00089.00117.00037.00007.00021.00001
הלבשה .90.00019.00010.00107.00029.00025.00013.00013.00018

ומוצריו עור .10000.0001600.000100001500001
ומוצריו עץ .110.00314.00040.00390.00067.00169.00087.00007.00195

ומוצריהם קרסון נייר, .12,00009,00553.00069.00375.00204.00519.00225.00136.01105
לאור והוצאה רפוס .130.00147.00178.00237.00247.00195.00254.00137.00134

גומי מוצרי .14.00037.00280.0006400207.0073200518.00078.00109.02363
9ל00י7, מוצרי .15.00047.00291.00317.00560.01168.01035.0045000348.00942

וחומרי ב0י0ית נימיה 1602174.01004.00644.00740.00824.01969.00075.00030.01479
וחיטוי הדברה

תרופות .17000000.0000100
אחרים נימיקלים .18.00508.00603.00935.03603.00479.00944.00319.0038801070

09) 1י7ן|7ן 19.02559.04840.00654.00362.0021500208.00066.00659.00240
מתכתיים על מינרלים .20.00024.06398.01070.0091 1.00402.01182.000520012801088

נסיםית מתכת .210005300980.10450.12620.06728.03050.00609.00713.07874
מתנת. מוצרי .22.0059901519.10052.10269.09608.09374.0218805232.04683

מכונות .23.00316.02466.01323.02254.01221.02546.00484.01009.03344
חשמלי ציוד .24.00088.00254.00095.01077.04100.0000103977.01331.00785

אל7ן0רוני ציוד .25.00053.00195.00059.00456.01708.03200.14246.03780.00060
ומסוסים ספינות .26000.0056500.00455.063990
אחרים הובלה כלי .27.00001.00005.0000500291.00137.00138.00011.00082.30171

יהלומים .280000000700000
ואופטיים מדויקים מכשירים .29.0011200045,0002700182.00281.00197.00460.01376.00423

שונות תעשיות .300.00032.00037.00059.00046.00042.00080.00037.00031

למגורים ננ"ה .31000000000
אחרת ננ"ה .32.00046.00545.00315.00766.0058800439.0066300560.00234

חשמל .33.00747.03010.02674.00961.0063200889.00885.00897.00700
מים .34.00041.00193,00051.00045.0004000029.00048.0018600036

יבשתית תחבורה .35.00252.09412,02820.02260.02464.02161.01203,00779.01496
ותעופה ספנות .36000000000
אחרת תחבורה .37.05049.00301.00562.00464.00519.00532.0042200341.00808
עסקיים שירותים .38.0062505812.03637.0455705905.05183.0795504490.04010
בריאות שירותי .39000000000
חינוך שירותי .400.0000200115.00038.00025.00219.00505.000320

אחרים שירותים .41000067950.03683.00096.02257.02320
מ0חר .42.0237904281.03577.01523.0210001295.00676.00526.01951

ותיקונים נלליות הוצאות .43.00104.01627.01092.01619.02290.0286003167.00051.02329

הכל סך  ביניים 59798.4126154484.42972.42639.39769.32071.69911.(1675.מוצרי

הכל סך  נסו מסים כולל 76736.02769.204691062012442.13944.13971.1260337560.ינוא,
מזה:

סיפ2 ינוא .7562702388.19866.09801.11314.12794.12962.1261529080
ליבוא תמיכות .001450.0003600004.00030.00026.00153.00643 03652
יבוא על מסים .01254.00381.00639.00823.01157.01176.0116200632.12133

מקומית תפוקה על 00223.0109601436.01228.01199.01160.00565.00433.01782.מסים
מקומית לתפוקה 00128.00429.00113.00035.00020.00027.00026.00027.01413תמיכות

עבודה3 0253526145.17652.28770.39927.30876.43000.7345533826.שכר
לשכר) (פרס מוסף 0388410621.19295.04932.0347911407.02721.1853441667.ערך
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TABLEVI/16. DIRECT COEFFICIENTS (cont.)
1982/83

At 1986 prices; budget year
Purchasers1

282930313233343536
Sellers

00.000060000001 Field crops
00.001630000002 Livestock
0000000003 Citrus
00.0019900020100004 Other agriculture

.00002.00035.00025.0127601157.00946.00007.0012705 Mining and quarrying
0000000006 Meal. fish. oil and dairy

0.00003000000.01536
products

7 Other food products
0.00892.02848.00004.00020.00002.000010.000928. Textiles

.00001.00048.00019.000110.00003.00002.00088.000879. Clothing
0.00004.0002700.000010.00003010. Leather and its products

.00004.00007.00575.03519.01278.00006.00014.00012.00069! 1. Wood and its products
0.00736.01126.00051.00020.00205.00036.00034.0012512. Paper and its products
0.00408.00806.00125.00027.00019.00080.00076.0009313 Printing and publishing
0.00423.00118.00032.00147.00036.00146.02830.0009014. Rubber products
0.01659.00669.00671.01291.00029.00007.00008.0000815 Plastic products

.00003.02237.00698.00003.00185.00001.00939.00001.0000216. Basic chemicals.
insecticides, fungicides,
and disinfectants

0000.00013000017. Pharmaceuticals
.00004.00323.00461.00586.01754.00789.00165.00002.0051318. Other chemicals
.00002.00166.00478.00201.00656.29215.00975.06548.0965319. Petroleum refining

0.01813.00033.19632.08274.00036.00696.0005 020ו Nonmetatic minerals
0.03940.00664.02369.02923.00022.00083.00024021. Basic metal

.00214.03658.00731.08749.09261.00612.00757.00152.0010122. Metal products
.00034..01291.00359.00899.01830.00213.01260.00069.0023323. Machinery

0.01802.00102.00626.03554.00300.01612.00039.0006324 Electrical equipment
0.03789.00084.00086.00167.00030.00040.00077.0000325. Electronic equipment
0.0024400.00026000.0845826 Ships and aircrall

.00019.009280.00010.00088.000380.00729.0000227. Other transport equipment
00.1398100000028. Diamonds
0.04157.000180.00144.00043.00141.00002.0006 129. Precision and optical

instruments
0.00323.01957.00021.00147.00012.00009.00009.0001230. Miscellaneous

manufacturing
00000000031. Residential building

.00077.00475.00305.00116.00140.00378.00761.00137.0004032. Other building

.00026.00925.00468.00094.00159.01399.37401.00145.0012233. Electricity

.00011.00012.00015.00108.00035.00052.00389.00028.0000534 Water

.00009.01089.01779.05529.03847.02215.00567.00254.0044235. Land transport
0000.00004.0049400.1602536. Shipping and air transport

.00012.00525.00439.00181.00306.00102.00154.00267.3062637. Other transport

.00641.09912.06594.04999.06498.01754.02988.13942.0248438. Business services
00000000039. Health services
0.00099.0003700000040. Education services
0.0032200000.00033041 . Other services

.00033.01067.03844.01922.01894.10778.00688.030470100042. Commecre

.00304.04251.07715.01672.02242.00252.01742.01731.0220243. General expenses and
repairs

.0)399.47562.47345.53491.48285.471815T66T.30464.74087intermediate productstotal
.72228.16351.40548.02589.03008.10)02.00473.0062600084Imports. mcl. net taxestotal
.70277.14709.39641.01480.02379.09906.00451.0040000105.Thereof:Imports c.i.f2

0000670000700000700061.0000500116.00028Subsidies on imports
.01951.01708.00915.01110.00636.00257.00027.00342.00007Taxes on imports
.00008.00769.00662.02768.00912.00394.02018.02551.00538Taxes on domestic production
.0000100027.00054.00017.00028.01229 .01790.00459.00798Subsidies on domestic

production
.02847.42355.21803.4304).37555.19591.1661125268.27341Wages3
.23518.070101030401873.10268.24522.30465.41551.01252Value added (excl. wages(
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(המשך) ישירים מקדמים .16/1 לוח
TABLE VI/16.DIRECT COEFFICIENTS (cont.)

1982/83
תקציב שנת ;1986 Atבמחיר1 1986 prices; budget year

קונים' ^^^^ ^^ Purchasers1
37383940414243

^^ Sellersמוכרים ^^^~^_^^
שדה גידולי .100.00001 000 01 . Field crops
חיים בעלי .200.00019 .0000900 .000012. Livestock
הדר פרי .3000 000 03. Citrus

אחרת והקלאות .40.00022.00065 .00002.00012.00035 04. Other agriculture
והציבה כרייה .50.00010.00001 .00001.000240 05. Mining and quarrying

וחלב שמן דגים, בשר, .6000 .0002300 .000076. Meat, fish, oil and dairy
אחר מזון ,70.00001.00081 .00001.000030 .000027. Other food products
טקסטיל .8.00005.00017.00009 .00546.004360 .000028. Textiles
הלבשה .9.00088.00055.00040 .00305.00633.00794 000219. Clothing

ומוצריו עור .100.00004.00005 .00002.000590 010. Leather and its products
ומוצריו yv .1 1.00032.00005.00021 .00002.00044.00015 .000511 1. Wood and its products

ומוצריהם קרטון נייר, .12.00140.00526.00323 .00074.00331.00810 .0072212. Paper and its products
לאור והוצאה דפוס .13.00596.02219.01352 .00335.0036 t.08530 .0033313. Printing and publishing

גומי מוצרי .14.00137.00309.00005 .00027.00338.00949 0001914. Rubber products
פלסטיק מוצרי .15.00074.00027.00054 .00177.00308.12237 .0017715. Plastic products

וחומרי בסיסית כימיה .16.00003.00226.00048 .00168.000770 .0001616. Basic chemicals,
וחיטוי ,insecticidesהדברה fungicides,

and disinfectants
תרופות .17.00001.00001.00001 .03154.000560 .0000917. Pharmeceuticals

אחרים כימיקלים .18.00275.00608.00161 .00782.00632.00161 .0001718. Other chemicals
נפט זיקוק .19.00451.00246.00258 .00272.018050 .0020719. Petroleum refining

אלמתכת"ם מינרלים .20.00003.00092.00047 .00288.000500 020. Nonmetallic minerals
בסיסית מתכת .21.00005.00021.00001 .00005.004030 .0000721. Basic metal
מתכת מוצרי .22.00296.00192.00108 .00046.03057.00026 .0045222. Metal products

מכונות .23.0034500319.00029 .00170.00391.00122 0017523. Machinery
חשמלי ציוד .24.00571.00437.00031 .00025.00539.00505 .0000924. Electrical equipment

אלקטרוני ציוד .25.00427.00272.00020 .00109.036380 .0004425. Electronic equipment
ומטוסים ספינות .26.000410.00002 0.044220 026. Ships and aircraft
אחרים הובלה כלי .27.00093.00794.00005 .00002.003380 .0000527. Other transport equipment

יהלומים .28000 000 028. Diamonds
מדויקים מכשירים .29.00021.00024.00027 .01220.007960 .0000129. Precision and optical

instrumentsואופטיים
שונות תעשיות .30.00055.00094.00172 .00133.000720 .0001530. Miscellaneous

manufacturing
למגורים בנייה .31000 000 031. Residential building
אחרת בנייר, .32.01064.00836.01147 .00444.060790 .0079232. Other building

חשמל .33.01463.00443.00566 .00764.004770 .0071033. Electricity
מים .34.00158.00087.00180 .00088.000750 .0007134. Water

יבשתית תחבורה .35.00781.00288.01420 .00328.02176.12357 .0018135. Land transport
ותעופה ספנות .36.00982.00012.00002 0.00080.10782 036. Shipping and air transport
אחרת תחבורה .37.10274.00628.00224 .00352.00385.13226 .0162037. Other transport
עסקיים שירותים .38.08975.13176.05715 .06804.042612.95896 .1062238. Business services
בריאות שירותי .39.000010.00026 .07460.00122.00273 .0000339. Health services
חינוך שירותי .400.00001.00053 .00044.00090.02671 .0000940. Education services

אחרים שירותים .41.00444.00032.00029 .00476.00040.00773 .0005241. Other services
מסחר .42.01118.00735.00225 .00717.01139.01913 .0188742. Commerce

ותיקונים כלליות הוצאות .43.02207.02154.02493 .00842.01083.14963 .0155643. General expenses and
 repairs

הכל 0ך ביניים .31126.24910.מוצרי 14970 .26197.348323.77038 .19795Intermediate productstotal

הכל סך נטו מסים כולל 00586.01503.00360.יבוא, .03707.16380.00308 .00064Imports, incl. net taxestotal
סיפ2 יבוא 00508.01057.00262.מזה: .02967.13744.00233 .00048.Thereof:Imports c.i.f2

ליבוא 00011.00014.00001.תמיכות .00008.000160 0Subsidies on imports
יבוא על 00089.00460.00099.מסים .00748.02653.00074 .00016Taxes on imports

מקומית תפוקה על 01929.02459.02339.מסים .02652.05328.01023 .01379Taxes on domestic production
מקומית לתפוקה 00122.00235.00372.תמיכות .00041.00386.88154 .00029Subsidies on domestic

oroHi jctinn
עבודה3 47946.39163.78944.שכר .61103.420780 .45860Wages3

לשכר) (פרט מו0ף 18534.32199.03759.ערך .06383.017681.90214 .32931Value added (excl. wages)

כולל סך  1.000001.000001.00000תשומות 1.000001.000001.00000 1.00000INPUTGRAND TOTAL

1 Figures in column headings are the code numbers of the branches which
are presented in the appendix. 2 Complementary imports; the rest of
imports is included in intermediate producuts. 3 Incl. imputation for
nonemployees.

במנרירי המופיעים הענפים מספרי הם ה10ר'ם שב0נרירי nnoon t

בהתאמה. השורות
בעיים. כמוצרי כלול היבוא יתר משלים. יבוא 2

שכירים. שאינם למועסקים זקיפה כולל 3
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התשלומים מאזן זי. פרק

את מסכם ו) (סעיף nr ר/שב// של ראשון חלק
סחורות על בעלות בהעברת והתשלומים התקבולים
שירותים. מתן בעבור והתשלומים התקבולים ואת
את מסכם זה תשב// של (2 (סעיף השני החלק
בסעיפי שכנגד. התחייבות כל גוררות שאינן ההעברות
דהיינו פרב, בסיס על הסובין ערך נרשם הסחורות,
יש אם אלה, שירותים ובינווח. הובלה הוצאות ללא
השירותים בסעיפי נרשמו התשלומים, במאזן לכוללם
בסיס על היבוא נרשם 1957 שנת (עד המתאימים.
בחשבונות הכלולים ויצוא, יבוא על הנתונים סייף).
היבוא ערך שם, בהגדרתם: שונים ו') (פרק הלאומיים
גם כולל כלומר סי"ף, בסיס על הוא הסובין של
הוצאות ישראלים. למובילים יבואנים של תשלומים

שירותים. כיצוא מקביל רישום ידי על אוזנו אלה
פירוס ז/1. בלוח ניתן צדדיות החד ההעברות פירוט
כ'ז ובפרק חוץ) (סחר ח בפרק ניתן הסחורות 0חר

עזה). וחבל שומרון (יהודה,
והיצוא היבוא מנתוני הופחתו ,1977 בנתוני החל
נתונים נוכו להגדרות. בהתאם שלא שנרשמו סכומים

ומשירותים. (יבוא) חוץ מסחר כפולים
ז/2. בלוח ניתן השירותים פירוט

ז/2) (לוח חוץ" "נסיעות בסעיף הנתונים סידרת
(המשמשים הבנקים שנתוני מפני ,1979 בשנת תוקנה
הפעולות את נכונה שיקפו לא המאזן) לעריכת בסיס
נתוני סמך על תוקן זר. סעיף של הזכות צר זה. בסעיף
על  החובה וצד בישראל זרים תיירים של הלינות

לחול. היוצאים הישראלים מספר סמך

הון תנועות חשבון
משיכה וזכויות מונ0רי בזהב עסקאות (כולל
0עיף הבינלאומית; המטבע קרן של מיוחדות

ז/1). בלוח 2

בהתחייבויות שחלו השינויים את משקף זה חשבון
הכלכליות העסקאות בעקבות המדינה של חוץ ובנכסי
ידי על חוץ מטבע ומכירות קניות וכן חדל, עם שבוצעו
חוץ עם כלכלית פעילות למימון שלא הפרטי הסקטור

והסברים הגדרות

אשר הגדרות לפי נערך התשלומים מאזן אומדן
מאזן לפיהן, הבינלאומית. המטבע קרן ע1 נקבעו
העסקאות כל של שיטתי רישום הוא התשלומים
משקה בין מסוימת תקופה במשך שבוצעו הכלכליות
לאומיים משקים וכין המדווחת המרינה של הלאומי

אחרים.

אומדני את כוללים הנתונים ,1967 בשנת החל
1תושבי ישראל תושבי בין שבוצעו הכלכליות העסקאות
שאינם (1982 עד (וסיני עזה וחבל שומרון יהודה,

ישראלים.
השוטף החשבון א. למאזן: עיקריים חלקים שני
והעברות ובשירותים בסחורות הסחר את הכולל
גם הכולל ההון, תנועות חשבון ב. תדצדדיוח;
מונטרי, ובזהב חוץ מטבע ביתרות שינויים השקעות,
המטבע קרן של מיוחדות משיכה ובזכויות

הבינלאומית.
תושבי של במט"ח פיקדונות נוכו זה, בשנתון הרול
(ראה לארץ לחוץ המשק מחובות פטור" "כעלי ישראל
ההון, תנועות בעידכון גם מלווה זה תיקון להלן). הגדרה
ובהקטנת החדצדדיות ההעברות חישובי בתיקון
התיקונים אלה. פיקדונות בגין לחו"ל הריבית תשלומי.
הפיקדונות יתרת .1973 משנת לנתונים נערכו
שנת כסוף ואילו דולר מיליון היתה100 1972 בדצמבר

דולר. מיליון כ1,100 הפקדונות היו 1988

מיוחדות מזכויות הנהנה ישראל, תושב פטור: בעל
עולים בעיקר הם אלה בישראל. חוץ נכסי בהחזקת
חוץ, תושבי לזכויות זהות זכויות להם שיש חדשים,
חוץ במטבע הפיקדונות את להמיר רשאים הם דהיינו,
להעביר וכן חוץ למטבע חדשים משקלים או לשיח
תשלום ללא או מגבלה ללא לארץ לחוץ זר מטבע
בנק ,8 פרק מט"ח, על פיקוח ד'/ד*/ח. (ר היטלים

.(1988 ישראל

השוסף החשבון
חדצדדיות; והעברות שירותים סחורות, (חשבון

ז/1) בלוח ו1.2 1.1 סעיפים
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החובות מצבת על הנתון גם כאן מובא השוואה, לשם
.(4 נ1ור ז/4, (לוח ישראל בנק שבפרסומי ההגדרה לפי

את גם כולל לארץ לחוץ החובות מצבת על הנתון
החליפין בשערי תנודות בגלל בחובות שחלו השינויים

לדולר. ביחס השונים המטבעות של

מופרד נסו, בסיס על ז/1 בלוח שניתן זה, חשבון לארץ.
רב פירוס המונ0רי. ולסקנוור הלאמונ0רי לסקסור

ז/3. ניתן'בלוח (התחייבויות) הון לתנועות יותר

יבוא. חשבון על מקדמות גם נכללו ב1975, החל

חוץ במסבע נכסים
(5/7 (לוח

שבידי הנכסים את כוללים חוץ במ0בע הנכסים
והחשב ישראל בנק בישראל, הכספיים המוסדות
 וחברות פרסים בידי נכסים כוללים הם אין הכללי.
חוץ לתושבי הלוואות לא ואף  זרים ערך ניירות כגון

מסחרי אשראי למעס ישראליים, תושבים ע"1 שניתנו
הישראליים. היצואנים ע"1 שניתן

מקורות

על מבוססים התשלומים במאזן הנכללים הנתונים
משרדים ושל ישראל בנק של מרוכזים דיווחים
מגורמים המתקבלים נתונים ועל שונים, ממשלתיים
בגלל החיצוניות. הכלכליות העסקאות את המבצעים
ובעקבות שונים גורמים של הדיווחים אחידות חוסר
נערך ומאזנים, כספיים חשבונות בסגירת פיגורים
הדיווח את להגיש כדי סעיפים למספר מוקדם אומדן
עובר התשלומים מאזן לכן מראש. קבועים במועדים
דבר פרסומו, אחרי נוספים ותיקונים בדיקות עיבודים,

פעם. מדי בו המוכנסים השינויים את המסביר
והגדרות שיסות מקורות, מפורטים, הסברים
רשימה (ראה המיוחדים הפרסומים בסידרת פורסמו

להלן).

לארץ לחוץ ישראל חובות
ז/4) (לוח

בין חוץ, לתושבי המשק התחייבויות מוצגות זה בלוח
אין מקומי. במסבע אם ובין חוץ במסבע פירעונן אם
גורמים ע"1 שהונפקו החוב איגרות את כולל זה לוח

ישראליות מניות או זרים לתושבים ונמכרו פרסיים
הזרים מהשקעות חלק (שהם זרים לתושבים שנמכרו

בישראל).
קיימת הפירעון, מועדי לפי בחובות להבחנה בנוסף
ממשלתיים, חובות בין דהיינו, החייבים, בין הפרדה
הבנקים של וחובות הפרסי הסקסור של חובות
הפירעון מועד לפי גם ניתנים אלה חובות בישראל.
מוגדר קצר לזמן חוב ההלוואה. קבלת ביום שנקבע
ארוך למועד חוב קבלתו; מיום שנה שפירעונועד כחוב

קבלתו. מיום לשנה מעל שפירעונו זה הוא
כוללים מקומיים בבנקים זרים בנקים של הפיקדונות
מחוסר לשנה. מעל פירעונן שמועד הלוואות גם

הפירעון. מועדי לפי למיינן אפשרות אין נתונים,
ומניות חוב איגרות כוללות המשק התחייבויות

לחו"ל. ישירות והופצו הבנקים ידי על שהונפקו
על המפקח נתוני על ברובם מבוססים הנתונים
ישראל בבנק הבנקים על והמפקח חוץ מטבע

התשלומים. מאזן להגדרות שהותאמו
שהיא כפי החובות מצבת הגדרת כי לב לשים יש

החובות מצבת מהגדרת שונה בשנתון מתפרסמת
נובע העיקרי ההבדל ישראל. בנק ע"1 המתפרסמת
שבידי הנכסים את ישראל בנק מנכה שבפרסומיו מכך,
החובות. של הכולל הסך מן (5 סור ז/5, (לוח הבנקים
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נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
19521985 ישראל של התשלומים מאזן 767
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ישראלי של התשלומים מאזן ז/1. לוח
TABLEVII/1.ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1

דו>יים $מיליוני million

§1982§1983§1984§1985§1986§19871988

שירותים סחורות, .1
חר והעברות
(נסו) צדדיות

1,9832,0331,3711,1501,5549686751 . GOODS, SERVICES
AND TRANSFER
PAYMENTS (net)

(נטו) ושירותים סחורות 1. .4,4434,7424,6543,8473,9275,8075,3261ו 1 Goods and services (net)

10,23110,13210,48910,91311,73813.82815,163Exportsיצוא

14,67314,87415,14314,76015,56519,63620,489Importsיבוא

(נטו) סחורות 1.113,2373,2182,5682,4391,9413,8313,1451.11 Goods (net)

(פונ) 5,5605,5416,1896,6027,6749,06510,013Exportsיצוא (f.o.b.)

(פרג) 8,7978,7598,7579,0419,61512,89613,158Importsיבוא (f.o.b.)

ביטחוני 1,4831,0231,4141,8161,1692,4392,070Defenceיבוא imports

אחר 7,3157,7367,3437,2258,44610,45811,088Otherיבוא

(נטו)2 Q'nn'ti \\1vm 1.121.2061,5232,0861,4081,8871,9762,1811.12 Services account (net)2

4,6704,5914,3004,3114,0644,7635,150Exportsיצוא

5,8766,1146,3865,7195,9516,7397,330Importsיבוא

n/'T7y7n העברות 1.22,4602,7083.2834,9975,3814,8394,6511.2 Transfer payments
הכל total(net)(נטו)סך

איטיים פיצויים 1.214353753233284245305581.21 Personal restitutions
fromמגרמניה Germany

פרטיות העברות 1.223422962512595867656051 .22 Other personal
(נטו) remittancesאחרות (net)

למוסרות העברות 1.235375145185675986046271.23 Institutional
remittances

בין ה/1ברות .t241,1461,5232,1913,8433,7732,9402,8611.24 Intergovernmental
(נטו) (net)ממשלתיות
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(המשך) ישראלי של התשלומים מאזן  ז/1. לווו
TABLEVII/1 .ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1 (cont.)

$ million a'7>/T ■11'V'D

§1982§1983§1984§1985§1986§19871988

(נ0ו)2 הון .2,0782,5371,9507711,5233125002תנועות CAPITAL FLOWS (NET)2
ovo>) /in תנועות 2.12,9971,9721,44137753 r1,0656712. 1 Net capital
ה0ונטר"0 nnomnmovements (excluding by

centralהמרכזיים) monetary
institutions)

ארוך למועד הון 2.111,1442,3371,288945205206522.11 Longterm capital
התחייבויות 2.1111,2611,2731,1054348461322.111 Government
liabilitiesהממשלה

ישירה השקעה 2.1122.112 Direct investment
פרסי) private)(סקטור sector)

בישראל 2484239891611863556 in israel
בחול 17412033511047132 abroad

התרו"נויות 2.113856002009493272012.113 Private sector
הפרסי liabilitiesהסקטור

טל (נ0ים 2.11442595661673152.114 Private sector
הפרטי assetsה0קנ1ור

(securities)(ניע)
קצר למועד הון 2.121,8523651534651.052545192.12 Shortterm capital
התחייבויות 2.121021335140661232.121 Government

liabilitiesהממשלה
של נכסים 2.12249700458186497384662.122 Government
assetsהממשלה

התחייבויות 2.12324317179127572781862.123 Private sector
הפרסי liabilitiesהסקסור

של נכסים 2.124874207447349465942.124 Private sector
הפרסי assetsהסקנוור

התחייבויות 2.1252,39357228. 59938467642.125 Monetary sector
liablitiesהסקסור
הכוונסר'

של נכסים 2.12674734686577804674522.126 Monetary sector
assetsהסקסור
המונטר1

של חוץ בכ1טבע נכסים 19185655094009927521,1702.2 Assets in foreign
מונטר"ם nnomcurrency and liabilities

והתחייבויות ofמרכו"ם the central
monetaryשונות institutions

ננסים 2.218525945094009927521,1702.21 Assets
התחייבויות 2.2267292.22 Liabilities

זכויות של .3הקצאה ALLOCATION OF S.D.R.
מיוחדות .זשיכה

סנונויסס"ם .95504578379306561764הפרשים STATISTICAL
DISCREPANCIES

1 As 01 this Abstract. transactions related to residents' deposits as 011973
in foreing currency, (principally exempt immigrants), have been deducted
from the data (see introduction). 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 (). 3 In the last quarter ot
1988. $ 800 million of bank shares were purchased from foreign citizens.
See item 2.112 in the table.

1973 יואו במ0ח לסיקרונוח הקשורות הפעולות נתוני נוכו זה, בשנתון inn '.

מציין ( ) 0כוא).סימן ראה פ0ור; כבעלי המוגדרים עולים (כעיקר תושבים *ל

ירידה סימן. ללא מוצגות בנכסים וידירה בר.תח"נ1יות על"ה 2 וובה.
נרכשו 1986 של האחרון נרבע 3 .>  < מס1מנות בנכסים 1עלייה התחייבויות
בלוח. 2.112 סעיף ראה דולר. מיליון 800 בסן חוץ מתושבי ההסדר וגיוח
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ושירותים סחורות חשבון  .2/1 לוח
TABLE VII/2.GOODS AND SERVICES ACCOUNT

ז1לרי0 $מיליוני million

§1983§1984§1985§)986■§19871988

סחורות' סחר 1.11.1 GOODS1
למאזן מותאם יצוא 1.115.541.26,188.86,602.27,674.09,065.010.013.11.11 Exports adjusted to

balanceהתשלומים of payments
חוץ סחר לפי יצוא 1.1114,890.05,622.46,084.46,932.98,201.49,433.11.111 Exports according to

Foreign Trade Statistics
וטומרון ליהודה יצו<ו 1.1 12718.3622.6600.1798.2927.71.1 12 Exports to Judea and

עזר. Samariaולרונל and Gaza Area
אחרות התאמות 1.11367.156.282.357.164.170.01.113 Other adjustments

(פוב) יבוא 1.128,759.48,757.09,041.49,614.612,896.513,158.31.12 Imports (t.o.b.) adjusted
התשלומים למאזן toמותאם balance of payments
חוץ סחר לפי יבוא 1.1218,381.68,072.18,020,99,285.011,455.212,296.91.121 Imports according to

Foreign Trade Statistics
ושומרון מיהודה יבוא 1.122285.2185.3181.3274.6303.81.122 Imports from Judea

עזה andומחבל Samaria and Gaza
Area

ביטחוני יבוא 1.1231,023.01,414.21,816.31,168.62,438.62,070.51.123 Defence imports
אחרות התאמות 1.124930.4914.6977.11,113.61,301.11,379.11.124 Other adjustments

toליבוא imports

הכל 0ך שירותים 1.21.2 SERVICESTOTAL
הכנסות 4,591.04,300.34,311.04,063.94,763.25,149.6INCOME
הוצאות 6,114.46,386.55,718.95,950.66,739.17,330.4EXPENDITURE

יהודה עם עסקאות :Thereofמזה: Transactions with

עזה וחבל Judeaושומרון and Samaria
and Gaza Area

הכנסות 148.2136.2133.3171.92205219.3income
הוצאות 409.7369.1301.2452.66695657.5expenditure

ותחבורה הובלה שירותי 1.211.21 Freight and transportation
הכלי סך  הכנסות 1.211911.91,002.01,040.11,024.51,171.41,287.61.211 Incometotal

יצוא 175.0167.2168.3183.3182.6200.5Exportמטעני cargoes
זרים נמלים בין 369.2463.4445.6393.0456.2567.9Cargoesמסענים between foreign

ports
נסיעה 191.1216.4242.9271.3329.63035Passengerדמי fares
חכירה 23.323.823.217.316.033.2Charterדמי hires
נמל 102.093.1110.487.4102.8109.8Portשירותי disbursements
דלק .59.953.473.850.856,7485Thereofמזר.: bunker oil

51.338.149.772.284.272.7Otherארור

הכל סך הוצאות 1.2121,347.71,376.61,251.81,281.51 ,530.01,721.61 212 Expendituretotal
יבוא 316.3299.9304.4372.8452.3476.3Importמ0עני cargoes
נםיעה 160.7152.9138.8135.1188.4207.6Passengerדמי fares
חכירה 4.9141,4Charter(101.6112.7107.999.01דמי hires
נמל '5105539.9467.8424.6487.9588.3שירותי Port disbursements
דלק .209.9216.9176.2129.2137.7142,0Thereofמזה. bunker oil

258.6271.2232.9250.0286.5308.0Otherאחר
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(המשך) ושירותים סחורות חשבון ז/2. לוח
TABLE VII/2.GOODS AND SERVICES ACCOUNT (cont.)

דולרים $מיליוני million

§1983§1984§1985§1986§19871988

הכנסות  yin niv'0] 1.221.016.91,040.31.101.4971.81,347.31.342.61.22 Travel Income

הוצאות 801.3725.5549.579951,041.31.129.6Expdt.

הכנסות ניטורו 1.2320.939.78.87.10.9 ■0.71 .23 Insurance Income

הוצאות 16.645.6138.295.6117.61065Expdt.

הכנםות  0השקעות המסות 1.241,583.31,190.91.038.3850.5861.5968.41 .24 Investment Income Income

הוצאות 2,576.22,874.02,701.92,501.52,437.92,637.1Expdt.

ר.כנ0ות  'טירה .live/no 1.2.) 1228.648.9175.848.787.436.61.241 Direct investment Income

הוצאות 166.0142.6122.9130.7151.2133.5Expdt.

הכנסות אחר 1.2471,354.71,142.0862.5801.8773.9931.81.242 Other Income

■ הוצאות 2.410.22,731.42,579.02,370.82,286.72.503.6Expdt.

הכנסות אחרים שירותים 1.251,073.01,083.01,123.61 ,202.71 ל35551,515.7, .25 Other services Income

הוצאות 1,282.41,273.2971.91,179.61.505.31,624.5Expdt.

הכנסות ענודה שכר 1.25183.789.350.960.460.658.21.251 Wages Income

ר,1צא1ת 433.5408.4331.1475.0679.9Expdt.

הכנסות סוכן רמי 1.252293.6270.3239.2247.7304.7304.11.252 Agents' fees Income

הוצאות 301.1319.9229.3234.7255.0292.0Expdt.

הכנסות אהר 1.253695.7723.4833.5894.6990.21.153.41253 Other Income

הוצאות 547.8544.9411.5469.9570.4654.1Expdt.

הכנסות לנמא triwnn 1.2626.823.816.421528.434.61.26 Government n.e.s. Income

הוצאות 90.291.6105.692.9107.0111.1Expdt.

t Additional detail see in Chapetr VlllForeign Trade. חוץ. מחר  חי בפרק ראה non oiva 1
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סקטור לפי ישראל, של בחובות שינויים . 3/7 לוח
דולרים מיליוני

§1979§1980§1981§1982§1983

שנה לתחילת החוב 15,51518,89721,44823,71127,443יתרת
הכל סך התשלומים למאזן מותאם שינוי 3.3142.8032.6723,9721,844ו.

(נסו) ארוך למועד הלוואות 1.11,2991,2761,1921,2801,844
(נ0ו) ממשלתי סקטור 1.111,0001,4251,2961,2611,273

תקבולים ברוול חוב 407425525549459איגרות
תשלומים 323279441399332
תקבולים ארהב 1,0271,3681,1111,0811,092מממשלת
תשלומים 200215206177155
תקבולים אחרות 8112761141126מממשלות
תשלומים 4251788160
תקבולים ליבוא מסחרי _000אשראי

תשלומים 000
תקבולים העולמי 1914133הבנק

10101095תשלומים

תקבולים 6172356214209אחר
תשלומים 2024366161

(נסו) פרסי סקסור 1.12355632285600
תקבולים העולמי ■000הבנק 

תשלומים 106555
תקבולים ליבוא מסחרי 50517814995186אשראי
תשלומים 351209718064
תקבולים . 305125231338751אחר
תשלומים 94151325262268

(נסו) הבינלאומית המסבע מקרן 1.135687816729
תקבולים 000
תשלומים 5687816729

(נסו) קצר למועד הלוואות 1.22,0141,5271,4792,6321
(נסו) ממשלתי סקטור 1.21000220

תקבולים יבוא על מסחרי אשראי _000מזר.:

תשלומים 000_
(נסו) פרסי סקסור 1.22529266206239163

חקב1לים  יבוא על מסחרי 1,2262,6233,1162.9262,674אשראי
תשלומים 8912,4653,0222,8842,844
תקבולים 454878802918980אחר
תשלומים 260770690721972

חוץ תושבי של בפיקדונות השינוי י1.231,4851,261 1,2732,39357

(נטו) ערך התאמות .269252408205380
ממשלתיות הלוואות 5714318969140מזה:

זרים 1577172109182פיקדונות

אחרות התאמות .3010258

שנה לסוף החוב 9721,44823,71127,44328,915^,18יתרת

לממשלת מהחובות רולר מיליון 4,800 הומרו 1988 שי השנייה במחצית 1

יותר. נמ1כה ריבית הנושאים לבנקים, בחובות ארהב
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$ million
TABLE VII/3.CHANGES IN ISRAEL'S LIABILITIES, BY SECTOR

§1984§1985§1986§19871988

28,91529,51129,54130,75931,906LOANS OUTSTANDING AT BEGINNING OF YEAR

1.1066454221562231. Change adjusted to Balance of Paymentstotal
1,3045397373691.1 Longterm loans (net(

1.1054348461321.1 1 Government loans (net(

471525613620'5.458Bonds issued abroad Receipts
313312371475510Payments
950_405270156US. government loans Receipts .
174109135165'4,867Payments
16513815013764Other government loans Receipts
718297142167Payments

__Trade credit on imports Receipts
__Payments
1I.B.R.D. Receipts
78547Payments

205766359154Other Receipts
122224276254149Payments
2009493272011.12 Private sector (net) Receipts

_1The World Bank Receipts
55646Payments

184107106193210Trade credit on imports Receipts
121115117143205Payments
411376546721468Other Receipts
269371481440668Payments

__■1.13 I.M.F. (net(
_Receipts

_Payments
198640252171541 .2 Shortterm loans (net(

5715623251001.21 Government (net(
___Thereof: Trade credit on imports Receipts
_Payments

87115412751901.22 Private sector (net(
3.0912,7292.8913,7483,858Trade credit on imports Receipts

2,8962,6442,7173,5953,991Payments
9651,1901,9771.9731,747Other Receipts

1.0731,1602,1101,8511.804Payments
22859938467641.23 Change in deposits of foreigners

5036757959925602. Value adjustments (net(
190196306334212Thereof: on government loans

203320326444232Deposits of foreigners

701133. Other adjustments

29,51129,54130,75931,90631,119LOANS OUTSTANDING AT END OF YEAR

1 In the second hall ol 1988, 4.800 million dollars 01 the debts to the US.
Government were redeemed for debts to banks at lower interest rate.
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לארץ לחוץ ישראל חובות . 4/1 לוח
שנה סוף דולרים: מיליוני

חובות הכל סך
חוץ נכסי הממשלהבניכוי

 nnrn חוץ הבנקיםנכסי של
כוללי הכלסך סך בנקהמסחריים5חובות
LiabilitiesForeignנכווTotal liabilitiesישראל
 grandassets Liabilities less foreignBank ofארוך למועד
total1totalnetassets ofIsraelהכל סך

commercialTotalהכל סך
banks2Total

1=5+6+10+1323=12456=7+97

196094627067689099676 685

19611,0943657291,00988766 776
19621,1905316591,0920' 845 860
19631,3157415741,2141925 930
19641,4547886651,33911,033 1,037
19651,6719067651,54011,153 1,178

19661,8048869191,65511,238 1,282
19672,0661,122943188211 ,548 1 ,560
19682,3051,0821,2222,08511,705 1,723
19692,5749081,6672,278§311 ,867 1 ,894
19703,3231,1002,2232,851§392,372 2,447

19714.6841,7482,9363,879§113,011 3,074
19725.5762,7622,8144,306§53,413 3,439

§19736,7923.8902,9025,12124,147 4,196
§19747,7863,1294,6576,19224,720 4,820
§19759,7823,4966,2867,90245,780 5,861

§197611.2633,8427,4219,285127,052 7,172
§197713,0394.7838,25610,569 .118,088 8,223
§197815,5156,9618.55312,058208,945 8,945
§197918,8978,47110,42714,599259,941 9,941
§198021,44810,11911 ,32915,9261711,137 11,137

§198123,71111,14212,56917,4421712,161 12,161
§198227,44312,46714,97620,2521513.287 ' 13,287
§198328,91511,40117,51422,0701414.392 14,612
§198429,51110,62018,89122,8821715,309 15,467
§198529,54110,98518,55523,2721715,509 15,512

§198630,75912,47918,28024,1301716,166 16,191
§198731,90613,64118,26525,4592916,547 16,547
198831,11912,50118,61824,3723416,465 16,565

הסתכמה 1972 לסוף מבוא), (ראה חרשים) עולים (בעיקר פט1ר נעלי ישראלים של במטח הפיקדונות יתרת החונות כל ומסך 13 מטור נוכתה ,1973 nwn 1

נכסי הפחתת ע1 מתקבל הנתון המשק. של ההתחייבויות סך כאל וה לנתון orrnn (yin vzon על (המפקח ישראל ננק 2 דולר. מיליון 100 של נסך היתרה
קצר. למועד הרוב 3 וה). בלוח 1 (טור ר,ח1בות של הכולל הסך מן (5/1 בלוח 5 (טור המסחריים הבנקים
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TABLE VII/4.ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES
$ million; end of year

Government
נוונ0רי לא  פרטי

Private  non monetary

זרים פיקדונות
מ0חר"ם בבנקים

Foreign deposits in com
mercial banks in Israel

Long term
קצר למועד
Short term

הכל 10
Total

ארוך למועד
Long term

קצר למועד
Short term

הכלי3 סן
Total1■3

של מזה:
זרים בנקים
Thereof: by
foreign banks

חוב איגר1ת :D7n
Fhereof: bonds

8910=11+1211121314

3889108743454251960

42010151115367951961
451161581184017181962
474418313846202191963
49842261735319016■ 1964

5332527918594213201965

5444329920891222331966
7191228021763225221967
7961732124774260601968
8602732628146§323871969
9957540133467§436971970

1.1756360450996§9964581971

1,36126773672101§1,3586701972
1,72449936848881,658909§1973
1,896100938850892.0251.155§1974
2,033821,1799672122.7381,651§1975

2,2241211,2751.1101652,8031 ,658§1976
2.3801351,2621,1361263,5432,161§1977
2.54401.5211,0314895.0293,050§1978
2,62802,4071,3931,0146.5253,679§1979
2,77302,5781,3061,2717.7164,155§1980

2,85802,7151,2571,4588,8174,836§1981

3,00803,0371.3511.68711.1045,712§1982
3,1362203.4231.9251,49910.8665,119§1983
3,2931583.5952,0501,54610.4314.841§1984

3,50623,8592,1441.71510.1534,168§1985

3,749254.1102,3041,80610.4413,951§1986
3,90004.9212,7712,14910.4093.380§ ו 987
8.8461004,4122,4901,92210,1082.6011988

1 As of 1973, foreign currency deposits of residents (principally exempt residents) have been deducted from data in column 13 and in total
liabtlites (see introduction). The balance of end 1972 was $ /00 mtliion.
2 The Bank of Israel (Controller 01 Foreign Exchange) refers to this figure as to the total liabilities of the economy. The figure is calculated by
deducting the assets of the commercial banks (Column 5 in Tabfe Vll/5) from the total habilites (column 1 of this table).
3 Most 01 them lot shotr term.
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חוץי במטבע נכסים ז/5. לוח
שנה סוף דולרים; מיליוני

כולל סך

ישראל בבנק
With Bank of Israel

במוסרות
כספיים
אוזרים

Grand
totalהכל 0ך

Total

מזה:
זהב

Thereof:
gold

With
other

monetary
institutions ■

1=2+4+5+9234

19602702131

1961365279101

19625314204114

19637415156041

19647885455644
19659066435651

19668866214634

19671,12271546134

19681,0826634692

19699084134650

19701,1004594324

19711,7487324336
19722,7621,22943 .57

19733,8901,81046169

19743,1291,2004658

19753,4961,18447105

19763,8421,3734590
19774,7831,57150199

19786,9612,67854105

19798,4713,12057115

198010,1193,39453132

198111,1423,54249272

198212,4673,83642481

1983 '11,4013,6943786

§198410,6203,09835157

§198510,9853,7193975

§198612,4794,70343165

§198713,6415,9245038

198812,5014,09148665

יבוא. חשבון על מקדמות או זרים ערך ננ"רות השקעות לא ואף כישראל המונסרית למערכת מחוץ ופירמות בית 0שקי ע~י המוחןק 00ח כולל לא
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$ million; end of year
TABLE VII/5.ISRAEL'S FOREIGN ASSETS1

מסחריים בבנקים
With commercial banks

אע>ראי
ליצוא
ואחר

הכל 10
Total

בבנקים פיקדונות
בחול

Deposits with
banks abroad

לזרים
Loans to
foreigners

ערך /jn"j
זרים

Foreign
securities

Export
credit
and
other

5=6+7+86789

56561960

858501961

987325001962

10169320841963

11576390841964

13183480811965

14999510811966

183116670911967

2201586201091968

2962514501501969

47235911401451970

80666214401751971

1,2701,11915102051972

1,6711,295359182411973

1.5941,160418152771974

1.880. 1,211647223281975

1,9781.351602254011976

2,4701.988453295441977

3,4572.876509717221978

4,2983,3977431589371979

5,5224,4468042721,0711980

6.2695,0787184741,0591981

7.1925,7376827729581982

6.8455,2587198697761983

6,6295,239632758736§1984

6.2684.535957777923§1985

6,6294.7161,082831983§1986
6,4474.4881.1288311,232§1987

6,7475,2965878649981988

\ Excl. foreign currency held by households and firms outside the monetary system in Israel and also investments in foreign securiites
or advances on account of imports.
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חוץ סחר חי. פרק

השנים לנתוני 1988 של הנתונים את להשוות
פורסמו הסיווג בנושא נוספים הסבר דברי הקודמות.
.1988 ,4 מסי חוץ, סחר של לסטטיסטיקה ברבעון
הכלכליים. הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3
הראשוני הייעור לפי היבוא פריס1 את מחלק זה סיווג
מיובאות סחורות של הסופי השימוש הסחורות. של
בלתי םחורות הראשוני. מייעודן לעתים שונה
המשמשות מוגמרות או למחצה מעובדות מעובדות,

לייצור". ב"תשומות נכללו לייצור, כתשומות
המרכזית שהלשכה סקרים על מבוסס הסיווג
בסקרים מספר. לשנים אחת עורכת לםט0יס0יקה
בסחורות היבואנים שעושים השימוש את חוקרים אלה

היבוא.
היבוא על הנתונים מתפרסמים ,1973 בשנת החל
סחורות של חדש סיווג בסיס על הכלכלי הייעוד לפי

שונה. קבוצות הרכב ולפי לייעודים

והסברים הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה

זה בפרק המובאים ישראל של החוץ סחר נתוני .1
העולם. ארצות שאר עם בסחורות למסחר מתייחסים
עם המסחר את כוללים אינם והיצוא היבוא נתוני
הערכות שהם אלה, נתונים עזה. וחבל ושומרון יהודה
משתקפים מתאים, פירוס לגביהן ושאין בלבד גולמיות
החוץ סחר מאזן ח/1, בלוח הכלליים במספרים רק
זה). בשנתון כ"ז ופרק להלן ו15 8 סעיפים גם (ראה
אחרות מארצות יבוא סחורות כוללים אינם הנתונים
סחורות לא ואף עזה וחבל ושומרון ליהודה המיועדות
לשאר עזה וחבל ושומרון מיהודה ישירות שנשלחו יצוא

העולם. ארצות

הסחורות של והערך הכמויות

העשרונית. השיסה לפי הם והמידה המשקל .4
חומרי ללא הסחורות של נסו 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
סבלות והוצאות רציף דמי וכולל (insurance, freight,
שנכללו. אלו, מקומיות הוצאות מכס"). לצורכי ("ערך
מיליון ב137.5 1987 בשנת הסתכמו היבוא, בערך
נרשם היצוא דולר. מיליון ב149,0 1988 ובשנת דולר
ודמי הנחות ניכוי לפני (free on board) f.o.b. בערך

חוץ. לגורמי העמלה
יבוא גם מוצג זי) פרק (ראה התשלומים במאזן
סחורות של ויצוא יבוא ערך .f.o.b. בסיס על המוצרים
להגדרות מותאם התשלומים, במאזן מופיע שהוא כפי
כגון: עסקאות של החוץ סחר מנתוני ניכוי ידי על המאזן
דוגמאות ותיירים, דיפלומטים של אישיים חפצים
ההוצאות ניכוי ידי על וכן וכדי קולנוע סרטי מסחריות,
היבוא ערך הוספת ידי ועל היבוא מערך המקומיות
המכס. שלטונות דרך משתחרר שאיננו הביסחונ1
(על מוצרים יבוא מסתכם האלו ההתאמות לאחר
ב1987 דולר מיליון ב12,896 (f.o.b. בסיס
אחרי מוצרים יצוא ב1988. דולר מיליון וב158,,13
ב1987 דולר מיליון ב9,065 הסתכם ההתאמות

ב1988. דולר מיליון ונ10,013

הסחורות סיווג

לפי מתפרסמים ישראל של והיצוא היבוא נתוני .2
ה'יסיווג  סיטי'ק לפי סחורות: של סיווגים שני
ידי על שהוכן  הסחר'" של האחיד הבינלאומי
החדש המינוח לפי וכן האויים של הסטטיסטית הלשכה
לתיאורם המתואמת השיטה הנקרא סחורות, של
שיתוף "מועצת ידי על שהוכן טובין, של וקידודם

המכס"2.
בצורה הסחורות ערוכות (SITC) סיט"ק בסיווג א.
עיבוד דרגות של העיקרון לפי כלכלי לניתוח המתאימה
החל היצרן). (של הכלכלי המקור ענף ולפי המוצר
הסיווג לפי הסחר נתוני מתפרסמים ,40 בשנתון
בעקבות האו"ם ע"1 שעודכן ,(3 תיקון (סיט"ק החדש
המכס". שיתוף "מועצת ידי על שהוכן החדש הסיווג
המשמש לסיווג הקשר את מהדק זה הסיווג של 3 תיקון
את  בעבר כמו  ומאפשר מחד המכס את

מאידך. הרבלאומית ההשוואה
גם המשמש המכס", שיתוף "מועצת של בסיווג ב.
המוצרים ערוכים וביצוא", ביבוא3 הישראלי המכס את
בשים הסחורה יוצרה שממנו החומר לסיווג בהתאם
המועצה ידי על חודש זה סיווג העיבוד. לרמת לב
ובלשכה הישראלי במכס לשימוש והוכנס ב1983
זה, חדש סיווג .1988 בשנת לסטטיסטיקה המרכזית
,(Harmonized System) המתואמת" "השיטה הנקרא
הסירוס במידת הן 1988 עד נהוג שהיה מהסיווג שונה
אפשרות אין ולכן לסחורות, ההתייחסות בשיטת והן

Standard International Trade Classification, Revised III, United Nations Statistical Office, Statistical Papers Series 14, 1

no. 34, New York, 1986.
The Harmonized Commodity Description and Coding System, Customs Cooperation Council, Brussels, June 1983. 2

."1988  התשמ"ז לשנת קנייה ומס ה0כס תעריף "קד"ם, ראה 3

.1988 ,511 (HarmonizedSystem),ילקוט nnnmon השי0ה לפי ערוך היצוא םחורות סיווג 4
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אלה מסים נרשמים לכך, בניגוד המכס. שברשימונ1
הגבייה לפי (11/1 (ל1רו הלאומיים החשבונות בפרק

החיובים. לסכום מקבילה תמיד שלא בפועל,
על התשלום אומדן מט"ח: רכישת עי הינול

סחורות. יבוא למימון המ0"רו רכישת
היבוא. על ההפקדות ערך לאובדני אומדן
הצמדה. ללא שנה לאחר ליבואן מוחזרת ההפקדה
המחירים מרד עלות שיעורי פי על מתקבל האומדן
מרכיבי לפי אלה אומדנים לפרט אפשרות אין לצרכן.
ההפקדה בלבד. בסיכום מופיעים הם ולכן היבוא

ב1988. בוטלה
מס כולל אינו היבואן ע"1 לדולר הממוצע התשלום
היקרנות" את לא ואף מיובאים מוצרים על מוסף ערך
לחקלאות גלם חומרי של הממשלתי ביבוא הקשורות

שונים. מזון ומוצרי (מספוא)
לא ב1976 החל היבוא על המוטל מוסף ערן מס
סכומי שעיקר מאחר ליבואן, התשלום מרכיבי בין נכלל
מוחזרים הסחורה שחרור עם הנגבים המע"מ
הזה המס של הסופי המשלם ולכן האוצר ע"1 ליבואנים
יבוא על שהוטל המוסף ערך מס אומדן הצרכן. הוא
חדשים שקלים אלפי ב1,508,100 הסתכם סחורות
חדשים שקלים אלפי וב1,588,900 ב1987

ב1988.
כפי הסויה, ופול1 המספוא של בדולרים היבוא ערך
מלוא את כולל אינו המכס, ברשימונ1 מופיע שהוא
היבוא ערך לכן זרות; באוניות הימית ההובלה הוצאות
זרות. באוניות ימית הובלה הפרשי בתוספת תוקן סיייפ
וב5.0 ב1987 דולר מיליון ב5.0 מסתכם זה תיקון
(ובלוח ח/10 בלוח כאן נכלל והוא ב1988 דולר מיליון

בלבד. ז/1)
אין הלאומיים, החשבונות שבפרק לחישובים בניגוד
המסים) (או הממשלתית התמיכה את כוללים המסים
שחלק מאחר אחרים, וגרעינים מספוא יבוא על
שחרור מהסדרי נובע אלה תמיכות או ממסים
מפיצי אצל ואחסונה ישראל בכבישי הובלתה הסחורה,

בישראל. הסחורה
היתר: בין כולל, היבוא" הכל "סך .12

עולים; של אישיים חפצים
שוב הוצאו ולא תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים

הארץ; מן
דואר; בחבילות המתקבלות המתנות ערך אומדן

ומטוסים, אוניות
מונטריים, לא וכסף זהב

הוחזרו ארצה יבואן אחרי אשר סחורות של משלוחים
בשנייה. לארץ מחוץ ונתקבלו לארץ לחוץ

כולל: אינו היבוא" הכל "סך .13
מארצות מקומיות לחברות ציוד של החזרה משלוחי
קבלניות; עבודות לביצוע בו השימוש אחרי אחרות,

ערובה; למחסני יבוא
זברית מזון), (כגון אחרים מוצרים ,(bunkers) דלק
לאוניות המסופקים ,(dunnage) ומילוא (ballast)

לארץ; בחוץ ישראליים ולמסוסים
המכס תעריף (פרט חוקי הילך בעלי מטבעות יבוא

;(71.18.9000
בחשבון כלול הערך (אומדן לחימה וכלי צבאי ציוד

התשלומים). במאזן הסחורות

הארצות סיווג

על החשבון נשלח שממנה הארץ קנייה: ארץ .6
לישראל. שיובאו הטובין

הטובין על החשבון נשלח שאליה הארץ יעד: ארץ
מישראל. שיוצאו

.בוא

special) המיוחדת לשיטה בהתאם נרשם היבוא .7
דרך ישיר באופן העובר היבוא הכל סך שהוא (system
ששוחרר או ותיקון) החלפה לצורכי (כולל המכס
נחשבות סחורות אחרות, במילים ערובה. ממחסני
שלפיו המכס, שלטונות ירי על שחרורן עם כמיובאות

היבוא. תאריך גם נקבע
לפני (פיקדון) ערבון נגד שוחררו סחורות אם
והכמויות הערכים ניתנים הסופי, החשבון הסדרת
אם ערבון. נגד בפועל השחרור לתאריך בהתאם
(חיסול הסופי החשבון הסדרת בתאריך מתברר
או והכמות, הערך כי המכס, שלטונות ידי על הערבון)
התאימו לא הסחורות, ליבוא הנוגעים הפרטים יתר
ערבון, נגד בפועל השחרור בתאריך שנרשמו לאלה
היבוא נתוני השנה. בסוף המספרים את מתקנים
זה בשנתון תוקנו 39 בשנתון שפורסמו ,1987 לשנת
ערבון, נגד שוחררו היבוא שבעת המשלוחים כל לגבי
מספרי .1988 שנת במשך סודר הסופי ושהחשבון
לגבי מתוקנים זה בשנתון המובאים 1988 לשנת היבוא
עד שחוסל ערבון נגד ששוחררו המשלוחים אותם
1988 שנת במשך שניתנו הערבונות, .31 X// 1988
הערכת לפי נרשמו חוסלו, לא הנ"ל התאריך עד ואשר
בעת במכס שנעשתה הפרטים, ויתר הכמות הערך,

השחרור.
המיובאות הסחורות לזרם מתייחס ברוטו" "יבוא .8
נכלל, לא הזה הכל בסך המכס. ידי על ששוחררו
עזה. ומחבל ושומרון מיהודה הסחורות יבוא כאמור,
ב1987. דולר מיליון כ304 הוא הזה היבוא אומדן

המיובאות הסחורות לזרם מתייחס נטו" יבוא .9
אחרת, צוין לא אם מוחזר. יבוא בניכוי ארצה
דהיינו ברוטו", ל"יבוא "יבוא" על הנתונים כל מתייחסים

מוחזר". יבוא ניכוי ללא יבוא
לחוץ סחורות להחזרת מתייחס מוחזר" "יבוא .10

לכן. קודם יובאו אשר נוסף) עיבוד (ללא לארץ
(לוח היבואן ע"1 לדולר בשקלים ממוצע תשלום .11
בשקלים היבואן הוצאות הכל סך פירושו ח/10)
מרשות הסחורות שחרור בעת היבוא עבור חדשים
חדשים בשקלים סי"פ, היבוא ערך (דהיינו המכס
בערך מחולק זה) יבוא על המוטלים המסים בתוספת
רק כוללים היבוא על המסים בדולרים. סי"פ היבוא
שחרור בעת היבואן חויב שבהם מסים, אותם

המכס. מרשות הסחורות
ערך קנייה. ומס חובה תשלומי מכס, דמי
יבוא על היבואן ע"1 התשלום כל בסך שנכלל המסים
לחיוב מתייחס חדשים בשקלים היבוא בערך מחולק וה
נתונים על מבוסס והוא הסחורה שחרור בעת המסים
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סחורות וב"סיווג (יבוא) המכס בתעריפי הקיים הסיווג
בסיווגים לעיל). 2 סעיף (ראה ישראל" מתוצרת היצוא
בודדים פריםים מגדיר תמיד לא הסחורות פירוט אלה,
דומים, מוצרים של קבוצות גם אלא זהה, איכות בעלי
המתקבלים השינויים מסוימים, במקרים כי וייתכן,
משקפים בסיווג מוגדרת שהיא כפי "הסחורה" במחיר
הקבוצה במרכיבי האיכותיים השינויים את גם
של מחירים מדדי משמשים אלו, במקרים ("סר/ורה").
לערך כתחליף בחו''ל המתפרסמים דומים מוצרים

כמות. ליחידת הממוצע
החוץ, סחר של המחירים מדדי אמידת לצורך .21
חמישיות כארבע המקיפה באינפורמציה משתמשים

היצוא. או היבוא מערך
במבחר כלשהי סחורה להכללת הקריטריונים
היצוא) (או היבוא ערך (א) הם. המדד לחישוב הפריטים
ההומוגניות (מידת "המחורה" של ההגדרה (ב) השנתי,
מבחר בדיקת זה. בפריס המסחר יציבות (ג) שלה),
נעשה ועדכונו המדדים לחישוב המשמשים הפריטים
השנה ב0יס על מחושבים המדדים לשנה. אחת
בסיס על בפרסומים ומוצגים משורשרים והם הקודמת

.1980 שנת של הממוצע
פי על חושבו חוץ סחר של המחירים מדרי .22
המרד של גיאומטרי ממוצע  דהיינו פישר, נוסחת
לפי המדדים פרםוס פאשה. לפי והמרד לספירס לפי
בתוצאות הקיימים ההבדלים בגלל נעשה פישר נוסחת
ללא פאשה ולפי לספירס לפי המחירים מדדי חישוב
ההבדלים התוצאות. משתי אחת של העדפה אפשרות
הערך בחישוב המחירים שקלול בשיטת מקורם
של השקלול לספירס לפי מחירים במרד הממוצע:
במדד ואילו הבסיס, תקופת במשקל' נעשה המחירים
התקופה במשקל1 נעשה השקלול פאשה לפי

השוטפת.
את למדוד נועדו חוץ סחר של הנפח מדדי .23
היבוא בסך תקופות שתי בין שהתרחש הכמותי השינוי
הנפח מדדי גם סחורות. קבוצת לגבי או והיצוא
לעיל). 22 סעיף (ראה פישר נוסחת לפי מחושבים

היבוא בערך השינויים את מורדים ערך מרדי .24
(ללא שונות תקופות שתי בין שהתרחשו והיצוא
מתקבל, החישוב ונוסחאות ההגדרות פי על שקלול).
למדד שוה המחירים במדד המוכפל הנפח מדד כי

הערך.
ממוצע של ההשתנות את מודדים חליפין תנאי .25
שתי בין היבוא מחירי של לממוצע בייחס היצוא מחירי

זמן. תקופות
פישר נוסחת לפי שנה לרבעי ונפח מחירים מרדי

חוץ. סחר של לסטטיסטיקה ברנע)/ מתפרסמים

מקורות

הטפסים משמשים לנתונים כמקורות .26
א1 היבואנים ידי על המכס לשלטונות המוגשים

ויצוא). יבוא (רשימוני סוכניהם או היצואנים
סיכומים כמקורות משמשים מיוחדים במקרים
סחר את המרכזים מוסדות, ידי על הנערכים מינהליים

מוצרים. קבוצות של החוץ

יצוא

הסטטיסטי הרישום תאריך ,1982 במרס החל .14
מנובמבר הסחורה. טעינת של התאריך הוא היצוא של
של הרישום תאריך נקבע 1982 פברואר עד 1962

המכס. ע"1 ליצוא הרשימון התרת תאריך היצוא
ץרם של הכללי כערך מוגדר ברוטו" "יצוא .15
יוצרו אלה סחורות אם בין לארץ, לחוץ הסחורות
ושוב לארץ יובאו אם ובין בארץ בחלקן או בשלמותן
כוללים השני מהסוג מוצרים נוסף. עיבוד ללא גם יוצאו,
מבחר השלמת לשם שיובאו מלוטשים יהלומים
בארץ שיוצרו ואוניות מטוסים למכירה, האבנים
לא זה בערך שימוש. לאחר שוב ונמכרו יובאו אחרת,
ולחבל ושומרון ליהודה מישראל סחורות יצוא נכלל

ב1987. דולר מיליון כ928 הוא זה יצוא אומדן עזה.
ברוטו" "ליצוא מתייחס נסר היצוא הכל "סך .16
ממשלוחי מורכב מוחזר'' "יצוא המוחזר. היצוא בניכוי
אשר נוסף) עיבוד (ללא לארץ מחוץ סחורות החזרת
כל מתייחסים אחרת, צוין לא אם לכן. קודם יוצאו
ניכוי ללא יצוא דהיינו ברוטו", ל"יצוא "יצוא" על הנתונים

מוחזר". "יצוא
הטריים החקלאות מוצרי יצוא של ניכר חלק .17
הערכים אין ולכן קונסיגנציה בסיס על מבוצע
המשלוח בעת המכס שלטונות בפני המוצהרים
סחורות של הסופי המכירה ערך את תמיר מייצגים
הדר פרי של היצוא ערך על הסופיים הנתונים אלה.
החשבונות של סופית הסדרה לאחר מתקבלים
המספרים הסטטיסטיים. הנתונים תיקון המאפשרים
בשנתון המובאים ,1987 לשנת עד הדר פרי יצוא על
1988 לשנת הדר פרי יצוא בנתוני כולם. תוקנו זה,

קלים. תיקונים לחול עשויים
אישיים חפצים היתר: בין כולל היצוא" הכל "סך .18

הארץ; את שעזבו מהגרים ירי על יוצאו אשר
ים בנמלי זרים ולמטוסים לאוניות המסופקים ומזון דלק
שנת מנתוני החל ביצוא (נכללים ישראליים ואויר

;(1969
אוניות דואר; בחבילות הנשלחות המתנות ערך אומדן

ומטוסים.
כולל: אינו היצוא" הכל "סך .19

חברות ידי על הנשלחים מטוסים של וחלקים מנועים
לארץ; בחוץ נציגיהן א1 לסניפיהן מקומיות תעופה
הוחזרו אך לכן קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים
אלה משלוחים וכדי. תיקונים החלפה, למטרות

מוחזר"; "יבוא הכותרת תחת מופיעים
ערובה; ממחסני יצוא

סחורות בסיווג (הפרט חוקי הילך בעלי מטבעות יצוא
.(71.18.900 היצוא

וערך נפח מחיר, מדדי

שחל השינוי את למדוד נועדו המחירים מדדי .20
קבוצת של או היצוא סך היבוא, סך של הממוצע במחיר
בוררת לסחורה המחיר תקופות. שתי בין סחורות
או שיוצאה כמות ליחידת הממוצע הערך פי על נקבע
על מבוססת הסחורות הגדרת .(unit value) יובאה
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נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

1974 כלליים ישראלסיכומים ש> החוץ סחר 498
1982/83 יבוא "עודי סקר 787

טכניים פרסומים
(1964) היצוא סחורות קסלוג 16

(1967) היצוא סחורות סיווג 25
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החוץ סחר מאזן ח/1. לוח

ברוטו מוחזריבוא נטויבוא נרו0ויבוא מוחזריצוא יצוא
Gross importsReturned importsNet importsGross exportsReturned exports

123 = 1245

דולרים מיליוני
1961592.08.1583.9245.36.2
1962634.58.3626.2279.27.8
1963672.110.1662.0351.513.2
1964837522.0815.5372.4205
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
19797,511.2114.77,39654,546.3232.9
19807,994.7149.07,845.75,537.5245.6
19817,960.3145.67,814.75,670.1341.8
19828,070.9155.77,915.25,255.3264.7
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

19869,644.8359.89,285.07,154.3221.4
§198711,920.6465.411,455.28,454.4253.0
198812,959.7662.812.296.99,739.3306.2

עם הסחר את ושומרוןבולל niin'my 90/7/
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
1982. 8,329.4155.78,173.75,903.7264.7
19838,884.1217.48,666.75,820.5217.9
19848,529.3271.9". 8,257.46,427.2184.9
19858,500.9298.78,202.26,858.4176.0
19869,919.4359.89,559.67,952.1221.4

§198712,224.3465.411 ,758.99,415.6253.0
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TABLEVIII/1. BALANCE OF FOREIGN TRADE

על היבוא באחוזעודף לנפשהיצוא Tradeהסחר per capita
|O1 MIV■מהיבואהיצוא

Excess ofExports as המסחרייצואיבוא0/0 הגירעון
exportsNetimports

over exportsof importsImportsExpotrsTrade deficit

= 4567 = 368 = 6:391011

$ millionדולריםDollars
239.1344.840.92691101591961
271.4354.843.32731181551962
338.3323.751.12781421361963
351.9463.643.13291421871964
406.1408.449.53171581591965

476.9340.258.43111811291966
517.2239.868.3279191881967
602.1491.155.13892141751968
688.7615.7. 52.84512382121969
733.6699.951.24812462351970

915.1896550.55892972921971
1,099.9861. 556.16163462701972
1,391.81,576.746.99044244801973
1,737.42,439.141.61,2365147221974
1,834.52,274.244.71,1885306581975

2,305.91,770.756.61,1486494991976
2,962.71,759.762.71,2988144841977
3,716.11,914.966.01,5139995141978
4,313.43,083.158.31,9381,1308081979
5,291.92,553.867.42,0141,3586561980

5,328.92,485.868.21,9791,3496301981
4,990.62,924.663.11,9711,2437281982
4,890.03,491.658.32,0411,1918501983
5,622.42,449.769.71,9211,3385831984
6,084.41,936.575.9§1.863§1,413§4501985

6,932.92,352.174.7§2,129§1,590§5391986
8,201.43,253.871.62,5811,8487331987§
9,433.12,863.876.72,7262,0916351988

Samaria and Gaza AreaJudea andIncl. 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
2,205.72,026.352.11,224 6385861975

2,697.81,522.063.91,1887604281976
3,426.11,450.470.31,3409423981977
4.119.91.668.971.21,5561,1074491978
4,806.32.759.26351.9831,2607231979
5,874.32,195.872.82.0711,5085631980

5,992.72,110.774.02.0521,5175351981
5.639.02,534.769.02,0351,4046311982
5.602.63,064.164.62,1101,3647461983
6,242.32,015.175.61,9661,4864801984
6,682.41,519.881.5§1,905§1,552§3531985

7,730.71,828.980.9§2.192§1,772§4201986
9,162.62,596.377.92.6502,0655851987§
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וערך מחיר נפח, מדדי  ויצוא יבוא .2/n לוח
TABLE VIII/2.IMPORTS AND EXPORTS  INDICES OF VOLUME, PRICE AND

VALUE
Base: 1980=100 הבסיס:

ExportsיצואImportsיבוא
11'0'Vn wn
Terms of

trade1עררמחירעררמחירנפח
VolumePriceValueVolumePriceValue

1981102971001069610299
1982113891011049195103
1983124851081058892104
19841218510412187105102
19851268310413286113103
19861478212114689129107
19871659114916294153104
198816598162164108176110

1 Export price index divided by import price index. היבוא. מחירי במדד מחולק היצוא מחירי 0רר

כלכלי "עוד לפי יבוא, ומדדי כלכלי ענף לפי יצוא, מדדי ח/3. לוח
TABLE VIII/3.INDICES OF EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND

INDICES OF IMPORTS, BY ECONOMIC USE
Base: 1980=100 הבסיס:

1985198619871988

עררמחירנפחעררמחירנפחעררמחירנפחעירמחירנפח
VoPriceValueVoPriceValueVoPriceValueVoPriceValue
lumelumelumelume

Exportsיצוא
עיקרי Mainענף branch

הכל 0132861131468912916294153164108176TOTALך
1157384128791011199311095109103Agricultureחקלאות

הדר פרי :7410074711077673121895813677Thereofמזר.: citrus
133871161469013116395157168108184ndustryתעשייה

(פר0 143901291509213816399165170110188ndustryתעשייה (excl.
(diamondsליהלומים)

מעובדים ,10882891378511616587143167105176Diamondsיהלומים worked

Imports■בוא
נלכלי Economic"עוד use
הכל 12683104147821211659114916598162TOTALסך
תצרוכת 157731142178718824799245278102285Consumerמוצרי goods

ישירה forלצריכה direct
consumption

קיימא בני :15580123236102241273122331315123385Thereofמזה: durables
לייצור 1198197142761081588213015991147Productionתשומות inputs

:Thereofמזה:
128841081599314718496177204116237unworkedיהלומים

diamondsגולמיים
השקעה 146101146141118165163137221151142214Investmentנכסי goods
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וווי תיקון 0י0"ק, של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  .4/n לוח
TABLE VIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BYS.I.T.C.REV. Ill', SECTION AND

DIVISION
Sדולריםמיונ million

Imports Exportsיבוא יצוא
0שנהסכזל וסוג Sectionסוג and divisionCode

19881988

הסחורות 12,959.79,739.3ALLכל COMMODITIES

חיים0 ובעלי 889.1870.5Foodמ1ון and live animals0
חיים00 3.72.9Liveבעלי animals00
בשר01 ועינויי 89.147.1Mealבו^ר and meal preparations01
02nioiy וביצי חלב 12512.4Dairyמוצרי products and bird eggs02
1שבלולים03 סרטנים ,Fishדגים, crustaceans. molluses03

רגים ועיבודי 55.75.1andורומיהם the like and preparation
thereol

ועיבודי04 288.388Cerealsדגנים and cereal04
preparationsדגנים

ו9ירות05 178.46665Vegetablesירקות and Iruit05
סונר06 .95.15.4Sugarסונר,עיבורי sugar preparation06

andודבש honey
תבלין01 קקאו, תר,, .88.016.0Cofleeקפה, tea. cocoa. spices07

andומוצריהם manufactures thereol
(0ר080 חיים לבעלי 47.428Feedingמוון stulf lor animals08

טחונים) בלתי .excl)לדגנים unmilled cereals)
אנילים09 מ1ון 30.943.5Miscellaneousעיבודי edible products09

andשונים preparations

וטבק1 63.97.0Beveragesמשקאות and tobacco1

ו 7.76.7Beverages1משקאותו !

ועיבודי12 56.20.3Tobaccoטבק and lobacco12
manulacturesטבק

שאינם2 מעוברים בלתי 577.2404.0Crudeחומרים materials, inedible2
לדלק) (פרט למאכל except)ניתנים fuel)

ועורות21 פרוות .1.50Hidesשלחים, skins and iurskins.12
מעובדים rawבלתי

וטירות22 שמן 141.712.1Oilזרעי seeds and oleaginous22
fruitsשניוניים

נומי23 (נולל מעובר בלתי 27.30.5Crudeגומי rubber (incl. synthetic23
שנית} מופק וגומי andסינתטי reclaimed)

ועצים24 96.60Corkשעם and wood24

נייר25 ופסולת עץ 69.11.8Pulpציפת and waste paper2 5

לטופסי26 (פרט טקסטיל 70.7119.3Textileסיני fibres (excl. wool26
ופסולת סרוק) וצמר (topsאמר and combed wool and

לתוטים עוניי theirשלא wastes not manufactured
לבדים intoאו yarn or fabric

ומינרלים27 גולמיים 83.285.2Crudeושנים fertilizers and minerals27
לפחם, (פרס .excl)גולמיים coal. petroleum

ואבנים andולק precious
(stonesיקרות)

מתנתיים28 וגרוטאות 4.68.4Metalliferousמחצבים ores and metal scrap28
החי29 מן מעוברים בלתי 16.5176.7Crudeח1מרים animal and vegetable29

7נמא הצומח, ,materialsומן n.e.c.
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(המשך) ווו תיקון סיט"ק, של משנה וסוג סוג ויצוא,לפי יבוא  .4/n לוח
TABLE VIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. III, SECTION AND

DIVISION (com.)
$ million דולרים מיליוני

mports Exportsיבוא יצוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

19881988

סיכה3. שמני מינרלי, 957.954.7Mineralדלק fuel, lubricants3
דומים endוחומרים related materials

וחומרים33 נפנו מוצרי ,951.454.6Petroleumנפ0, petroleum products33 
.דומים and related materials

ומעובדים34 0בעיים ,050.1Gasגזים, natural and manufactured34
חשמלי35 זרם

Electric current35

ושעווה4 שומנים 43.31.1Animalשמנים, and vegetable oils,A

הצומח ומן הווי tatsמן and waxes
החי41 מן וטומנים 0.30.2Animalשמנים oils and fats4 1

הצומח.42 מן ושומנים 28.60.8Fixedשמנים vegetable fats and oils,42

מזוקקים גולמיים, ,Crudeיציבים, refined or fractionated
מופרדים או

מן43 או החי מן ושומנים 14.40.1Animalשמנים or vegetable fats and oils,43
שעוות מעובדים; :processedהצומח, waxes of

הצומח /0 או החי animalמן or vegetable origin

לנמא5 ומוצריהם, 184.21,367.4Chemicals,לכימיקלים and related5
products, n.e.c.

אורגניים51 331.9373.3Organicכימיקלים chemicals51
אנאורגניים52 85.1247.8Inorganicכימיקלים chemicals52
מתני53 וחומרים צביעה ,76.83.3Dyeingחומרי tanning and colouring53

לבורסקאות צניעה חומרי ,mateiralsגוון, fractionated
רפואה54 137.152.8Medicalמוצרי and pharmaceutical54

productsורוקחות
בושם55 מי תמצית, Essentialשמני oils and perfume55

0ואל0, ;materialsותכשיר' toilet, polishing
וצחצוח 78.515.4andניקוי cleansing preparations

מעובדים56 כימיים ,5.8228.7Fertilizersדשנים manufactured56
ראשונית57 בצורה 231.0124.6Plasticפלססיק in primary form57
לאראשונית58 בצורה 72.5140.0Plasticפלס0יק in nonprimary form58
59■ ומוצריהם, כימיים 165.5181.5Chemicalחומרים materials and59 .

.productsלנמא n.e.c.
מסווגות6 מעוברות 4,665.93,567.1Manufacturedסחורות goodse

חומרים Classifiedלפי chiefly by
material

עור61 עיבודי ,25.21.1Leatherעור, leather manufac61
ופרוות ,turesלנמא, n.e.c, and dressed

furskingsמעובדות
לנמא62 גומי. 77.457.2Rrubberמוצרי manufactures, n.e.c.62
/שעם63 עץ 35.914עיב1רי 1Wwood and cork manufactures63

רהי0ים) .excl)(למע0 furniture)
ומוצריהם46 קרנוון ,225.024.4Paperנייר, paperboard and manufactures46
0ק00יל65 מוצרי ואריגים, 367.0224.5Textileמ0וים yarn, fabrics, madeup65

לנמא,ומוצרים articlesגמורים, n.e.c, and related
productsדומים

אלמתכתיים,66 מינרלים 3,062.42,912.4Nonmetallicמוצרי mineral manufactures,66
.n.e.cלנמא

ופלדה67 382.624.2Ironברזל and steel67
אלברזליות68 241.973.9Nonferrousמתכות metals68
לנמא69 מתכת, 248.5235.3Manufacturesמוצרי of metal, n.e.c.69
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(המשך) ווו תיקון "ק, סיס של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא .4/n לוח
TABLE VIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. REV. III, SECTION AND

DIVISION (com.)
$ million דולרים מיייונ

mports Exportsיבוא יצוא
משנהסמל וסוג Sectionסוג and divisionCode

19881988

וציוד7 3,536.42,478.1Machineryמכונות and transport7

equipmentהובלה
יוצרי71 וציוד 167.7103.2Powerמכונות generating machinery71

andנורו equipment
תעשי1ת72 עבור מיוחדות 393.8235.7Machineryמכונות specialized for particular72

industriesשונות
מתכות73 לעיבוד 92.933.0Metalworkingמכונות machinery73
ציוד74 לתעשייה, 465.0439.7Generalמכונות industrial machinery and74

לנמא equipmentורולקיהם and parts, n.e.c.
ומכונות75 משרדיות 312.2307.6Officeמכונות machines and automatic75

לעיבוד dataאו0ומ0יות processing machines
נתונים

לתקשורת,76 וציוד ,2225569.7Telecommunicationsמכשירים sound76
recordingלקליסה and reproducing
apparatusולשידור and equipment

חשמליים77 663.6496.3Electricalמכשירים machinery and77
partsוחלקיהם thereof

יבשתיים78 רכב 1.017.229.3Roadכלי vehicles78
אחרים79 רכב 201.5263.6Otherכלי transport equipment79

aמעובדים 874.27,034.0Miscellaneousמוצרים manufacturedB

articlesשונים
מוצרים81 0רומים, 28.31.3Prefabricatedבתים structures,81

סניטריים, ,sanitaryואביזרים plumbing, healing
לתאורה ואביזרים andמוצרים lighting tixtures and

לנמ"א ,fittingsולחימום, n.e.c.
וחלקיהם82 53.732.5Furnitureרהי0ים and parts thereof82
תיקים83 נסיעה, 9.03.4Travelחפצי goods, handbags and83

theוכרי like
למוצרי84 45.2375.7Articlesאביזרים of apparel and84

clothingהלבשה
35.210.4Footwear85הנעלה85
מקצועיים,87 ,235.2217.0Professionalמכשירים scientific87

ומכשירי andמדעיים controlling instruments
andבקרה apparatus, n.e.c.

אופ0יקה.88 ומכשירי לצילום 143.757.7Photographicציוד and optical goods,88
ושעונים ,n.e.cלנמא watches and Clocks

שונים,89 מעובדים 323.9336.0Miscellaneousמוצרים manufactured89
.articlesלנמא n.e.c.

ועסקות,9 239.675.4Commoditiesסחורות and9
,transactionsלנמא n.e.c.

1 The classification was revised in 1988 (SITC REV. III) and
consequentey, data cannot be to compared with previous
years; see para. 2 in the introduction to this chapter.

את להשוות אפשר אי ולכן (3 תיקון (סי0ק תוקן הסיווג ב988ו 1

במבוא. 2 סעיף ראה  קודמות לשנים הנתונים
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יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא, .5/n לוח
ד1לוים מיליוני

Importsיבוא
ארץ

1950196019701980198519871988

כולל 11,920.612,959.7§0302.0502.71,462.07,994.78,319.6ך

הכל סך 7,645.98,353.1§110.7276.0874.13,679.34,526.8אירופה

האירופיות .70.0215.469Sהקהיליות 12,745.73,738.6§6,352.46,733.3
15.913.776.2314.6411.0755.2795.0איסליה
0.60.21.210.816.250.732.9אירלנד

ולוכסמבורג 7.411.562.8404.2991.01,695.61בלגיה ,966.7
ר.פ. 3.971.9174.9788.6898.31,539.11,468.4גרמניה,

4.03.29.027.136.460.057.4דנמרק
5.823571.8184.7221.0381.2448.4הולנד

המאוחדת 25.659.3227.7669.4753.91,117.51,208.8הממלכה
54.156.9§.0.11.14.421.116.6■"ו

0.20.13.339.677.1125.8125.3ספרד
0.15.53.415.413.927.328.0פורםוגל
6.425.461.4270.2303.2545.9545.5צרפת

החופשי לסחר האירופי 18.943.4121.3845.772751.206S1,498.5האי™
(.0.0.0.0)
4.73.914.033.5A5.259.859.5אוסטריה
0.700.30.30.30.20.1איסלנד
2.02.214.419.617.524.727.9נורווגיה
2.18.815.152.744.370.488.8פינלנד
C160.1.4.77.428574.274.3172שוודיה

4.721.149.0665.4545.9879.81,162.1ו'ווו"ן

אירופה ארצות 17721.817.256.787.960.786. e121.3
.1.31.42.83.45.5בולגריה 2.73.7

המועצות 0.20.10.1000.10.1ברית
2.40.84.211.08.09.523.4הונגריה
S34.6.7.73.77.912.819טורקיה

2.55.115.818.611.315.214.8יוגוסלביה
0.20.7_2.50.1ציכוסלובקיה

2.90.40.61.32.87.89.3קפריסין
2.60.626.545.620.330.634.1רומניה

אחרות 7.41.03.00.10o.e0.6ארצות

הכל 0ך  8.810.672.1199.0285.1730.4892.8א0יה

_2.7_0.9אירן

0.80.113.413.039.785.6הורו
קונג 01.723.725.286.798.0הונג

.0.18.961.9120.4186.2401■פן C478.3
0.40.13.311.39.428.232.3סינגפור

אחרות 6.61.52.530.251.3174.8198.6ארצות
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TABLE VIII/5.IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY
COUNTRY OF DESTINATION

$ million

Exportsיצוא
Country

1950196019701980198519871988

35.1216.6778.75,537.56,260.4§8,454.49,739.3GRAND TOTAL

25.5151.5422.72,891.82,326.9§3,187.13,742.8EUROPETOTAL

17.1108.0322.62,282.01,977.6§2,741.73.229.3European Communities
0.210.614.8284.8249.1306.9382.1Italy
0.50.40.819.413.513.923.6Ireland
1.013.638.4238.2235.4278.2393.9Belgium and Luxembourg
021 166.8548.6329.4473.6521.1Germany/.R.

2.82.44.424.319.625.527.0Denmark
1.314.745.4247.7276.1384.9461.0Netherlands

11.136.181.4465.5477.0656.6769.6United Kingdom
03.219.655.753.096.7125.7Greece
00.510.136.729.999.3123.7Spain
00.81.261.432.119.518.4Portugal

0.24.6. 39.7299.7262.5§386.6383.2France

5.223.160.1455.4247.1341.4398.4European Free Trade Association
)E.F.T.A.(

0.51.55.354.931..I41.950.0Austria
0.20.10.60.30.42.3Iceland

0.91.63.324.024.827.529.9Norway
1.13.16.723.922.722.127.1Finland
1.64.711.646.734.951.951.3Sweden
1.112.033.1305.3133.3197.6237.8Switzerland

3.220.440.0154.4102.2104.0115.1Other countries of Europe
0.10.52.16.25.11.26.7Bulgaria
0.0.3000.20U.S.S.R.

0.50.86.32.74.9.8.69.5Hungary
8.92.637.834.434.342.9Turkey

0.25.09.434.223.622.120.1.Yugoslavia
0.60.102.52.91.7Czechoslovakia
0.11.85.428.417.220.015.3Cyprus
0.31.611.034.910.06.811.0Romania
1.41.43.210.24.38.17.9Other countries

0.413.3108.8611.2535.31,043.91,470.1ASIATOTAL

022.3____Iran
00.16.316.65.55.3India
7.537.2251.1190.1378.9513.0Hong Kong
1.932.3229.9210.0494.6657.1Japan

0.10.84.072.653.637.054.7Singapore
0.33.013.051.365.0127.9240.0Other countries
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(המשך) יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא, ח/5. לוח
דולרים מיליוני

ארץ
Importsיבוא

1950196019701980198519871988

הכל סך 18.917.830.1137.8187.3262.7240.9אפריקה

__0.31.82.01.40אתיופיה

1.65.16.614.219.8.גבון
1.40.6000גאנה

אפריקה 6.310.2118דרום 7174.7221.3204.9
השנהב 0.94.80.40.92.7חוף

0.11טנזניה 400
01.24.417.615יליבריה
0.100.10.100.1ניגריה
1.81.2470.33.16.9קניה

אחרות 18.66.412.31.60.85.65.0ארצות

הכל סך 139.3156.5372.31,756.01,890.32,155.92,398.7אמריקה

הצפונית .119.1754.0339.01.637.91.785.22.050.02.250אמריקה 7

הברית 106.61464324.31.546.41.679.01,932.42.153.2ארצות
0.20.90.311.32.74.44.6מכסיקו
12.36.714.480.21035113.292.3קנדה

המרכזית 1.30.30.735.45.910.875.3אמריקה
0.10.10.40.10.4גואטמלה

0.13073.88.211.2פנמה
אחרות 1.30.30.54.617253.7ארצות

הדרומית 18.92.232.682.799.295.7133.3אמריקה
1.50.14.94.116.924.832.3

3.11.117.142.736537.639.0ארגנטינה
. 3.10.44.625.937.817546.1ברזיל
001.50.30.20.30.1ונצואלה

053.71.20.80.60.6פרו
005675.411.512.7קולומביה

אחרות 11.20.10.31.81.62.825ארצות

הכל 0ך 2.60.54.340.445.951.085.4אוקיאניה
אוםסרליה 2.40.43539.945550.083.7מזה:

0.20.10.80.50.41.01.7ניוזילנד

בלתי 1,074.7988.8§21.741.3109.12,182.21,384.2ארצות
מסווגות

ומזון דלק אספקת
ולמסוסים לאוניות

זרים1

התשלומים. 0אזן  זי פרק השירותים, בחשבון נרשם היבוא
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TABLE VIII/5.IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY
COUNTRY OF DESTINATION (cont.)

$ million

Exportsיצוא
Country

19501960197019801987 I 19851988

0.110.541.5190.9160.7 107.2164.0AFRICATOTAL

01.04.411.25.0 2.82.5Ethiopia
00.60.2 0.40.1Gabon
2.02.12.01.4 1.81.4Ghana
1.910.779.281.6 63.8■ 106.6South Africa
1.27.01 .7 0.92.6Ivory Coast

1.98.61.6 2.32.0Tanzania
0.60.10.30.9 2.117Liberia
1.93.644.316.2 11.513.1Nigeria
0.73.615.29.2 5.212.3Kenya

0.12.413.922542.9 16.421.7Other countries

8.935.6175.31,175.7§3,054.3 2,355.23,320.6 .AMERICATOTAL

8.732.2166.21.014.4§2,853.5 2,213.33,091.3North America
8.329.4149.1953.9§2,758.9 2,138.02,986.8U.S.A.

0.12.014.89.3 10.09.3Mexico
0.42.715.145.785.3 65.395.2Canada

0.50.914.743.8 22.429.6Central America
0.13.81.3 1.13.3Guatemala
0.25.54.8 11.45.6Panama
0.50.65.437.7 9.920.7Other countries

0.22.98.2146.6157.0 119.5199.7South America
. 0.40.22.25.8 2.14.1Uruguay
0.31.335.424.7 12.413.9Argentina

0.11.22.733.247.3 31.251.3Brazil
0.21.521.322.1 13.445.2Venezuela
0.12.215.35.4 6.86.8Peru
0.50.21.55.0 12.08.2Colombia

0.10.20.137.746.7 41.670.2Other countries

0.11.35.549.889.2 63.4118.8OCEANIATOTAL
0.11.25.346.671.2 585104.5Thereof: Australia

0.10.23.214.5 4.814.2New Zealand

0.14.416.8543.0§857.5 792.18S4.6UNCLASSIFIED

COUNTRIES

8.175.161.7 80.368.4BUNKERS AND STORES
FOR FOREIGN SHIPS
AND AIRCRAFT1

impotrs were recorded in the Service Accounl. Chapter VI  Balance 01 Payments.
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עיקרית יעד וארץ נבחרות סתורות קבוצת לפ1 ח/6.יצוא, לווו
דולרים מיליוני

חקלאי Agriculturalיצוא exports

הכלכוללסר הדרסך פרי מזה:
יעד iארץ totalGrancTotal: CitrusThereo

§19871988§19871988§19871988

כולל 8,454.49,739.3573.3סך 609.4200.8177.0

הכל סל  האירופיות 2.741.73.229.3423.6הקהילות 458.6140.9117.0

306.9382.136.5איסליה 44.613.29.3

13.923.60אירלנד

ולוכסמבורג 278.2393.911.2בלגיה 16.57.44.9

.ר.ס. 473.6521.1110.9גרמניה 111.438.232.2

25.527.08.0דנמרק 9.84.83.9

384.9461.087.0הולנד 75.012.09.4

המאוחדת 656.6769.681.7הממלכה 87.140.337.3

96.7125.713.5יוון 8.71.10.5

99.3123.715.0ספרד 11.1

19.518.47.3פור0וגל 12.0

386.6383.252.5צרפת 82.423.919.5

(א.פ.0.א.) חופשי לסחר האירופי 341.4398.485.9האינוד 86.045.046.2

הכל סך 
41.950.011.7אוסטריה 12.65.14.8

0.42.3איסלנד

27.529.913.1נורווגיה 12.97.36.9
22.127.116.5פינלנד 14.010.311.9

51.951.320.4שוודיה 22.913.513.2

197.6237.824.2שוו"ץ 23.68.89.4

הכל סך  אחרות עיקריות 3.949.34,527.840.4ארצות 40.813.913.2

הברית 2J58.92.986.812.3ארצות 13.60.70.6
5.0250.1אתיופיה

אפריקה 81.6106.64.6דרום 6.20.20.1

קונג 378.9513.01.4הונג 0

8.69.50הונגריה 0.60.30

42.92.0■34.3נוורקיה 2.9

22.120.111.1יוגוסלביה 8.78.49.6

494.6657.11.8יפן 3.51.91.0

16.213.10.3ניגריה 0.3■ 

37.054.71.1סינגפור 1.91.50.7

85.395.23.2קנדה 2.70.91.2

20.015.30.3קפריסין 0.4

6.811.02.2רומגיר,

הארצות 1,422.01.583.823.4יתד 24.01.00.6

ח/7. ללוח הערה די אחר, יצוא כולל 1
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TABLE VIII/6.EXPORTS, BY SELECTED COMMODITY GROUP AND MAIN
COUNTRY OF DESTINATION

$ million

תעש" TIndustrial<יצוא expotrs1

.ninThereof:

משקאות0ק0נויל,יהלומיםריכלסר D'Vp'DO,מזון.
Total1עורמלוטשים O'J/JMCountryתרופותוטנקהלבשה of destination

PolishedTextiles,Food,Chemicals,
diamondsclothingbeveragesmedicaments

J leatherand tobaccod paints

§1987198819871988198719881987198819871988

7,845.09,166.02,301.92,837.1592.2640.8435.7S21.31,038.91,172.5GRAND TOTAL

2,283. 12,805.7313.3435.7406.642853(3.33885469.8558.8European Communitiestota/
262.3345.625.432.437.443.214.419.4112.7138.4Italy

13.923.67.86.72.37.71.22.5Wand
261.7382.7188.3289.95.95.511.119.06.68.6Belgium S Luxemburg
362.2410.230.534.9101.295.936.036.732.844.4Germany, F.R.
15.719.00.10.10.90.83.45.21.82.3Denmark
309.9374.010.511.219.920.641.158.498.31193Netherlands
569.5687.931.938.4177.2198.9149.6172.658.7897United Kingdom
88.0112.20.10.35.67.50.81.468.467.5Greece
88.2108.73.92.33.53.50.61.237.140.3Spain
7.511.10.30.400.11.91.2Portugal

304.2330.722.626.246.945.554.066.850.344.6France

255.4312.592.1116.475.531.032733.726.428.2Free Trade Association (E.F.T.A.(
total

29.338.33.93.92.74.35.74.12.94.1Austria
0.42.30.20.200.100iceiand
14.616.80.30.10.60.53.0250.41.4Norway
8.110.60.10.40.30.12.02.61.91.7Finland
29.030.92.01.43.53.26.97.24.82.2Sweden
174.0213.685.8110.68.222.715.117.216.418.8Switzerland

3.905.54,487.4,f858.42,234.6157.5157.078.782.3274.83365Other main countriestotal
1,080.12,974.52,745.31.216.3126.3124.958.656.9159.7183.7U.S.A.

5.02.40.10.20.103.01.1Ethiopia
75.4102.00.10.34.26.61.93.222.637.2South Africa
378.9511.6345.2460.72.53.70.40.44.25.2Hong Kong
8.09.50.11.40.80.71.23.13.3Hungary
31.440.900.1051.00.10.120.328.4Turkey
13.49.08.84.20.70.43.73.9Yugoslavia

491.1655.3388.4505.72.84.27.811.939.251.0Japan
15.912.800004.02.1Nigeria
35.153.613.818.30.10.50.81.22.23.6Singapore
82.692.030.632.510.09.96.35.87.311.6Canada
19.615.00.20.60.80.80.20.65.34.3Cyprus
6.88.80.21.10.60.21.1Romania

1.398.01.560.438.150.412.624.311.016.8267.9249.0Other countires
/1 Incl. "other exports'; see note to Table Vlll7.
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כלכל1 ענף לפי יצוא, .7/n לוח
TABLE VIII/7.EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH

דולרים .ji'V'n$ million

כלכלי 19871988Economic§197019801985ענף Branch

כולל 778.75,537.56,260.48,454.49,739.3GRANDסך TOTAL

הכל חקלאי0ך 129.6555.74685609.4573.3Agirculturalיצוא exportstotal

הדר 86.1231.1172.1200.8177.0Citrusפרי fruit

435324.6296.4408.6396.3Otherאחר

הכל סל  תעשייתי .637.54.880.4567.67,727יצוא 89,036.1Industrial exportstotal

והציבה כרייה .. 40.8158.4241.4234.5243.5Mining and quarrying

וטבק משקאות ,62.9298.1377.3430.7502.8Foodמזון, beverages and tobacco

7044.4152.9114.8185.2214.9Textilesן00יל

53.6313.3260.1400.0416.3Clothingהלבשה and madeup articles

ומוצריו 3.57.24.17.09.6Leatherעור and leather porducts

ומוצריו 9.643.229.847.146.1Woodעץ and its products

ומוצריו 3.214.87.719.425.5Paperנייר and its products

לאור והוצאה 5.921.317.522.522.2Printingרפוס and publishing

ופלסטיק גומי .23.5128.2145.9220.8221מוצרי 5Rubber and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 52.9647.5760.2982.21,1226Chemicalמוצרים and oil products

אלמתכת"ם מינרליים 3.016.114.117.222.5Nonmetallicמוצרים mineral products

בסיסית 7.997.470.873.7101.6Basicמתכת metal

מתכת 28.2377.35075503.4668.3Metalמוצרי products

.18.191מכונות 4137.8211.7195.2Machinery

ואלקטרוני חשמלי 12.8287.1794.81,084.71,410.4Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 9.1398.0417.4539.5437.7Transportכלי equipment

ברוטו  מעובדים ,244.61,615.11,432.72,301.92,837.1Diamondsיהלומים worked  gross

נטו :202.01,409.11,262.92,058.92,547.1Thereofמזה: net

13.5213.1333.7446.3538.3Miscellaneousטונות

י הכל סך  אחר 11.6101.4124.3117.2129.9Otherיצוא exportstotal1

ומזון דלק אספקת :8.175.180.361.768.4Thereofמזה: bunkers and stores for

זרים ולמטוסים foreignלאוניות ships and aircraft

מוח1ר 45.7245.6176.0253.0306.2Returnedיצוא exports

הכל סך  נסו 733.65,291.96,084.48,201.49,433.1NETיצוא EXPORTS  TOTAL
1 Incl. also industrial goods which were not produced in

Israel and were sold abroad.
ונמכרו בישראל י1צרו שלא תעשייה מוצרי גם כולל 1

לארץ. לחוץ
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כלכלי "עוד לפי יבוא, .8/n לוח
TABLE VIII/8.IMPORTS, BY ECONOMIC USE

דולו'ם $מיליוני million

■ 19871988Economic§197519801985"עווכלגל1' use1

כולל 4,172.67,994.78,319.611,920.612,959.7GRANDסך TOTAL

תצרוכת 0313.0544.3621.01,337.21,548.9Consumerוערי goods for direct

הכל 0ך  ישירה consumptionלצריכה  total
שו0פת לצריכה תצרוכת 2115355.8389.3710.1815.1Nondurablesנכסי

154.4251.7235.6367.7444.8Foodמזון

ארורים 57.1104.1153.7342.4370.3Otherמצרכים

בניק"מ* תצרוכת 1015188.5231.7627.1733.8Durablesנכסי

הכל סל  לייצור 3,202.96,471.16,278.98,426.89,332.7Productionתשומות inputs  total
195.1228.9207.3221.8273.5Agricultureחקלאות

ברוטו  483.31,192.51,285.52,111.22,826.3Diamondsיהלומים  gross

ioj .nm425.91,119.71,168.31,900.92,429.3Thereof: net

0ינה וחומרי 637.92,116.41,510.21,147.81,061.5Fuelדלק and lubricants

כלים ואביזרים, חילוף 1,258.91,241.5Spare'350.3614.1787.7חלקי parts, accessories, tools

ש/0ף לשימוש torומכשירים current use

אחרות 1,536.32,319.22,488.23,687.13,929.9Productionתשומות inputs, other

הכל סך  השקעה 648.9969.41,413.72,147.82,071.3Investmentנכ0י goods  total

מכשירים ציור, ',543.0774.61,227.11,539.31,470.3Machinesמכונות, equipment.

implementsואביזריהם and their

accessories

תחבורה 105.9194.8186.6608.5601.0Transportכלי equipment

ומ0וסים אוניות :42.712.20.9123.099.0Thereofמזה: ships and aircraft

הכל 0ך  פור0ו שלא nnmo7.89.96.08.86.8Goods, r/.e.c.  total

מוחזר 63.9149.0298.7465.4662.8Returnedיבוא imports

הכל סך  נסו 4,108.77,845.78,020.911,455.212,296.9NETיבוא IMPORTSTOTAL

1 See para. 3 in the introduction. במבוא. 3 סעיף ראח 1
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עיקרית קנייה וארץ כלכלי ייעוד לפי יבוא, .9/n לוח
דולרים מיליוני

תצרוכת Consumerכווצרי goods
היבוא כל

Total importsבניק"מאשוטפתלצריכה
קנייה NondurableDurableארץ

198719881987198819871988

כולל 710.1815.1733.8§11,920.612,959.7§סך §627.1

הכל סך  האירופיות 6,352.46,733.3413.4445.3421.8§הקהיליות 378.4
755.2795.068.873.692.5אינוליה 72.5
50.732.930.811.70.4אירלנד 0.1

ולוכסמבורג 1,695.61,966.712.312.3195בלגיה 14.6
ר.פ. (1,539.11,468.45£גרמניה, 61.272.4131.6 123.1

60.057.49.29.01.9דנמרק 2.1

381.2448.446.156.319.8הולנד 15.6
המאוחדת 1,117.51,208.8117.9135.429.9הממלכה 27.4

54.156.93.56.10.7§יוון 1.8
125.8125.317.825.118.3ספרר 21.3

27.328.01.92.51.2פורטוגל 0.9
545.9545.543.940.9106.0צרפת 99.0

חופשי לסחר האירופי 1,206.97,49S.532.639.835.4האיגוד 34.3
הכל סן 
59.859.52.73.72.0אוסטריה 1.9
0.20.10.10.1איסלנד

24.727.92.93.20.2נורווגיה 0.3
70.488.80.50.53.1פינלנד 0.2
172.0160.11.92.55.1שוודיה 6.0
879.81,162.124.529.825.0שוויץ 25.9

הכל סך  אחרות עיקריות 2,862.43,224.2156.4206.8204.3ארצות 747.9
50.083.71.20.80.7אוסטרליה 0.5
37.639.031.724.40ארגנטינה 0

17546.16.133.90.1ברזיל 0.1
הברית 1,932.42,153.273.0101.331.1ארצות 24.8

14.219.8גאכון

אפריקה 221.3204.98.99.50.4דרום 0.2
9.523.40.71.10.2הונגריה 0.2
19.934.611.015.90.2טורקיה 0.1

15.214.80.10.20.9יוגוסלביה 0.7
401.0478.317.110.4165.9יפן 118.5

0.4"113.292.34.68.0קנדה 0.3
30.634.12.01.34.4רומניה 25

הארצות 107.7123.272.3§1,498.91,503.7§יו7י §665
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TABLE VIII/9.IMPORTS, BY ECONOMIC USE AND MAIN COUNTRY OF
PURCHASE

$ million

גולמייםO'O/tiTלייצור,תשומויז
יהלומים הטקעה(נווטו)ללא גנם"

Production inputs.
excl. diamonds

Rough diamonds
)gross)

Investment goodsCountry of purchase

198719881987198819871988

§6,598.66,924.61,837.02,414.9§2,147.82,071.3GRAND TOTAL

2.954.83.102.41,470.41,793.9§1, 135.4969.9European Communitiestotal
431.2458.3182.7170.6Italy

■ 16.618.03.22.8Ireland
372.6411.0§1,245.01.477.051.146.9Belgium and Luxembourg
866.1911.90488.7352.5Germany, F.R.

32.331.716.414.8Denmark

250.5299.406.969.066.0Netherlands
596.7594.0225.4310.0150.1139.5United Kingdom
31.829.2§17.020.9Greece
60.854.8025.927.1Spain
21.620.72.93.6Portugal
274.6273.4128.4125.2France

635.4663.4322.8572.2181.8f87.7European Free Trade
Associationtotal

46.446.48.87.4Austria
0.10Iceland
20.423.61.10.9Norway
67.173.82.611.4Finland
83.980.080.272.5Sweden
417.5439.6322.8572.289.195.5Switzerland

1,779.91,931.931.837.4746.4843.8Other main countriestotal
45.047.73.334.5Australia

5.714.50.20.1Argentine
9.710.20.21.61.7Brazil

1,233.51,379.531.837.2569.3604.1United States
14.219.8Gabon
208.5193.83.71.2South Africa
8.421.80.20.3Hungary
8.018.20.80.3Turkey
14.013.20.40.5Yugoslavia
113.3116.10152.1185.9Japan
96.772.2011.611.7Canada
22.924.93.23.5Romania

§1,228.51,226.912.011.484.269.9Other countries
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חדשים בשקלים לדולר ממוצע ותשלום מסים היבוא, ערך ח/10. לוח
כלכלי1 ייעוד לפי היבואן, ע"י

< Value■יבואערך 01 imports(שוז (מיליוני מסים

הכלn1y2מי7יונדולריםמיליוני מכססך
היבוא של כלכלי $"עוד millionNIS millionTotal2Customs duty

§19871988§19871988§19871988§19871988

כולל 11,925.612,966.519,064.820,774.12,820.13,352.4956.9סך 901.9

מטוסים, אוניות, ללא 8,817.89,391.114,090.015,042.32,779.63.192.7917.6מזה: 863.5
ודלק יהלומים

הכל סך  תצרוכת 1,337.21,548.92,137.42,481.31,140.11,476.0280.7מוצרי 241.5

שוטפת 710.1815.11,135.51,306.2237.5377.3116.1לצריכה 107.2
ונ1נק משקאות 367.7444.8587.7712.8122.2179.656.5מזון. 50.7

והנעלה 50.663.680.8101.937.350.211.2הלבשה 9.1
בית למשק וציוד 69.585.6111.4137.224.327.316.5ריהוט 15.2

53.865.286.1104.44.35.25.2תרופות 4.3
ותחביבים בידור 80.479.1128.6126.619.119.113.2מוצרי 14.2

'88.176.8140.9123.330.335.913.5שונות 13.7

קיימא 627.1733.81,001.91,175.1902.61,158.7164.6בני 134.3
בסיסי 56.564.490.4103.223.126.313.3ריהוט 12. 1

בית למשק 119.7134.5191.2215.3103.8121.519.9ציור 17.8
רפואי 12.311.519.618.41.71.61.6ציור 1.7

תחבורה 319.1390.9509.7625.7599.9827.1112.9כלי 865
ותחביבים בירור 105.399.7168.2159.8165.7171.013.7מוצרי 14.6

יקרות ואבנים שעונים 14.232.822652.78.411.23.2תכשיטים, 1.6

הכל סך  לייצור 8,431.89,339.513,483.214,964.6769.1808.7453.9תשומות 452.6
ודלק יהלומים ללא 5,447.05,863.18,705.19,391.9728.6769.6417.8מזה: 414.2

156.3214.0250.2343.65.57.27.2מספוא 5.4
לחקלאות אחרים גלם 70.566.3112.7106.14.23.93.9חומרי 4.2

77.797.1124.3155.32.53.13.1חיטים 2.5
סויה 97.0122.0154.4195.63.03.93.9פולי 3.0

אחרים גולמיים מזון 234.9272.2375.5436.420.326524.0מוצרי 17.7
וחוטים 364.1391.3581.8626.2107.0100.831.3ברים 34.8

גולמיים 1,837.02,414.92,942.03,868.6יהלומים
ומוצריהם פלדה 380.0448.7607.1719.040.042.122.9ברזל, 20.1

ומוצריו 126.7130.0202.2208.228.127.424.0עץ 25.1
סיכה וחומרי 1,147.81,061.51,836.11,704.140.539.136.1דלק 38.4

ומדחסים משאבות 48.148.876.978.09.28.92.8מנועים, 3.1
ואביזריהם רכיבים חילוף, 904.4917.01,445.21חלקי ,468.0201.8231.593.8 93.7
שוסף לשימוש ומכשירים 354.5324.5566.7519.541.542.129.9כלים 33.5

אחרים גלם 2,632.82,831.24,208.14,536.02655272.2171.0חומרי 171.1

הכל סך  השקעה 2,147.82,071.32,430.03,317.5784.4950.2222.2נכסי 207.6
ומטוסים אוניות ללא 2,024.81,972.33,233.33,158.4784.4947.0219.0מזה: 207.6

ואביזריהם מכשירים 1,539.31,470.32,458.32,355.4233.0247.3101.8מכונות, 106.2
תחבורה 608.5601.0971.7962.1551.4702.9120.4כלי 101.4

ומטוסים אוניות בלי 485.6502.0775.0803.0551.4699.7117.2מזה: 101.4

פור0ו שלא 8.86.814.210.70.20.10.1סחורות 0.2
מיליוני 117.41 0ייי1(ישחבי987ו 106.4 של נסך שנאמד סחורות לינוא חוץ מטבע רכישת היטל/1ל א. כולל: 2 במבוא. 11 סעיף ראה שונה: התשלום הרכב 1

ההפקדה. נוטלה נ988ו ב987ו. שח מיליוני 19.9 של כסך שנאמד סחורות יבוא על ההפקרות על ההצמדה אנרן של זקוף ערך ב. ב1988; שח
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TABLE VIII/10.VALUE OF IMPORTS, TAXES AND AVERAGE PAYMENT OF NIS
PER U.S. DOLLAR BY IMPORTER, BY ECONOMIC USE1

Taxes (NIS לדולר(ר01ו11וררו ממוצע ת<^לום
כשיח

nninתשלומ קנייה. ooAverage payment in
SurchargesPurchase taxNIS per import dollarEconomic use of imports

§19871988§19871988§19871988

26.728.21,765.22,249.91.841.86GRAND TOTAL

26.728.21.763.12.246.91.911.947hereof: excl. ships. aircrall.
diamonds and fuel

19.722.4878.91,172.92.452.55CONSUMER GOODS  TOTAL

19.722.1110.6179.11.931.99Nondurable
17.620.453.9102.71.932.01Food. beverages and tobacco
0427.839.02.332.39Clothing and footwear
0.10.19.010.71.951.92Furniture and household equipment

1.681.68Medicines
4.95.91.841.84Articles for recreation and hobbies

1.61.615.020.81.94207Miscellaneous

_0.3768.3993.83.043.18Durable
11.013.02.0 2.01Basicו turnishmg
86.0101.62.462.50Household equipment
1.731.74Medical equipment
513.4714.23.483.72Transport vehicles
0.3151.1157.03.173.32Articles for recreation and hobbies
6.88.02.181.95Jewellery, watches, precious stones

7.05.8309.5349.01.691.69PRODUCTION INPUTS  TOTAL

7.05.8307.4346.01.731.73Thereof: excl. diamonds andluel ■

0.11.641.64Fodder
1.661.66Other agricultural raw materials

1.631.63Wheat
1.62164Soya beans

2.62.51.681.70Other raw lood products
3.62.568.667.01.891.86Fabrics and yarn
1.601.60Diamonds. unworked
19.919.21.701.70Iron. steel and articles thereof
3.03.41.821.81Wood and articles thereof
2.13.01.631.64Fuel and lubricants
6.16.11.791.78Engines. pumps, compressors
108.1137.71.821.85Spare parts and accessories
8.012.21.721.73Tools and implements for direct use
0.70.893.7100.41.701.70Other raw materials

__576.8728.01.962.06INVESTMENT GOODS  TOTAL

576.8728 01.982.08Thereof: excl. ships and aircraft
126.8145.51.751.77Machines. equipment and implements
450.058252.502.77Transport vehicles
450.058252 732.99Thereof: excl. ships and aircraft

1.641.59GOODS N.E.C.
1 The components were changed see § 1 1 in the tntroductron. 2 Incl a Imposition on purchase of foreign currency lor imports of goods
estimated at NIS 106.4 million in 1987 and NIS 117.4million in 1988 b Imputed value for loss of linkage of deposits for imports of goods. estimated
at NIS 19 9 million lor 1987. In 1988 the deposits were abolished.
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כספים סי: פרק

פיקדונות כוללים ט/2 בלוח אחרים פיקדונות
פיקדונות קצוב, לזמן הבנקאיים במוסדות הציבור
ופיקדונות סחירות פיקדון תעודות ארוך, לטווח צמודים

אחרים. וזכאים
של פיקדונות הם חוץ במטבע הציבור פיקדונות
ולזמן דרישה לפי חוץ במטבע חוץ ותושבי הארץ תושבי

בישראל. הבנקאיים במוסדות המופקדים קצוב,

(עו"ש) ושב עובר חשבונות מחזור
במלואן עליו שחלות מוסד הוא בנקאי מוסד
בנקים כולל נזילים, נכסים בדבר ישראל בנק הוראות
מוסדות וכן לאשראי שיתופיות אגודות מסחריים,
עליהם חלות הנזילות הוראות אשר אחרים כספיים
בנקים למשכנתאות, בנקים כולל (לא במלואן

כספיים). ומוסרות להשקעות
במוסדות עוי'ש פיקדונות הם עוייש חשבונות
לא אף לתשלום. ופקודות המחאות ללא הבנקאיים
ובנקים למשכנתאות בנקים של עוייש פיקדונות כלולים

להשקעות.
ממוצע הוא ערש חשבונות של שנתי ממוצע
חשבונות של החודשיים הממוצעים 12 של אריתמטי
הממוצע הוא ערש חשבונות של חורשי ממוצע ע/"ש.
החודש בסוף ערש בחשבונות הפיקדונות יתרת של

שאחריו. הח1רש ובסוף השוטף
החיובים כל סיכום הם עו"ש לחשבונות חיובים
המחזור שיעור עו"ש. לחשבונות השנה במשך שנעשו

הנוסחה: פי על מחושב השנתי

ערש לחשבונות חיובים
עו"ש חשבונות של שנתי ממוצע

מכוון אשראי חופשי, אשראי הוא לציבור אשראי
הלואות. למתן מפיקדונות ואשראי

 הבנקאיים המוסדות של סטטיסטיקה מקור:
ישראל. בנק

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.

כללי
זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים כל
וט/94 ט/21, בלוחות שוטפים. במחירים מובאים
 וט/0ו ט/3 ובלוחות שנה, לסוף יתרות 

חודשיים. סכומים של סיכומים
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
צמודים יש כלל, צמודים שאינם (יש לצרכן המחירים
ולכן, וכדי) שונה מחירים למדד צמודים יש למטייח,
קנה קבלת רק מאפשר בלוח הנקוב השינוי אחוז
מדויק. חישוב ולא המחירים שינוי של כללי מידה

כספיים נכסים

הציבור ופיקדונות תשלום אמצעי
לאומיים, מוסרות פירמות, בית, משקי כולל ציבור
כולל לא להשקעות. ובנקים למשכנתאות בנקים
בנקאים). (מוסדות בנזילות החייבים ומוסרות ממשלה
המופיעים הציבור שבידי הנכסים את מסכם ס/1 לוח

'"ס. בפרק גם וחלקם זה בפרק
הציבור בידי מזומנים הם תשלום אמצעי

(עו"ש). דרישה לפי הציבור ופיקדונות
דרישה לפי הציבור פיקדונות הם עו"ש פיקדונות
ופקודות המחאות שיקים, ידי על ושלא שיקים ידי על

ישראלי. במטבע לתשלום
הם ט/21 בלוחות חיסכון בתוכניות פיקדונות
שבהן (תוכניות מאושרות חיסכון בתוכניות פיקדונות
הממונה ידי על והצמדה ריבית על במס הנחות אושרו
חיסכון תוכניות למעט האוצר), במשרד החיסכון על
והשיכון. הבינוי משרד ושל הדואר בבנק מאושרות

בכל היתרות את כולל ס/7 לוח זאת, לעומת
חיסכון תוכניות לרבות המאושרות, החיסכון תוכניות
הבינוי משרד של חיסכון ותוכניות הדואר בבנק

והשיכון.
של ההתחייבויות כל סך היא משוערכת יתרה
חשבונו יפסיק לא שהחוסך בהנחה החוסך, כלפי הבנק
מלאה הצמדה שיקבל כך החיסכון, תקופת תום לפני
גם כוללת המשוערכת היתרה 1981 ב החל הקרן. על

המענק. על הצמדה הפרשי

כספים

.1977 ,2 'on מוסף,  לישראל הסטטיסטי בירחון ערך ניירות מדדי נם ראה 1

FINANCE 254



נפררת, קבוצה שהיו חוץ, כמטבע נסחרות מניות
הכלכלי הענף לפי 984ו, בינואר החל מסווגות,
מימון. מוסדות לפי עכשיו וממוינות לו, שהשתייכו
מניות רק נותרו במסיח הנסחרות המניות בקבוצת

חוץ. במ0בע הנקובות
לניירות בבורסה מחושבים המדדים ב1982, החל

אביב. בתל ערך
אביב. בתל בע"מ, ערך לניירות הבורסה מקור:

1'D'Vn שערי
קבוע רשמי חליפין שער נהוג היה 1977 שנת ער
ארה"ב, של הדולר ובין לירה) (אז; הישראלי המ0בע בין
1975 מאמצע בשער. פיחותים נערכו פעם מדי כאשר
הזוחל" "הפיחות מדיניות הונהגה 1977 לאוקטובר עד
כל נמוך בשיעור אך תכופים היו הפיחותים כאשר

פעם.
המנובע, שער על הפיקוח הוסר ב28.10.1977
נייר החליפין שער כאשר חופשי, מסחר בו נערך ומאז
מועדי 1974 עד מוצגים 12/0 בלוח יום. מדי ומשתנה
שערי מוצגים 1977 ספסמבר עד מ1975 הפיחותים.
1977 מדצמבר שנה. רבע כל לסוף הרשמיים החליפין
שנה, רבע כל לסוף היציגים החליפין שערי מוצגים
ושער קנייה שער בין ממוצע הוא היציג השער כאשר

מכירה.
על מחושבים 13/0 בלוח הממוצעים השערים
על יום מדי המתפרסמים היציגים, החליפין שערי סמך
מיוחדות" משיכה ל"זכויות הנתון מקור ישראל. בנק ידי
המסבע קרן של הדושבועית הסקירה הוא (זמ"מ)

ארה"ב. שבוושינגטון, הבינלאומית

ישראל. בנק מקור:

ממוצע הוא 10/0 בלוח לשנה הממוצע השוק ערך
שנה. באותה זמן נקודות מספר פי על השוק ערך של

בבורסה העסקאות כל את כולל עסקאות נפח
לבורסה. מחוץ ועסקאות קיזוזים כולל ואינו עצמה
בניירות המסחר מכל חלק רק הוא בבורסה המסחר
ידי על והמכירה הקנייה פקודות קיזוז1 עקב ערך,

והסוכנים. הבנקים
נפח חלוקת ידי על מתקבל המחזור שיעור
על שהנתונים היות הממוצע. השוק בערך העסקאות
חלק שו0פים, במחירים הם העסקות ונפח השוק ערך
בהיקף משינוי ולא שערים משינוי נובע בהם מהשינוי

המסחר.

ערך ניירות מדדי
שיעור של מדד הלשכה עורכת 1977 בינואר החל
החוב ואיגרות המניות לכל המתייחס כולל תשואה
את מודד זה מדד בבורסה. הרשומות הנסחרות
איגרות ושל המניות של הכוללת בתשואה השינויים
נמדדו השערים, שינוי1 למדידת בנוסף כלומר: החוב,
הצמדה (כולל וריבית דיבידנד  במזומן תקבולים גם
ותקבולים ה0בה ממניות תקבולים הריבית), על

מזכויות.
מתקבל המניות של הכולל התשואה שיעור מדד
של התשואה שיעורי של מדדים של משוקלל כממוצע
הכולל התשואה שיעור במקביל,מדד הבודדות. המניות
מדדים של משוקלל כממוצע מתקבל חוב איגרות של

הבודדות. האיגרות של התשואה שיעורי של
הכולל התשואה שיעור מדד ,1979 בדצמבר החל
מתקופה במדד השינויים בחודש. האחרון ליום מתייחס
בשיעור שחלו שינויים איפוא משקפים לתקופה
המדד זמן. נקודות שתי בין הניירות של הכולל התשואה
בכל המדדים של משורשר כמדד מתקבל השנה לסוף
הכולל התשואה שיעור מדד מוצג 11/0 בלוח חורש.

השנה. לסוף

נבחרים פרסומים
טכניים פרסומים

(1963) ערך ניירות מדדי 13
(1968) חוב איגרות של התשואה 27

255 כספים



הציבור שבידי הכספיים הנכסים  ט/ז. לוח
TABLEIX/1. FINANCIAL ASSETS HELD BY THE PUBLIC

שוטפי במחירים ש"ח, "תרותמיליוני שנהם; NISבסוף million, at current prices; end of year balances

19801983198419851986§19871988

במחירים השינוי 1,256.0444.9185.219.716.116.4Percentאחוז change in

consumerלצרכן1 prices1

D'UVniD D'lDDDAbsolute numbers

הכל 2253,68223,18465,11581,989104,977121,455TOTALסך

תשלום 7612779892,1813,2963,666Moneyאמצעי supply

קצוב לזמן 3824853,4255,4208,2437,836Timeפיקדונות deposits

חוץ במטבע 225613,3826,4345,7275,8368,320Depositsפיקדונות in foreign currency

הציבור בידי חוב 232189972,7183,6635,7907,501Bondsאגרות held by the public .

364872,8887,58210,55213,7778,886Sharesמניות

בנקים מניות .232861,7804,6005,1006,7372,615Thereofמזה: bank shares

פיצויים 202641,5344,1944,7905,6646,340Restitutionפיקדונות accounts

ופיקדונות חיסכון 406765,11713,80516,65419,60925,702Savingתוכניות schemes and linked

ארוך לזמן longtermצמודים deposits

גמל 741,3338,50425,96833,00242,76253,204Socialקופות insurance funds

חיים andובי0ורו life insurance

Percentsאחוזינ
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALםך

תשלום י3.1אמצעי 1.71.21.52.73.13.0Money supply

קצוב לזמן 1.12.22.05.36.67.96.4Timeפיקדונות deposits

חוץ במטבע 9.915.314.69.97.05.66.9Depositsפיקדונות in foreign currency

הציבור בידי חוב 10.45.94.34.24.55.56.2Bondsאגרות held by the public

16.113.212.511.612.913.17.3Sharesמניות

בנקים מניות :10.37.87.77.16.26.42.2Thereofמזה: bank shares

פיצויים 8.77.26.66.45.85.45.2Restitutionפיקדונות accounts

ופיקדונות חיסכון 17.918.322.121.220.318.721.2Savingתוכניות schemes and linked

ארוך לזמן longtermצמודים deposits

גמל 32.836.236.739.940.240.743.8Socialקופות insurance funds

חיים andוכיסוח life insurance

1 December as against December of previous year specified in the table.
Source: Bank of Israel  Annual Report.

בלוח. נקובה קודמת mw של דצמבר לעומת דצמבר 1

ישראל. בנק דיורו המקור:
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הציבור ופיקדונות תשלום אמצעי .2/0 לוח
TABLE IX/2.M0NEY SUPPLY AND DEPOSITS OF THE PUBLIC

~v< שנהמיליוני סוף שוטפים; במחירים .nof yearNIS million, at current prices; end

הצינורמל פיקדונות
ישראלי במטבע הציבור חוץפיקדונות במ0בע

Moneyאמצע supply oiVtunf the public in Israeli currencyDeposits 0Deposits of the
foreignpublic in

currency

hחסכוןמזומנים בתוכניות
a aהציבור Inבידי saving schemesבידי ■.am
Soהכל הכלאחרCurrency2סך ח/ץסך תושבי
r Ol
n cTotalheld byCurrentnnponהצמדה והפרשי :Other2TotalThereofריבית
 Ithe publicdepositsDepositsInterest and linkageheld by

differentialsforeigners

198072525 1267425
1982366.526818172 6251400172

1983190.7612437503 1261331,408577
1984444.92771231543.312 7408758.3603.402
1985185.2.9894815088,010 2,8584,66919.1898,610
198619.72,1819741,2077.575 4,7507,54119.7669,306
198716.13.2961,3741,9227,210 7,90311,77621,84010,433
198816.43,6661.6502.0167,368 12,99112,36927,60713,078

1 December as against December 01 previous year specified in the
table. 2 See explanation in introduction.

נקובה קודמת שנה של דצמנר לעומת דצמבר 1

נכובוא. הסבר ראה 2 בלוח.

הציבור של עו"ש חשבונות של שנתי מחזור ט/3. לוח
בנקאיים במוסדות

TABLE IX/3.ANNUAL TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS OF THE
PUBLIC IN BANKING INSTITUTIONS

At current prices d'soiiu D'1'nn3

לצרכן1 במחירים >\v<o Xע/יש nnmvnערש לחשבונות D'ni'n2שנתי מחזור שיעור
"/>< change in comsumer prices1Current accountsDebits to current accountsAnnual rate of turnover2

n'tu ■31"V'nNIS 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

198719.91,394316,860227.3

198816.31,802300,862167.0

ו Annual average as against average of previous year specified in the table.
2 See explanation in the introduction.

בלוח. נקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנתי 0מוצע 1

נ0נוא. הסבר ראה 2
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בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור אשראי .4/0 לוח
TABLE IX/4.CREDIT TO THE PUBLIC BY BANKING INSTITUTIONS

שנה Endסוף of year

_ m

במחירים ישראלי, Q'DOIVUInבמסבע Israeli currency, at current prices

חוץ במ0בע
In foreign
currency

.£ o

nto 0)

8

3

n
c
c
r
a

הכלי סך
Total2

מאמצעי
הבנקים

From banks,
resources

פיקדונות מתוך
למתן מאושרים

הלוואות
From authorized
deposits for
granting loans

מוכוון אשראי
Directed credit

n">u ^1'V'nnu מיליוני
NIS millionאחוזיםPercentsNIS mill

19753100.026.157.116.81

19801,335.240100.023.367.39.442
1982366.5228100.029563.96.6192
1983190.7590100.022.871.55.7595
1984444.93,495100.025.172.22.73,593
1985185.210,946100.031.568.59,157
198619.717,060100.042.058.09,640
198716.126,160100.053.646.410,279
198816.435,333100.060.739.39,806

\ December as against December of previous year specified in the table .
2 incl. credit to mortgage and investment banks as of 1980.

בלוח. גק1בה nnn^ mw 7^ דצמבר לע1מת דצמבר
ולהשקעות. למשכנתאות לבנקים אשראי כולל 1980 מאן

למשכנתאות בנקים באמצעות לציבור אשראי ט/5. לוח
כספיים ומוסדות ולהשקעות

TABLE IX/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 ,niיuמילי1נ

לצרכן' במחירים .ivv) £9

"/<> change in consumer prices1

למשכנתאות בנקים

Mortgage banks

בתעשייה להשקעות בנקים
Industiral investment

banks

כספיים מוסדות
Financial institutions .

197511

19801,335.21051

1982366.570359
1983190.72309422
1984444.91,565604143
1985185.25,1271,775444
198619.76,5502,083442
198716.17,9902,466524
198816.410,4683,092593

1 See note ו above. לעיל. ו הערה ראה ו
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כלכליי ייעוד לפי בנקא"ם, מוסדות באמצעות לציבור אשראי  ט/6. לוח
TABLE IX/6.CREDIT TO THE PUBLIC BY BANKING INSTITUTIONS, BY

ECONOMIC DESTINATION1
At current prices; end of year שנה סוף ;d'Dohu n"vno3

19801983198419851986§19871988

במחירים שינוי ur\H
לצרכן*

1,256.0 .4449185.219.716.116.4Percent change in

consumer prices2

שח מיליוני הכל 0831,1847,08420,05527,04436,43845,151TOTALNISך million

G'linN 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percenls

צינוריים G'nn'iiJ9.89.69.610.88.87.47.5Public services

:Thereofמזה:

מקומיות 6.96.56.45.75.24.34.4Toלראויות local authorities

היהודית לםוכנות

הלאומיות ולקרנות

0.20.20.10.20.20.20.2To (he Jewish Agency

and National Funds

ומים 4.44.13.22.61.91.61.3Electricityחשמל and water

כספיים 11.613.815.716.816.114.013.2Financialמוסוות institutions

8.511.310.911.112.813.314.3Agricultureחקלאות

27.924.223.922.821.221.721.1Industryתעשייה

2.43.43.13.13.63.84.8Buildingבנייה

14.111.810.88.27.98.38.4Commerceמסחר

5.87.27.36.25.14.74.5Transportתובלה

אחרים 2.02.83.74.34.3454.0Otherשירותים services

פר0"ם 4.74.85.25.710.612.716.6Privateאנשים persons

Yin 7.36.55.97.16.14.92.4Foreignתושבי residents

ידוע ובלתי אחר 1.50.5071.31.63.11.9Other"עוד destination and
not known

1 Includes credit Irom deposits 01 the government and the public הלוואות (לרבות הלוואות למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי כולל 1

10! granitng of loans (including loans for payments of בלוח. הנקובה קורמת שנה <a דצמבר לעומת דצמבר 2 .(O'onDi'Jan*
taxes). 2 December as against December ol previous year
specified in the table.
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החיסכון בתוכניות המשוערכת1 היתרה ,7/0 לוח
TABLE IX/7.REEVALUATED BALANCE1 IN SAVING SCHEMES

NIS million, at current pirces; end of year שנה 0וף שוטפים; במחידים ,n" 121 מיליוני

1980198319841985198619871988

במחירים השינוי iirm1.256.0444.9185.219.716.116.4Percent change in consumer
prices2לצרכן2

הכל 0356424,12311,09812,58115,41020,721TOTALך
סגורות נלליות 282981.4372.2641,7071,6461,030Discontinuedתכניות general saving

schemes
ישנות נרירה 650119283292398490Oldתכניות optional schemes

"2175971Lediraלדירה (for apartment)
11527791,8161.7971,8231,744Multipurposeרביתכלית1
"582705301,1561,969Lamatmidלהתמיד

המשך) (תוכנית 1941,2221,4161.5171,664Ratsifרציף
שנים) 3) לדולר 614911.4321,5621,171934Dollarצמוד linked  3 years
הארכה לדולר 118צמוד 5365617701,038Dollar linked  continued
הכנסה לדולר 1067628939401,395Dollarצמוד linked  monthly

incomeחודשית
מדד דולר 798042,2942.5193.0473.976Dollarצמוד  index linked

י"תשואה" 601,2332,8756,347"Tesua"
לסל 56109Basketצמור linked

לסלהכנםה 1125Basket____צמוד linked 
monthlyחודשית income

1 See introduction. 2 December as againsl December 01 previous בלוח, הנקובה 7)וד0ת שנה של רצ0נר לעומת רצלובר
year specified in the table,

מבוא. ראה 1

securities ערך ניירות
האיגרת סוג לפי בבורסה, רשומות חוב איגרות  ט/8. mV

TABLE IX/8.BONDS REGISTERED ON THE STOCK EXCHANGE, BY TYPE

Market value at current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים שוק, ערן

1980198319841985198619871988

במחירים 10'ejn Tin*1,256.0444.9185.219.716.116,4Percent change in
consumerלצרכן' prices*

שח הכלמיליוני 354372,3766,2889,98216,01125,999TOTALNISסך million
אחה'ם 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

המחירים למדד צמודות
לצרכן

93.186.782.378.383589.292.2Linked to the Consumer
Price Index

מלאה 41.441.131.229.951.066.582.8Linkedהצמדה 100o/o

חלקית2 51.745.651.148.432522.79.4Partiallyהצמדה linked2
חוץ למנובע 0.43.27.414.710.05.84.7Linkedצמודות to foreign currency
חוץ נמטנע 6.510.110.37.04.12.51.4Tradedנסחרות רוו foreign currency

למ0בע או למדד צמודות
חוץ

2.42.517Linked to the Consumer
Price Index or to foreign
currency

1 December as against December 01 previous year specified in the table.
2 Incl. Optionally Linked Bonds and Double Option Linked Bonds.

בלוח. הנקובה קודמיו ,vei ש> דצמבר לעומת דצמבר
צמודה. כפולה וברירה ברירה מ0)ג איגר1ח נם כולל
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בבורסה, הרשומים במניות להמרה ניתנים ערך וניירות מניות  ט/9. לוח
ענף לפי

TABLE IX/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

1980198319841985198619871988

במחירים השינוי 1,256.04449185.219.716.116.4Percentאחוז change in
consumerלצרכן' prices1

nty מיליוני הכל 365483,90911,43614,69518,6499,386TOTALNISסך milion
/t■100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
וחברוה מסרור"ם 64.463.471.771.362.060.033.4Commercialבנקים banks and
בנקאיות bankholdingלאחזקות companies
למשכנתאות 4.43.51.21.01.51.73.0Mortgageבנקים banks

מימון 0.40.3מוםרות 1.61.41.21.22.4Specialized financial
institutionsענפיים

ניסוח 2.21.81.31.11.81.63.2Insuranceחברות companies
להשקעה 9.37.94.74.56.27.311.8Investmentחברות companies

12.114.913.214.917J18.229.3Industryתעשייה
ושירותים 1.92.62.02.23.74.06.5Commerceמסחר and services
בינוי, ,4.04.54.13.45.55.79.9Landמקרקעין, construction.
והדרים developmentפיתוח and

citrus groves
111 נקט חיפושי 0.30.30.20.20.40.30.5Oilחברות and gas prospecting

Traded in foreign
2ym במנובע 1.00.800000currency2נסחרות

J December as against December of previous year. 2 Till 1983,
shares traded in foreign currency were' a separate group. see
explanation in introduction.

נסחרות מניות 1983 ע7 קודמת. שנה של דצמבר לעזמת דצמבר 1

כמבוא. הסכר ראה נפרדת. קבוצה היוו בכ'וטח

בבורסה, השנתי המחזור ושיעור שוק ערך עסקאות, נפח ט/10. לוח
הנ"ר סוג לפי

TABLE IX/10.TURNOVER, MARKET VALUE AND ANNUAL RATE OF
TURNOVER AT THE STOCK EXCHANGE, BY TYPE OF SECURITY

NIS thousand, at current prices o'doiu/ o'vnni .n"v< אן"פ'

Jochange in
consumer prices'

המחזור iiji'w
(אחוזים) השנת21

Annual rate of turnover2
)percentages)

שוק וערך
VXIDD

Average market
value

עסקאות נפח
Turnover

במחירים שינוי 1X,

לצרגן'

הניירות3 Allגל securities3
19754132,49716.51975
1980996.516,49134,60847.7996.51980
198522,400.01,765,09612,394,80914.222.400.01985
198648.13,557,40720,817,75017.148.11986
198719.96,947,59231,237,66722.119.91987
198816.35,409,80837,243,75014.516.31988

Shares4מניות"
19757639719.11975
1980996.512,78017,33073.799651980
198522,400.0881,6658,302,92610.622,400.01985
198648.12,134.68613,011,66716.448.11986
198719.94,845,18718,481,45826.219.91987
198816.32,648,57717,111,95815.516.31988

חוב Linkedצמודותאיגרות bonds
19753272.04416.01975
1980996.53,68620,78517.799651980
198522,400.0883,4314,091,88321.622,400.01985
198648.11,422,7217,806,08318.248.11986
198719.92,102,40512.756,20916519.91987
988ז198816.32.761,23120.131,79213.716.3

1 Annual average as against average of previous year specified in
the table. 2 Rates were calculated on whoet figures, prior to
rounding ofl. 3 Up to 1980 including loans and nonlinked bonds
that were not included among linked bonds. 4 As of 1981 including
also securities convertible into Shares.

השיעור 2 כלוח, נקובה קודמת שגה של ממוצע לעו0ת שגת1 ממוצע 1

מלוות גם נכלל) 1980 ער 3 מעו1לים1. (בלתי של0י0 מספרים פי על חושב
התל 4 צמודות. חוב באיגרות נכללו לא אשר לאצמחות חוב ■איגרות

במניות. להמרה הניתנים ערן ניירות נם נכללי0 נ981ו
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בבורסה הערך לניירות כוללים תשואה שיעורי מדד ט/11. לוח
TABLEIX/11.INDEX OF RATES OF RETURN FOR SECURITIES AT THE STOCK

EXCHANGE
שנה 00.0סוף 1979בסיס: = 1Base: 23 XIIEnd of year

1980198319841985198619871988

חוב 250.93,145.318,048.145,183.452,001.664,970.880,057.0BONDSאיגרות TOTAL

הכל סך 
:Thereolמזר,:

למרר 255.43.040.717.332.044,664.653,731.567.379.383.3145Linkedצמודות to the Consumer
לצרכן1 Priceהמחירים Index'

מלאה 252.43,073.916,964.944,108.754.033.268.946.485.934.8Linkedהצמדה 100"/

חלקית 257.13,009.417,623.145,115.153,641.965.174.978,020.9partiallyהצמדה linked

חוץ במסבע 206.43,622.920,431.348,283.348,099.855.079.167.213.0Tradedנסחרות in foreign
currency

חוץ למ0בע ב0/"100 217.32.739.420.005.641.649.739,013,346.737.957.127.7Linkedצמודות 1 00o/< to loreign
currency

ניתנות חוב 403.85,356.938,378.4112,786.4128,847.2158,482.1178,688.6BONDSאיגרות CONVERTIBLE
במניות INTOלהמרה SHARES

ובכורה רגילות 379.63,569.824,599.572,443.191,828.9112,224.1114,457.4ORDINARYמניות AND
הכל 0ך PREFERENCE

SHARES  TOTAL

:Thereofמזה:

וניסוח 337.43.777.728,336.582,399.793,754.4114.108.5129.912.5Financesכספים and insurance

מסחריים בנקים :327.53,808.430,007.987,740.197,593,3118.819.8136,939.8Thereofמזה; Commercial
banks

למשכנתאות 448.44,456.39,761.523,766.347,173.768,944.469.847.6Mortgageבנקים
banks

מימון 297.31.827.911,459.831.185.637.326.048,531.352,607.9Specializedמוסרות
financialענס"ם2

institutions2

להבקעה 392.62.252.711.743.832,066556.405.080.247.462,657.2Investmentחברות companies
756.45,332.229,682.897,059.8140.591.1167.429.9140,641.1Industryתעשייה,

ושירותים 573.74.098.521,162.664.675.0131,613.6170.071.1123,522.6Commerceמסחר and service
ופיתוח בינוי .650.15.647.030,277.075.344.3163,278.6192.391.2138,944.9Landמקרקעין, construction and

להדרים) development(פרנו (excl.
citrus groves)

1 Incl. Optionally Linked Bonds and Double Option Linked Bonds
2 See explanation in the introduction.

צלוודה. כפ1לה רנרירה 'ברירה 00ונ חוב איגרות כולל
ב0בוא. הסבר ראה 2
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ארה"ב של לדולר בייחס הישראלי השקל של החליפין1 שער  .12/0 לוח
TABLE IX/12.EXCHANGE RATE1 OF THE ISRAEL SHEQEL AGAINST THE

U.S. DOLLAR
At end of quarter year שנה רבע בסוף

IV

במועד
הפיחות

At devalua
tion date

Old IS per U.S. $ הברית ארצות של לדולר \1u> "jpio

Up to 18 IX 1949 0.02519750.6000.6120.7000.710עד
19 IX 194931 XII 19530.03619760.7520.7970.8420.881

1 I 19549 II 19620.18019770.9320.9441.0331.539
10 II 196218 XI 19670.30019781.6421.7841.8351.902
19 XI 196721 VIII 19710.35019792.14225252.8953.535
22 VIII 19719 XI 19740.42019804.1484.9685.9057.548
10 XI 197417 VI 19750.60019818.87011.67613.44015.604

198219.15924.08029.06033.650
198339.5814752063.687107.770

חדש שלשקל הבר1לדולר .U.Sארצות $ nNIS per
19840.15330.23640.40130.6387
19850.85851.26241 .48521.4995
19861.49891.49911.49101.4864
19871.60651.60881.60931.5386
19881.55961.62281.64321.6850

1 See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה

נבחרות ארצות של יציגים מטבע שערי ט/13. לוח
TABLE IX/13.REPRESENTATIVE RATES OF EXCHANGE FOR SELECTED

CURRENCIES
n"1uNIS

יחידת
ממוצו1
average

שנתי
Annual

average 1988 רבעוני QuarterlyUnitממוצע
ofמ0בע currency

19871988IIIIIIIV

הברית ארצות דולר 11 .59451.59871.6374 1.5785 1.57551 .60461 U.S. dollar

שסרלינג לירה 12.61382.84852.7788 2.9061 2.83362.87431 Pound sterling

גרמני מרק 10.89270.91240.8774 0.9248 0.94060.90531 German mark

צרפתי פרנק 10.26370.26900.2592 0.2732 0.27820.26511 French franc

הולנדי גולדן 10.78870.81080.7776 0.8241 0.83740.80281 Dutch guilder

שוודי כתר 10.25170.26120.2551 0.2649 0.26320.26131 Swedish krona

נורבגי כתר 0.23700.24580.2397ו 0.2524 0.24770.24301 Norwegian krone
קנדי דולר 11 .20261 .29971 .3434 1.2841 1.24311 .33071 Canadian dollar

אפריקאי דרום רנד 10.78340.70670.6734 0.7146 0.76760.66911 S. African rand
בלגי פרנק 100.42770.43570.4184 0.4423 0.44970.431910 Belgian francs

איסלקיות לירנוות 10001.23131.23121.1824 1.2449 1.27551.22001000 Italian lire

יפני "ן 1001.10551.24891 .2244 1.2562 1.23191.2833100 Japanese yen
שוויצי פרנק 11.07201.09611 .0476 1.1133 1.14661.07471 Swiss franc

המסבע קרן וממ 12.06282.14912.1235 2.1584 2.15572.15811 S.D.R. LM.F.

הבינלאומית
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מחירים יי. פרק

המצרכים כל של הנ'ורוירים מדדי של משוקלל
שנתי ממוצע מדד במדד. נמדדים שמחיריהם
או החודשיים המדדים של אריתמטי כממוצע מתקבל
תפוקה של מחירים למדד פרס התלתחודש"ם,
בירחון והסברים הגדרות (ר' חקלאית

מחירים"). של ל000יס0יקה

המדדים וקישור המדדים עדכון
העדכון ובמועדי שנים כמה מדי מעודכן מדד כל
בדרך ומשקליו. המדד סל השאר, בין מתעדכנים,
לתקופת ב"חס המדד מוצג עדכון, כל לאחר כלל,

עדכונו. לפני מאשר אחרת בסים
אותו של סדרות לקשר ניתן מעשיות למטרות
שונות, בסיס לתקופות ב"חס המוצגות מדד,
של הכללית הנוסחה שוה. לבסיס כך ידי על ולהביאן
על היא בסיס) תקופת (מבחינת לו לקודם מדד קישור
הוא הקשר" "מקדם קשר". ב"מקדם הכפלתו ידי
פי על שחושב החדשה, הבסיס תקופת של המדד

מאה. חלקי הישן, הבסיס

לצרכן1 המחירים מדד
המדד שימושי

ניירות להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו המדד
לתעריפי היוקר תוספת לקביעת ומשכנתאות, ערך

במשק. המחירים מגמות ולניתוח השכר

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
המרכיבים המצרכים של הסיווג המצרכים. סיווג
,(3/' (לוח התצרוכת קבוצות לפי הוא המדד סל את
לקבוצה ושירות מצרך כל השתייכות נקבעת שבו

השימוש. לסוג בהתאם
הכלכלה ענפי של הסיווג לפי גם מחושב המדד

/.2(a1 (לוח המצרכים של "צורם נסתיים שבהם

המדד משקלי של nnipon
בתקופת לתצרוכת המשפחה הוצאות הרכב
הוצאות סקרי פי על כלל בדרך מתקבל הבסיס

המשפחה.

כלל
המחירים מדדי מטרת

אחוז את למדוד היא המחירים מדדי מסרת
לקניית הדרושה בהוצאה הזמן במשך החל השינוי
בפדיון או ושירותים, מצרכים של קבוע סל"
סל ושירותים. מוצרים של קבוע סל עבור המתקבל
"צור, או תצרוכת דפוסי מייצג והשירותים המוצרים
תקופת המהוה מסוימת, בתקופה שהשתקפו כפי
מצרכים כולל מדד כל סל ומדד. מדר כל של בסיס
שוות או משתנות בלתי ובכמות באיכות ושירותים
מחירים שינו" משקפים במדד שהשינויים כך ערך,

בלבד.

המדדים משקל1
והחשיבות ערך, משקלי הם מדד כל משקלי
לאחוז שוה המדדים בסל סעיף לכל הניתנת
הבסיס) (בתקופת ממנו הפדיון או עליו ההוצאות
במסגרת הנכללים הפדיון או ההוצאה כלל מתוך

המדד.

והשירותים המצרכים מדגם
סעיף כל של המחירים ברמת השינו"ם את
מדגם במחירי השינוי ידי על אומדים השונים במדדים
המצרכים בחירת שונים. ושירותים מצרכים של
בפדיון או בהוצאות חשיבותם לפי נערכת במדגם
מחירים מגמות לייצג יכולתם ולפי במדד, הנכללים

דומים. מצרכים של ררובות קבוצות של

המחירים איסוף שינ1ת
על נעשה עסק בכל מצרך כל של מחירו רישום
פי ועל המצרך של ומפורטת קבועה הגדרה פי
ישקף שהמרד להבטיח, שנועדה כללים מערכת
המצרכים בכמות שינויים ולא בלבד מחירים שינו"
במדד היינו תפוקות, של מחירים במדדי ובאיכותם.
של הסיטוניים המחירים ובמדד לצרכן המחירים
כל את כוללים הנמדדים המחירים התעשייה, תפוקת
מוסף. ערך מס לרבות המוצר, על וההטלים המסים
המחירים תשומות, של מחירים במדדי זאת לעומת
למס פרט וההטלים, המסים כל את כוללים הנמדדים

מוסף. ערך

המדד חישוב
מצרך כל בעבור מחושב בנקודות השינוי מדד
שנה) או שנה רבע או (חודש נתונה בתקופה במחירו
שנרשמו המחירים פי על הבסיס, לתקופת ביחס
כממוצע מתקבל הכללי המדד השונים. בעסקים

.29 מסי 0כנ"0. פרסומים סידרת לצרכן, המחירים במדד ראה המדד עקרונות שר וגיסתי פירוט
.1965 ,7 מסי מחירים. של לם00י0טיקר, ירחון ,1964 משק ענפי לסי לצרכן המרוירים מדר םיוונ עקרונות ראר,:
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לצרכן5 המחירים מדדי סדרות

הקשרהבסיסתקופתהתקופה מקדם
הקודם6 למדד

19511 **א1959 1951
19591964 1ומ 19592.753
19651969 19641.347ממוצע***
19701976 19691.237ממוצע***
19771980 19764.1ממוצע 12
19811985 19808.349ממוצע***
19861987 198572.25ממוצע
19871.775ממוצעואילך1988

בבנייה תשומה מחירי מדד
למגורים8

המדד שימושי
בנייה, חוזי להצמדת כבסיס בעיקר משמש המדד
ההשקעות בערך השינויים מן מחירים שינו" לניכוי
הבנייה. בענף מחירים שינו" של כללי וכמורד בבנייה

המדד אוכלוסיית
קבלנים של ההוצאות את כוללת המדד מסגרת
ומוצרים שירותים חומרים, עבור משנה וקבלני

מגורים. בתי לבניית המיועדים
שלושה ידי על איפוא מאופיינת המדד אוכלוסיית

עיקריים: גורמים
הכוללת למגורים, הבנייה עבודות אוכלוסיית .1

שנבנו שלמים פרו"קסים או בודדים בנ"נים
אחוז 75) עיקרם ואשר קונבנציונלית בשי0ה
נכללים לא למגורים. מיוער יותר) או משטחם
טרומית, בשיסה שנבנו פרו"קנוים או בנ"נים

וקרוונים. אזבסטונים עץ, מבני
מבצעי כל את הכוללת המבצעים, אוכלוסיית .2

משנה. קבלני והן קבלנים הן  בארץ הבנייה

על 1988 בינואר הרול המחושב המדד, משקלי
הוצאות סקר פי על נקבעו 1987 ממוצע בסיס
המשקלים, חישוב לצורך .31986/87 המשפחה

.1987 במחירי הסקר נתוני הוערכו

המחירים איסוף וש'סת המצרכים מדגם
התצרוכת סעיפי של המחירים ברמת השינו"ם את
של לצרכן המחירים במדד השינויים ידי על אומדים
מצרכים של המחירים ושירותים. מצרכים כ1,300
כ1,700 של במדגם חודש כל נרשמים אלה ושירותים
נרשמים המחירים רוב "שובים. ב42 ועסקים חנויות
מספר ומחירי המכירה, במקום המבקר פוקד ידי על
נרשמים תחבורה, שירותי כגון ושירותים, מצרכים

למדווחים. הדואר באמצעות הנשלחים בשאלונים

מיוחדות מדידה בעיות
שיטת שונתה ,1988 בינואר החל וסירות. ירקות
החדשה, השיטה פי על וחפירות. הירקות מדד חישוב
לפי השנה, חודשי לכל קבוע משקל ופרי ירק לכל נקבע
הבסיס, בשנת עליו הממוצעת החודשית ההוצאה
שהיתה הקודמת, בשיטה ואילו המדד; סעיפי כבשאר
משקל ופרי ירק לכל היה ,1987 דצמבר עד נהוגה
הצריכה להרכב בהתאם לחודש, מחודש משתנה
כל סך זאת, עם הבסיס. בתקופת חודש לכל האופייני
כל במשך קבוע נשאר כולו הסעיף של המשקלים

השנה. חודשי
גם שהוא לצרכן, הדיור שירותי של מחיריהם דיור.
של הפחת ידי על במדד נאמדים נכס, אותו של בעליו

בו. המושקע ההון על הריבית בתוספת הנכס
מתקופה בדירות השימוש במחיר השינויים את
דירות במדגם השינויים ידי על אומדים לתקופה

חדשים. דיירים ירי על שאוכלסו
של השינויים במדידת נכללו ,1987 דצמבר עד
דירות של ומחירן הדיירים בבעלות דירות מחירי הסעיף
של נפרדת מדידה אין ,1988 בינואר החל מפתח. בדמי
המדד במסגרת נכללה לא גם ולכן מפתח בדמי דירות
מאותה מפתח לדמי זכאות עם דירה שכר מדידת

תקופה4.

.837 מסי מיוחד פרסום אי. חלק 1986/87 המשפחה הוצאות סקר ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצא1 פירוט בדבר
מחירי במדידת שהוכנסו לשינויים אשר להלן). רשימה (ראה 29 מסי סכני בפירסום ניתן המפתח ודמי דירות מחירי מרידת שיטת פירוט

.1988 .1 מסי ;1983 ,4 מסי ;1973 ,4 ■00 ;197o ,11 ■00 מתירים של לסטטיסטיקה ירחון ראה הדירות,
בינואר העדכונים בעקבות במדד שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (ראה 5 מסי 0כני בפרסום ראה ב1959 החל המדד עקרונות
■do מחירים, של ירחו/>000יסנ1י7,ד. ראה ,1988 ובינואר 1986 בינואר ,1981 בינואר ,197 7 בינואר ,1970 בינואר ,1965 בינואר ,1962

.1988 ,1 'DO ;1 986 ,1 '00 ,1981 ,1 '00 ;1977 ,1 'DO ;1970 ,1 '00 ;1965 ,1 '00 ;1963 ,1

לעיל. המרדים. וקישוא המ77י0 ע7נ//  בכלל1" הסברים ראה
להכפילס יש ,1985 שלפני למדדים ואילך 1986 מדדי את לקשר כדי במאה; להכפילם יש ,1985 שלפני למדדים 1985 מדדי את לקשר כדי

.100 כפול המתאימים הקשר במקדמי
להלן). רשימה (ראה 1 7 מסי טכני פרסום ראה
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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
בתעריפי השינויים פי על 1970 דצמבר עד שוסף באופן
בענפי העובדים הסתדרויות ידי על הנקבעים השכר
השינויים בתוספת וכוי, המתכת העץ, הבנייה,
פועלי ביסודו (קרן שונות לקרנות הנלוים בתשלומים
היו לא הרשמיים בתעריפים השינויים וכוי). הבנייה
שמשלמים בשכר החלים לשינויים זהים תמיד
במדידת ,1970 מדצמבר הוחל, ולכן למעשה הקבלנים

למעשה10. משלמים שהקבלנים השכר
ברק"מא בציוד השימוש הוצאות ברק"מא. ציוד
אומדן ידי על המדד בסל מיוצגות הקבלן שבבעלות
השינויים הבסיס. בתקופת זה ציוד של הפחת הוצאות
פי על נאמדים אלה כהוצאות לתקופה מתקופה

כשוק. חדש ציוד במחירי השינויים

תשומות של מחירים מדדי סדרות
למגורים בבנייה

הקשר מקרם
הקודם" למדד

6.680
1.259
3.434

176.512

הבסיס תקופת

*** 1950
1 1964

1968 ממוצע
** 1975
* 1983

התקופה1

1 1964  *** 1950
*** 1968  11 1964
** 1975  11969
*1983 * 1975

ואילך <0 1983

בסלילה13 תשומה מחירי מדד
ושימושיו המדד מבנה

,1981 יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד
של מערכת תתמדדים: של מערכות משתי מורכב
ושכבה מצע (עפר, לרבדים תתמדדים שלושה
כבישים לסוגי תתמדדים שני של ומערכת נושאת)

כל את עקרונית כוללת ההוצאה אוכלוסיית .3
כפי הבנייה בענף המבצעים של ההוצאות
המוצרים החומרים, עבור לעיל שהוגדרו
שנקנו למגורים לבנ"ה 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

וכוי. דירות למכירת ופרסומת
דרך נמצאה שלא סעיפים על מוצאות (כ)
שוטף, באופן מחיריהם למדידת סבירה
על הוצאות לבנקים, ועמלות ריבית כגון:

וכר. מתנות כיבודים,
סלילת כגון ציבוריות עבודות על הוצאות (ג)
הבנייה, לאתר ומדרכות גישה כביש
לעומת וכוי. עירונית ביוב מערכת הכנת
מסביב פיתוח עבודות על ההוצאות זאת,
גידור הש0רו, "שור כגון הבנייה, לאתר
נכללים פנימיים, שבילים הכנת או

המדד. במסגרת

המדד משקלי של המקורות
בנובמבר החל נמדדים שמחיריו הנוכחי המרד סל
בתי בבניית הוצאות סקר מימצא1 על מבוסס 1983
בו ושנחקר ו1983, 1982 בשנים שנערך מגורים
שבנייתם פרוייקטים כ90 של התשומות הרכב

.91981 ומחצית 1980 שנת במשך נסתיימה
המשקלים חישוב לצורך הוערכו הסקר נתוני
100.0 = 1983 (אוקטובר הבסיס תקופת במחירי

נקודות).

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
של מחיריהם ישירות נמדדים המדד במסגרת
כ200 של מדגם אצל ושירותים, חומרים ט125
ושירותים חומרים המספקים ויצרנים, סיטונאים
הם הנמדדים המחירים הארץ. אזורי בכל לקבלנים
המשנה וקבלני הראשיים הקבלנים שמשלמים אלה
עודכן המעודכן, המדד במסגרת לסוגיהם. למשווקים
שלא אחדים מוצרים סוגי בו וכלולים המוצרים מדגם
חומרים מוגמרים, נגרות מוצרי כגון: קודם, נכללו
מרכזי, גז כגון בבניין, טכניות במערכות הקשורים

וכוי. וקולטים, שמש דודי אינסרקום,

מסי מחירים, של לסטטיסטיקה נייח// למגורים בבנייה התאומה מחירי מדו עדכון ראה עריכתו. /שיטות. הסקר מימצא1 פירוט נדנד 9

.1975 ,5 מסי שם. ראה ,1974 משנת הקודם הסקר מימצא1 על ;1983 ,11

.1971 .3 מסי שם. ראה העבודה שכר מדידת בשי0ת שהוכנסו השינויים פירוט 10

הוצאות סקרי  1964 ינואר ומאז בלנד, הבניין נשלד התשומות הרכב של הנדסי ניתוח  1964 לינואר 1950 יולי כין הם. המק1ר1ת 11

הבנייה.
.V'v> ,d'77/5/j וקישור ה0ררי0 ערכון  בכלל' הסברים ראה 12

רשימה (ראה 688 מסי מיוחד בפירסום ניתנו העיקריים, 0ימצאיו ועל הסקר עריכת שי0ות ושל המדד עקרונות של ועדכני נזפורנ! הסבר 13

יהלן).
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בערך, אספקה, מקומות ב100 הנאספים ושירותים
הסלילה. לענף

עבודה שירותי
על נקבע הנוכחי במרד עבודה שכר במדד השינוי
הסלילה קבלני שמשלמים בשכר החלים השינויים פי
את החליפה זו מדידה שי0ת למעשה. לעובדיהם
נהוגה הייתה אשר השכר, תעריפי מדידת של השי0ה
דצמבר ועד 1966 בינואר הקמתו מאז המדד בחישוב

.1972

תשומות של מחירים מדדי סדרות
בסלילה

הקשר מקדם
הקודם15 למדד

1.542
80.016

הבסיס תקופת

1 1966
1972 ממוצע

* 1981

התקופה

*** 1972  11966
* 19811 1973

ואילך ** 1981

תפוקת של סיטונ"ם מחירים מדד
מקומיים16 ליעדים התעשייה

המדד שימושי
ערך סדרות של ניכוי הוא המדד של העיקרי שימושו
שוספים, במחירים המחושבות התעשייתית, התפוקה

קבועים. במחירים ערך לסדרות והפיכתן

המדד אוכלוסיית
השייכים המפעלים כל מוגדרים כ"תעש"ה"
ענפי של האחיד ב"סיווג שהוגדרו כפי לתעש"ה",

'.1970 הכלכלה
והשירותים המוצרים כל נכללים המדד במסגרת
בין התעשייה, מפעלי כל ידי על והנמכרים המיוצרים
הם אם ובין אחרים תעשייה למפעלי נמכרים הם אם
ביניים מוצרי בארץ. אחרים לענפים נמכרים
כלולים אינם מפעל באותו הייצור להמשך המשמשים
כן, כמו נמכר. אינו התפוקה של זה שחלק היות במדד,
הענף של והשירותים המוצרים את כולל המדד אין

1978 לינואר עד ליצוא. מיועדת שתפוקתו "יהלומים"
"דפוס ענף של ושירותים מוצרים גם במדד נכללו לא

לאור". והוצאה

של משוקלל ממוצע ועירוניים). (לאעירונ"ם
מדד קבלת מאפשר בנפרד מערכת מכל התתמדדים

הסלילה. כל בעבור
לסוגי תתמדדים 4 פורסמו הקודמים, במדדים
נושאת); ושכבה מצע תשתית, (עפר, השונים הרבדים
 תשתית ללא  תתמדדים לשלושה דלעיל השינוי
לפי הסלילה הוצאות של החדש הסיווג מן מתחייב

רבדים.
ומתפרסמת מחושבת כבעבר, שלא כן, כמו
(עפר, רבדים לשלושה מדדימשנה של נוספת מערכת
מבצעי לכלל המתייחסת נושאת), ושכבה מצע

למע"ץ. פרס הסלילה,
בהוצאות השינויים את לשקף נועד תתמדד כל
ושירותים חומרים של קבוע סל לקניית הדרושות
של ההוצאות הרכב את והמייצג בסלילה, המשמשים
הכללי, המדד הבסיס. בתקופת המתאים הסלילה סוג
אחת מכל התתמדדים של משוקלל ממוצע שהינו
התשומות סל במחירי השינוי את משקף מהמערכות,

כולו. הסלילה ענף של
על בחוזים להצמדות כבםיס בעיקר משמש המדד
השינויים מן מחירים שינו" ולניכוי סלילה עבודות ביצוע

בסלילה. ההשקעות בערך

המדד אוכלוסיית
סולל' 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
בסלילת קשורות שאינן עפר עבודות על מבסון, חנייה
ועל לבניינים) עמוקים יסודות חפירת (כגון כבישים
על בתנועה הקשורות מיוחדות הנדסיות עבודות

רמזורים). התקנת (כגון הכביש

המדד משקלי של המקורות
,1981 יוני מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד סל
שנערך בסלילה" ההוצאות "סקר מימצא1 על מבוסס
40 של התשומות הרכב בו ונחקר 1980/81 ב
ודצמבר 1975 ינואר בין שבוצעו פרו"קסים

.'"1978

ומדגם והשירותים החומרים מדגם
העסקים

השונים ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
חומרים כ80 של המחירים שינו" ידי על מיוצגים

שם. ראר.
לעיל. חטררים, וקישור המדדים ערכון  נכלל1 הסברים ראה

הובאו העדכונים בעקבות למדדים שהוכנסו השינויים להלן). רשינוה (ראה 22 מסי 0כני בפירםום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירו0
הבאים: בפרסומים

.1969 1 ■on מחירים, של לסטטיסטיקה ירחון מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדר .עדכון
.1972 ו מסי שם, מקומיים", ליעדים התעשייה תפוקת של הס'סונ"ם המחירים מדד עדכון
.1978 ,1 מסי שם, מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מרד עדכון

14

15

16
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מוצרים, על החקלאות ענף של ההוצאה ועל מייצר,
לתשומה. המשמשים ושירותים חומרים

ניכוי כמדד1 הם המדדים של העיקריים שימושיו
של והן תשומות של הן ערך, סידרות של (דפלטור)
של להפיכתן כלומר, החקלאות, בענף תפוקות,
לסידרות שוספים במחירים המבוטאות ערך סידרות
מחירים שינו" השפעת לבדיקת קבועים; במחירים ערך
תחשיבים לעדכון החקלאות; ענף של הסחר תנאי על
חקלאית תוצרת מחירי על הדיונים במסגרת וחישובים
ועוד. החקלאי הייצור ערך לחישוב סובסידיות; ומתן

המדד אוכלוסיית
בהתאם היא החקלאות ענף הגדרת בתשל"ז, החל
ב"סיווג ודיג" "עור "חקלאות, עיקרי ענף להגדרת
זו, להגדרה בהתאם .1970 הכלכלה ענפי של האחיד
חקלאי בייצור העוסקים מפעלים החקלאות ענף כולל
דיג מנועים, חיים, בעלי גידול וירקות, שרה גידולי כגון:
שירותים המספקים מפעלים וכן בבריכות ודיג יחי
שירותי פירות, אריזת כגון: בלבד, החקלאות לענף

וכירב. זרעים הכנת ואיבוק, ריסוס
גינות נסיעת וסרינאר"ם, שירותים כולל אינו הענף
הכשרת לחקלאות, מים אספקת בהם, וסיפול נוי

חקלאית. תוצרת ושיווק קרקע וניקוז קרקע
החקלאי" ה"משק מהגדרת יותר רחבה זו הגדרה
במסגרת כללה שלא תשל"ו, עד במדד נהוגה שהייתה
"שירותים בענף הנכללים המפעלים את אוכלוסייתו
בתי לריסוס, מפעלים אריזה, בתי כגון: לחקלאות",
תשל"ו שנת עד המדד במסגרת נכלל לא כן וכוי. מיון

הימי. הדיג
התפוקה כל את כולל המרד בתשל"ז, החל
אחרים, לענפים החקלאות ענף ידי על המשווקת
בענף מועבר שחלקם ביניים מוצרי של סוגים ואותם
שנועדה תפוקה וכן שוק, במחירי מסחריות, בעסקאות
מחירי במדד נכללות במקביל עצמית. לצריכה
וכן אחרים מענפים הקנויות התשומות כל התשומה
הענף בתוך שהועברו הביניים, מוצרי של סוגים אותם
המדד אין מסחריות. בעסקאות  בחלקם לפחות 
לגביהם שאין ביניים, מוצרי אותם של תפוקה כולל

כלל. מסחריות עסקאות
תפוקות מחירי רק נמדדים כבעבר, הנוכחי, במדד
לא לכך בהתאם שוק. במחירי הנסחרות ותשומות
ביניים ומוצרי היער מוצרי תפוקת מחירי נמדדים

ירוק. מספוא כגון אחדים,

המדד משקלי של המקורות
נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד של התפוקה סל
התפוקה הרכב את מייצג ,1989 בינואר החל
ערך על נתונים ב1987/88. התעשייה של המשווקת
נתקבלו משנה, וענפי ענפים לפי המשווקת, התפוקה
בתוספת אלה נתונים ל1987/88. התעשייה ממדדי
לחישוב כבסיס שימשו העצמאיים, של התפוקה אומדן
חישוב לצורך הוערכו התפוקה ערך נתוני המשקלים.

הבסיס). (תקופת 1988 במחירי המשקלים

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדגם
מוצרים סוגי כ1,000 של מחיריהם נמדדים במדד
השונים והשירותים המוצרים מחירי ושירותים.
רוב נכללו במדגם מפעלים. כ800 של ממדגם נאספים
של התפוקה בערך חשיבות בעלי הגדולים, המפעלים
סוג המייצגים וקסנים בינוניים מפעלים וכן הענף,

זה. מפעלים
על המתקבלים המחירים הם הנמדדים המחירים
בית בשער כלל, בדרך הראשונה, בעיסקה היצרן ירי

מסי הכוללים שוק, מחירי הם אלה מחירים החרושת.
סובסידיות. כוללים ואינם קנייה,

תפוקת של סיטונ"ם מחירים מדדי סדרות
התעשייה

הקשר מקדם
הקודם7' למדד

'81..138
196.105

1929.101

הבסיס תקופת

1963 ממוצע
1968 ממוצע
1977 ממוצע
1988 ממוצע

התקופה

)01 1968  1 1964
<01 1977  1 1969

XII 1988  1 1978
ואילך 3ר198

ותשומת תפוקה של מחירים מדדי
החקלאות20 בענף

ושימושם המדדים מסרת
על המחירים שינו" השפעת את מודדים המדדים
שהוא תפוקה ממוצרי החקלאות ענף של ההכנסה

לעיל. המרדים, וקישור המרדים עדכון  בכלל1 הסברים ראה
לאור. והוצאה ודפום יהלומים הענפים ללא

'יהלומים'. ענף ללא
המרכ1ית הלשכה של 11 מסי סכנ"ם פרסומים סדרת בחקלאות. ותשומה תפוקה של מחירים במרדי נפירו0 הונאו המדד עקרונות

הבאים: בפרסומים הובאו העדכונים נעקנות למדדים שהוכנסו השינויים להלן). רשימה (ראה ל000י0סיקה
מחירים מדדי עדכון .1976.1 on מחירים של לסטטיסטיקה ירחון ראה  תשכו בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי עדכון
בחקלאות תפוקה מחירי מדר על ;1977.4 מסי שם. ראה  בחקלאות תשומה מחירי מדר  תשלו בחקלאות ותשומה שלתפוקה

.1988,4*001 1988.1 מסי ראהשם.  ב1986 בחקלאות ותפוקה תשומה של מחירים מדדי עדכון ;1978,1 מסי שם, ראה 
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הנמדדים המחירים
המחירים אין החקלאית התפוקה מחירי במרד
ידי על מחושבים אלא מסחריים, שוק מחירי הנמדדים
בכמות החקלאות ענף שמקבל הפדיון חלוקת
את הן כולל הפריון כאשר ומוצר, מוצר מכל המשווקת
הסובסידיות את והן מהקונה הענף שמקבל התמורה
חלק בעבור מהממשלה החקלאי שמקבל וההשלמות

מתפוקתו.
מוצר כל של השנתי המחיר חושב בתשמ"ה, החל
שנת לערכי המותאם השנתי "הפריון חלוקת ידי על
חורש כל של הפדיון כאשר שנתית, בכמות תשמ"ה"
הכפלתו ידי על תשמ"ה שנת של לערכים הובא נתון

במקדם:

בתשמ"ה לצרכן המחירים מדד
הנתון בחודש לצרכן המחירים מדד

מחירי זאת, לעומת נמדדים, התשומה מחירי במדד
1הם התשומות למוכרי הענף שמשלם מסחריים שוק
לשלב עד המוצר על וההיסלים המסים כל את כוללים
שאינו מוסף ערך למ0 פרט החקלאות, לענף השיווק

הנמדד. במחיר נכלל
במרד הן נמדדים והשירותים המוצרים מחירי
בנקודות התשומה מחירי במדד והן התפוקה מחירי
אוכלוסיית הגדרת לפי הענף ואל הענף מן המסירה

לעיל. שהובאה המדד

תפוקה של מחירים מדדי סדרות
החקלאות בענף ותשומה

הקשר מקדם
למדדהקודס21 הבסיס תקופת התקופה

2,896

2,909

חקלאית תפוקה מחירי מרד .1

תשל"ו ממוצע תשמ"ז תשל"ז
1986 ממוצע 1 י ואילך 1987
בחקלאות תשומה מחירי מדד .2

תשל"ו ממוצע תשמ"ז  תשל"ז
1986 ממוצע ואילך 1987

בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד
ההדרים

ההררים בענף ותשומה תפוקה מחירי מדר על נתונים
מס לישראל ר,סטטי0טי ב"שנתון לאחרונה הופיעו

.277  276 עמי "198435

של מערכות 2 ופ1רסמו חושבו תשמ"1 שנת ער
כדלהלן: אוכלוסיות סוגי ל2 שהתייחסו מדדים,

המיוצרת התפוקה לכלל המתייחס כללי, מדד (א)
כולו, החקלאות ענף שבשימוש התשומה ולכלל

ע"1 המשווקות לתפוקות שהתייחס חלקי מרד (ב)
בענף הנכללים המפעלים (ללא החקלאי" ה"משק
ולתשומות אחרים לענפים לחקלאות") "שירותים
אחרים. מענפים החקלאי" ה"משק של הקנויות
מערכת ומתפרסמת מחושבת ,1987 בשנת החל
המיוצרת התפוקה לכלל המתייחסת בלבד, אחת

כולו. החקלאי ענף שבשימוש התשומה ולכלל
המתפרסם שנתי מדד הוא התפוקה מחירי מדד
חודשי. מדד הוא התשומה מחירי מדד ואילו בשנה פעם
לשנים התייחסו תשל"ו עד השנתיים המדדים

ל1ח. לשנות  1986 ומאז חקלאיות

המדדים משקלי
בחקלאות והתשומה התפוקה מחירי מדדי משקלי
היחסית החשיבות את לב0א עקרונית צריכים
בסך לסוגיהן והתשומה התפוקה ערך של (באלפיות)
של הבסיס בתקופת והתשומה התפוקה ערך

המדד.
המ1צרים של והמשווקת המיוצרת התפוקה ערך
התפוקה מחירי מרד של המעודכן בסל הכלולים
ה"צור/השיווק כמויות הכפלת ידי על נאמר בחקלאות
הייצור ערך בסידרות שנתקבלו כפי מוצרים, אותם של
בלשכה לחקלאות המחלקה ידי על הנערכות החקלאי,
הנאספים המוצרים במחירי לסס0יס0יקה, המרכזית

החקלאית. התפוקה מחירי מדד במסגרת
המוצרים בייצור גדולות תנודות שיש מכיוון
גם לכך ובהתאם לשנה, משנה ובשיווקם החקלאיים
מכלל המוצרים של השיווק ערך של היחסית חחשיבות
מחירי מדד משקלי לשנה; משנה משתנה התפוקה
על מתבססים 1986 בשנת החקלאית התפוקה
נכלל המוצר ערך של היחסיות החשיבויות ממוצעי
תשמ"ר, החקלאיות השנים בשלוש התפוקה ערך

ותשמייו. תשמ"ה
של המעודכן בסל הכלולות התשומות ערך אומרן
נתונים על מתבסס בחקלאות התשומה מחירי מדר
על או החקלאות ענף של הקניות על ומפורסים רבים
חומרים, המספקות הפירמות של והשיווק הייצור ערך
לבעלי מספוא כגון. החקלאות לענף ושירותים מוצרים

וכוי. זרעים דשנים, חיים,
מקורות של רב ממגוון נתקבלו הנתונים
החקלאות, ענף חשבונאות אומתי בהם: שהעיקריים
נתוני עיבוד תשמ"א, והכפר החקלאות מפקד מימצאי
נתונים החקלאי, המשק רווחיות לחקר המכון
שהוזמנו נתונים שונים, וממשווקים מ"צרנים
החשמל, חברת כגון: ומ'נהל"ס ממשלתיים ממקורות

ועוד. לאגפיו החקלאות משרד המים, נציבות
מבוססים החלקאות כענף תשומה מחירי משקלי

ב1986. התשומות ערך נתוני על

לעיל. המרדים וקישור המ77'0 (071/  כיכלל'' הסברים ראה 21
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המדד משקלי של המקורות
של התשומות הרכב את מ"צג הנוכרו1 הלורד סל
נתונים .1976/77 שנת במשך האוטובוסים חברות
על האוסובוסים חברות של ההוצאות הרכב לגבי
נתקבלו השונים והשירותים המוצרים החומרים,
נחקר זה, בסקר האוסובוסים". חברות הוצאות ב"סקר
אוטובוסים חברות 8 של המפורט ההוצאות מבנה

."1976/77 בשנת

המהירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
כ150 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
ענף שמשלם אלה הם המחירים ושירותים. חומרים
חברות נוהגות שבו במקום האוטובוסים, שירותי
המוצרים החומרים, את לקנות האוסובוסים
קונות הן שבו בשוק הנהוג ההסדר פי ועל והשירותים

אחרים). והיטלים קנייה מסי מכס, כולל (כלומר,

מיוחדות מדידה בעיות
של העבודה שירותי משקל עבודה24. שירותי
קבוצות של העבודה שירותי של המשקל וכן שכירים
ועובדי מכונאים מינהל, עובדי נהגים, השונים: העוברים
חברות של ההוצאות לאחוז בהתאם נקבעו שירותים,
מכלל השכירה, העבודה שירותי על האוסובוסים
עבורה שירותי על כהוצאות המדד. סל על הוצאותיהן
מרכיביו, כל על ברוטו, שכר זה: לצורך הוגדרו
חברות ותשלומי לעובדים ישירות משלם שהמעביד
(ביטוח שונות לקרנות עובדיהן, עבור האוטובוסים,
חברי של העבודה שירותי משקל וכוי). מבטחים לאומי,
מתקבולי אחוזים 60 לפי נאמד הקואופרטיבים

החברים.
העבודה שירותי "מחיר של השוטפת המדידה
של במחירים שהשינויים כך בלבד, לשכירים מתייחסת
פי על נאמדים חברים) או (שכירים עבודה שירותי
צריכה המדידה בלבד. שכירים של עבודה בשכר השינוי
השינויים רק משתקפים אמנם, במדד, כי להבטיח
עבודה שירותי של קבוע סל לקניית הדרושה בהוצאה
ולא הבסיס) בתקופת העובדים מצבת את (המייצג

בעיסוקם. או העובדים בהרכב שינויים
של מדירה איפוא, היא, הנהוגה המדידה שיטת
השכר מרכיבי 2 (הכוללת האוטובוסים חברות .הוצאות
עובדים מדגם של שכרם על עבודה ליום הנ"ל)
את מייצג זה מדגם מעסיקות. שהן אינדיבידואליים

הבסיס. בתקופת העוברים כלל הרכב

מלון בבתי תשומה מחירי מדד
לאחרונה הופיעו תשומה מחירי מדד על נתונים
עמ' ,"1985  36 מס לישראל הסטטיסטי ב"שנתון

.275

באוטובוסים22 תשומה מחירי מדד
המדד שימושי

תעריפים קביעת על בדיונים כבסיס משמש המדד
שוטף וכאינדיקסור האוטובוסים בענף סובסידיות ומתן

בענף. המחירים להתפתחויות

המדד אוכלוסיית
של התשומות סל לכל מתייחס הנוכחי המרד
תחבורה שירותי המספקות האוסובוסים חברות
הם אלה שירותים אם בין לציבור, באוטובוסים והובלה
הובלת ולאעירונ"ם, עירוניים בקוים נוסעים הסעת
שירותי הם אם ובין בתחנות, חפצים ושמירת חבילות
חברות הוגדרו זה, לצורך באוטובוסים. ותיור טיול
החברות של המחלקות כל את ככוללות האוטובוסים
למשל, כך, מסחריות. עסקאות עצמן לבין בינן שאין
במסגרת כלולים האוטובוסים חברות של המוסכים
המדד אוכלוסיית המדד. לצורך האוטובוסים חברות
לבין בינם בעלות קשרי שיש מפעלים, גם כוללת
המדד אוכלוסיית למשל, כך האוטובוסים. חברות
חברות של התחנות" "מפעלי את כוללת

האוסובוסים.
של התשומה את כוללת המדד אוכלוסיית אין
המשמשים שונים, מפעלים שבבעלות האוסובוסים

בלבד. עובדיהם הסעת לצורך
המוצרים החומרים, כל את כולל המדד סל
שירותי הפעלת לצורך ששימשו והשירותים
ניתנים ושמחיריהם הבסיס בתקופת האוטובוסים
על שההוצאה סעיפים כולל המדד סל אין למדידה.
הקמת על הוצאות (כגון: כהשקעה מוגדרת רכישתם
וסעיפים, וכוי) אוטובוסים רכישת על הוצאות מבנים,
על הוצאות (כגון מחירים במדידת מיוחדים קשיים שיש
עד הקודם, במדד כי יצוין, ומתנות). תרומות ריבית,
מפעלים המדד באוכלוסיית נכללו לא ,1978 ראשית
אף האוטובוסים; חברות לבין בינם בעלות קשרי שיש
שירותי על ההוצאות אומדן המדד בסל נכלל לא

קואופרטיבים. חברי של העבודה

עדכון עי .1971 .2 מסי מחירים. של 7י0ט0י00וקר, ירחון .1969 באוטובוסים. תשומה מחירי מרד ראה: המדד עקרונות ש7 שיטתי פירוט
.1978 ,11 מסי שם. ראה בעקבותיו שהוכנסו והשינויים המדד

.1978 ,11 מסי שם. ראה
שם. ראה העבודה, שכר מרידת שיטת פירוט

23

24
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תשומות של מחירים מדדי סדרות
באוטובוסים

הקשר מקדם
הקודם26 למדד

'10.347

הבסיס תקופת

1969 ממוצע

1111 1978

התקופה5

1111 1970
*0\\ 1977
IVVI 1978

ואילך

והציוד הנכסים משקל ברק"מא. וציוד נכסים
ערך אחוז לפי נקבע האוסובוסים חברות שבבעלות
על האוטובוסים חברות הוצאות מכלל שלהם הפחת
נאמדים שוסף, ובאופן הבסיס; בתקופת כולו המדד סל
וציוד נכסים במחירי השינויים פי על מחיריהם שינו"

חדשים.

דמי אחוז לפי נקבע שבשכירות נכסים של משקלם
על האוסובוסים חברות הוצאות מכלל הנכס שכירות
את שוסף באופן ומודדים הבסיס, בתקופת המדד סל

הנכס. שכירות דמי

נבחרים פרסומים

(1964) למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17
תפוקת של הסיטוניים המחירים מרד 22
(1966) מקומיים ליעדים התעשייה

(1968) לצרכן המחירים מדד 29
(1969) המשפחה תקציב סיווג 31

מיוחדים פרסומים
1977/78 מלון בתי הוצאות סקר 640

ודרכים כבישים בסלילת תשומה מחירי מדד 688
1980/81

סכנ"ם פרסומים
(1959) לצרכן המחירים מדד 5

בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי 11

(1961)

האונוונוסים. חברות הוצאות סקרי המקור: 25

לעיל. המדדים, וקישור המורים עדכון  בכללי" הסברים ראה 26
הקואופר0יבים. חברי של עבודה שנר ללא 27
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המחירים מדדי ברמת '/1.השינוי לוח
TABLEX/1.CHANGE IN LEVEL OF PRICE INDICES

Percentages
Pirce index of של Q'vnn tid

תשומה
באוטובוסים

חברי שכר (כולל
7ן1אופר0יבי0<

Input
in buses

)incl.coopera
tive members1

wages)

החקלאות* ענף
The agriculture

branch2

Input
r1i71an
Output

o'Tno
סיסונ"ם
תפוקת של
התעשייה'
Wholesale
pirces

of industrial
output1

nnvun
בסלילה
Input

in road
construction

תשומה
בבנייה
למג1רי0
Input in

residential
building

D'vnnn
לצרכן

Consumer
prices

שנהשנתייםממוצעיםא. בל ,(nr> niiiw)change onA. Annual averages (calendar years)
7 previousודמתהלעומת year

19602.35.4__

19616.79.0_
19629.412.6___

19636.65.4__
19645.15.0_1.0__

19657.77.3_3.9_

19668.08.1_4.8_
19671.60.01.01.2_

19682.14.56.62.3_
19692.52.33.02.1___

19706.110.97.66.811.3
197112.010.512.69.2_18.9
197212.916.014.111.621.8
197320.028.520.119.1__25.6
197439.747.249.751.548.2
197539.330.649.140.8__47.9
197631.326.426.030.9_27.1
197734.630.936.338.631.030.439.1
197850.657.375.153.1■ 38.648.156.8
197978.387.4 .91.979.1. 66.463.175.9
1980131.0127.61445135.8123.4135.1144.3
1981116.8131.71465121.9135.0134.7127.9
1982120.3117.0126.6124.799.1116.5118.8
1983145.7134.7144.0142.2153.2125.7133.9
1984373.8388.43505396.1290.7317.8408.0
1985304.6246.0254.7265.7424.9372.02575
198648.146.746.344.370.070555.1
198719.925.623.818.0311J313.9225
198816.320.016.317.414.718.115.4
קודמת4ב. שנה דצמבר לעומת .Bתנמבר December as against December of the previous year4
10.111.317.7ו.197010.112
197113.413.316.010.3225
197212.417.112.59.6. _16.1
197326.439.836.729.532.5
197456.252.868.272.860.1
197523.518.624.619.037.8
197638.029.924.939.228.1
197742.539.761.450.043.649.3
197848.158.365547.0 ■46.650.8
1979111.4116.5123.8113.9_116.692.6
1980132.9134.0151.7138.1149.8155.7
1981101.5109.4122.01035_96.3110.1
1982131.5130.4133.2136.9141.2128.8
1983190.7178.51879(99.7206.0160.4
1984444.9476.04177446.9_4235480.6
1985185.2135.9150.5152.8167.3153.2
198619.724.018.214.3_5.936.4
198716.123.724.320.720.818.9
198816.416.813.315.7(7.9125

f Excl, "Printing and publishing". 2 For farming price indices 
agricultural years, (960/611985/86. 3 In 1987 calendar year
1987 as against calender year 1986. As of 1985/86. the output pirce
index rose by 10.5 percent and the input pirce index  by 12.5
percent. 4 For price indices of input in buses 
OctoberDecember of each year.

החקלא1ת בענף מחירים במדדי 2 לאור: /הוצאר, דפו0 ענף ללא 1

השיג!1 אחו! 1987 בשנת 3 תש0*ו. עד תשלז חקלאיות שנים למי 
עלה לתמימי! 0תש10 986ו. הל1ח שנח לעומת 987ו הלוח ש>ת עכור 0ח1טב
התפוקה מחירי ומדד אחחי0 ב10.5 החקלאות בעוף התשומה מחירי מדד
 באו0ו00י0 תשומה מחירי כמדד 4 אחוזים. ב2.5ו החקלאות בענף

שנה. כל או7ן0ובררצמנר
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CONSUMER PRICES לצרכן מחירים
לצרכן המחירים מדד י/2. לוח

TABLE X/2.CONSUMER PRICE INDEX

Monthחודשממוצע
שנתי
Annual
averageוIIוווIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

=100 Xהבסיס: 1951Base:
194889777982868991939496 93 9496
194991979797989492908985 85 8784
י195085 848484848483838486 85 8589
1951979092939496959698105 103 100107
1952153113120132144150157162165175 173 169178
1953196181182184187191197200201208 207 205212
1954220214216217217218214217222228 227 227228
1955233228228229230230232233231236 238 239239
1956248238239244246249249244247248 259 260250
1957264254259261265270258264269267 268 268263
1958273267269268272276267274274273 280 280274

Base: I 1959 = 100.0 D7|7nChainingהבסיס: coefficient: 2.753 הקשו:
1959100.6100.0100.8100.9100.4104.399.398.097.9102.1 101.9 100.1101.6
1960102.9101.2101.4102.4101.2103.2100.8101.3101.5105.8 106.2 104.1105.1
1961109.8107.5106.6106.8106.7114.3110.4108.0107.1113.1 112.2 110.7114.6
1962120.2115.0115.6118.2120.3119.1117.5118.5119.9124.9 124.0 122.7126.3
1963128.1126.3126.3126.3124.9129.0127.9128.0125.9131.9 129.4 128.4132.6
1964134.7133.6133.6133.4132.2136.7132.9134.7133.4137.1 135.9 134.4138.5

Base: 1964 = 100.0 DIpDChainingהבסיס: coefficient: 1.347 ר,קש7:
1965107.7103.7104.2106.3107.2109.4108.9108.1106.9110.0 109.4 108.3110.1
1966116.3111.5112.7114.6116.7117.2116.8117.1115.8117.9 118.5 1175118.7
1967118.2118.6117.5118.0119.8120.1118.8117.9116.8118.1 117.6 116.7118.9
1968120.7120.0119.9120.8121.9121.7120.4120.8119.7120.7 121.0 120.2121.2
1969123.7121.8121. 5123.2124.0123.3124.5124.6122.2125.4 124.5 123.0125.9

Base: 1969 = 100.0 :conn07/7/7Chaining coefficient: 1.237 :iiufin
1970106.1101.5101.9102.9103.7105.0104.8104.4104.9111.3 111.3 109.1112.1
1971118.8114.1114.0115.5116.4117.0117.2116.6117.2125.6 123.6 121.0127.1
1972134.1128.9128.2130.8132.3133.7131.8132.7133.3140.8 138.4 1352142.8
1973160.9145.5146.9150.5156.3158.5159.0161.7162.7175.8 168.4 165.4180.5
1974224.8186.9202.0207.4213.0218.7219.4222.4223.5260.8 233.6 227.9281.9
1975313.1287.4291. 7298.8303.9308.2307.1308.5308.6345.5 334.9 315.0348.2
1976411.2352.9355.4368.2389.3397.6398.4418.7423.8468.0 448.0 433.5480.6

Base: 1976 = 100.0 Chainingמקדםהבסיס: coefficient: 4.112 הקשר:
1977134.6116.6117.7120.0122.9125.8128.8130.7135.8163.4 146.1 141.0166.6
1978202.7170.4173.1179.5189.4192.9196.7201.4206.2238.6 224.6 212.4246.8
1979361.4259.0265.3280.2304.5319.0330.3348.5377.7482.6 439.8 407.9521.7
1980834.9559.9587.5617.5680.5744.9779.3813.4880.51,146.7 1,048.4944. 51,215.3

Base: 1980 = 100.0 Chainingמקדםהבסיס: coefficient: 8.349 הקשר:
1981216.8156.2164.8172.7191.1197.5202.9215.2223.6278.9 263.6 241.8293.3
1982477.7317.7335.8352.8390.4414.7439.7480.2518.0643.3 604.1 557.3679.0
19831,173.5736.6781.3825.4934.9986.51,022.01,085.91,163.71,768.5 1,535.5 1,268.31,973.8
19845,560.42,268.32,539.82,810.73,389.73,874.34,391.74,934.15,746.910,367.4 8,672.6 6,975.010.754.8
11985225.0113.21285144.0171.9183.6211.0269.0279.5302.8 301.4 288.0306.7

Base: 1985 = 100.0 :o'binChaining coefficient: 2.25 niupn oipn2
148.1 1986134.5136.7138.8143.4145.7148.1148.1149.7160.7 156.2 152.6163.1
177:5 1987166.6168.2170.4174.2175.3177.0177.4179.6187.0 184.1 181.3189.4

Base: 1987 = 100.0 :connמקדםChaining coefficient: 1.775 :iiupn
1988116.3108.4109.3111.1114.1115.5115.8115.9116.8123.6 121.6 118.8124.2
1989130.0132.2132.8136.2137.4139.1139.9

< For comparison with previous indices, the 1985 indices must be
multiplied by 100. 2 For chaining to previous years  see note 17 in
the introduction.

נ00ו. להכ9ילם יש הקודמים, למדדים 1985 מדרי את להשוות כוי
במבוא. 7 הערה ר'  קודמות לשנים קישור בדבר

PRICES 274



וקבוצה ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד  י/3. לוח
TABLE X/3.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP

וקבוצה ראשית קב1צה

Base הבסיס:
1980=100.0100.0

Base :
1985=

Base הבסיס:
1987=100.0M3in Group and group ■

י1984 198519861987
"tpvm
Weight
1987

1988

הכללי 5,560.4225.0148.1177.51,000.0116.3GENERALהמדד INDEX

וסירות ירקות בלי 5,608.2225.9146.0174.9935.8116.2Theהמדד index excluding vege.

tables and fruit

ירקות (בלי מזון
וכירות)

5,297.7218.1146.4167.4165.1118.5Food (excl. vegetables and
fruit)

ומוצרי רנניס .on?
נצק

5,745.3226.2139.7165.7■ 25.2126.7Bread. cereals and dough
products

ורגים עופות ,5,875.3252.0148.6162.352.9111.9Meatנשר, poultry and fish

ומרגרינה 5,552.6263.0101.4108.24.9138.6Fatsגנונים and margarine

חלב ומוצרי 3,574.4171.3159.0193.6265116.5Milkחלב and dairy products

4,440.2219.8149.1153.14.3116.4Eggsביצים

וממתקים רינה ,4,397.3142.6144.6164.775124.6Sugarסוכר, marmalade £ sweets

6,396.7201.1138.7177.210.8115.2Beveragesמשקאות

מונינו מזון 5,519.3184.8157.0166.610.4111.6Miscellaneousמצרכי food products

לבית מחוץ 6,571.1248.4150.2188.3226125.9Mealsארוחות away from home

ופירות 4,908.8211.7180.2217.864.2117.7Vegetablesירקות and fruit

6.688.3265.3132.3155.71646117.0Housingריור

וירה 6,814.5278.0144.4199516.7133.6Rentשכר

ודמי רירות מחירי
מפתח

6,759.3267.9130.9151.0138.1114.7Prices of dwellings and key
money

אחרות דיור 5.145.0197.0136.7161.39.8121.2Otherהוצאות housing expenses

חרירה 5,416.3230.3155.5196.793.3120.4Householdאחזקת maintenance
ומים דלק ^nvjn4,828.9219.2120.5126.428.0112.9Electricity, fuel and water

הבית ושיפור אחזקה
והחצר

5,864.2201.8169.2242.725.8122.4Maintenance and repairs

שונים בית משק 7.295.7231.4133.8155.79.0125.2Miscellaneousצורכי household
utensils

כללית 6.113.5337.9205.8266.115.81ארנונה 13.7Municipal taxes

בבית 5.060.3191.8244.6421.814.7135.5Domesticעורה help
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(המשך) וקבוצה ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד  י/3. לוח
TABLE X/3.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP (cont.)

וקבוצה ראשית קבוצה
Base : 0'onn
1980=100.0

Base הבסיס:
1985=100.0

Base : 0'cnn
1987=100.0Main group and group

י1984 19851987 1986
משקל
Weight
1987

1988

לבית וציוד 4.945.7168.6171.9ריהוט 142.571.8111.6Furniture and household
equipment

4,871.2167.5158.0ריר.ו0 136.324.0106.2Furniture

חשמלי 4,680.2162.5183.3ציוד 148.027.7117.0Electrical equipment

ולמ0בח לבית 5,032.0159.2163.8ציוד 134.77.6111.2Home and kitchen equip■
ment

לדירה וקילוס מיסה 5,758.9192.9169.2כלי 142.3125110.3Bedding and home
decorations

הכל והנעלה0ך 5,269.3207.0171.6הלבשה 152.172.0111.0Clothing and footweartotal

5,589.52225173.0הלבשה 153.657.2110.6Clothing

4,218.2156.3166.3הנעלה 146514.8112.4Footwear

הכל 0ך 6.188.7236.6226.9בריאות 170.555.0121.4Healthtotal

רפואיים 6,785.4276.9250.6שירותים 185.5315122.6Medical services

חולים קופת 6,549.6266.02535שירותי 189.124.1120.6Sick Fund services

פרסי רפואי 7,664.9317.7242.5שירות 175.27.4129.0Private medical services

שיניים 5,144.1178.5197.8ריפוי 150.115.1121.8Dentists' fees

רפואי וציור 6,011.9198.5168.8תרופות 137.48.4115.9Medicaments and medical
equipment

תרבות חינוך,
ובירור

5,798.0222.7198.1 154.3120.1118.7Education, culture and
entertainment

6,122.3270.6232.0חינוך 174.038.1125.3Education

ובידור 5,696.9207.7187.6תרבות 148.282.0115.7Culture and entertainment

ותקשורת 4,864.7226.2170.4תחבורה 147.3152.5110.8Transport and communication

5,023.3232.8169.4תחבורה 147.3137.5110.9

תקשורת 3,432.7166.0186.6שירותי 147.915.0109.8Postal services

5,402.8193.3184.7שונות 149.841.4116.1Miscellaneous

וסבק 5,788.6219.6164.3סיגריות 156.87.497.5Cigarettes and tobacco

איש"ם 6,312.2218.2197.9שירותים 146.824.9124.2Personal services

ושעונים 6,312.2134.1187.7תכשיטים 147.47.0109.4Jewellery and watches

וכדי ילקוטים 3,987.7113.4146.9תיקים, 137.72.1107.3Handbags, etc.
1 For comparison with previous years,
multiplied by 100.

the 1985 indices must be במאה. להכסילם יש הקודמים, למדדים 1985 מדדי את להשוות כדי 1
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כלכלי ענף לפי לצרכן, המחירים מדד  י/4. לוח
TABLE X/4.CONSUMER PRICE INDEX, BY ECONOMIC BRANCH

: :Baseהבסיס:Baseo'cnnBaseהבסיס
1980=100.01985=100.01987=100.0

וקבוצה ראשית Mainקבוצה group and group
כושקל

י1984 198519861987Weight
1987

1988

הכללי 5,560.4225.1148.1177.51,000.0116.3GENERALהמדד INDEX

תוצרת ללא הכללי 5,626.1226.1145.7174.99335116.2Generalהמדד index excluding
agriculturalחקלאית produce

חקלאית 4.820.6214.7778.6211.766.5117.0Agriculturalתוצרת produce

. וכוי ופירות 4,699.7212.8185.7223.9585117.0Vegetablesירקות and fruit etc.

חיים נעלי ותוצרת 5,254.1221.4155.3171.58.0117.3Fishדיג and livestock
products

תעשייה 5.151.6198.3139.7159.4430.0113.3Industrialמוצרי products

ו0בק משקאות .מזון 5,284.0215.3145.4165.0149.9116.4Food, beverages and tobacco

ומוצריו 5,683.9250.9152.9166.249.7111.5Meatנשר and its products

ומוצריו 3,611.3170.9158.7192.92651165Milkחלנ and its products

וטנק איור 138.8156.273.7119.7Other§5,718.5218.0מזון food and tobacco

טקסטיל ומוצרי 5,652.6216.5149.0169.666.5110.3Clothingהלבשה and textile
products

ורהיטים ומוצריו 5,003.9170.8136.8160.126.1108.3Woodעץ and its products
and furniture

גומי עור, ומוצרי 4,322.6155.9143.2161.120.4112.3Footwearהנעלה S leather, rubber

andופלסטיק plastics products

הונלה כלי מכונות. 4,113.4149.5138.8167.186.3111.4Metalמתכת, products, machines,
חשמל 1vehiclesמוצרי and electrical

goods

כימיים מוצרים 5,747.7224.6116.0118.541.8113.7Manufactureתעשיית of chemical

נפט andומוצרי petroleum products

ל.נ.מ.א. שונות. 5,375.4183.8142.4176.639.0113.9Miscellaneousתעשיות industries,
n.e.c.

ודיור בנ"ה 6.719.9265.6132.9757.3168.1117.5Buildingשירותי and housing services

ומים 4.394.5207.2127.7739.324.0111.6Electricityחשמל and water

ותקשורת 5.341.0263.8142.6766.063.4108.7Transportתחבורה and communication

5,988.2244.11785238.8248.0122.8Servicesשירותים

וניסוח Taxes'4,961.6248.7208.1258.954.9119.2מסים and insurance

חינוך 6,340.3275.6171.1227.735.9125.2Educationalשירותי services

נריאות 6,217.9242.9175.3235546.6122.4Healthשירותי services

נירור 8,278.2333.8172.2242.316.6123.0Entertainmentשירותי services

הארחה 6,755.2245.5144.7185.143.3122.4Hotelsשירותי

עסקיים 5,397.3234.6155.1199.04.8120.8Businessשירותים services

אחרים 5,556.0200.7186.0280.445.9126.2Otherשירותים services

1 For comparison with previous years, the 1985 indices must be
multiplied by 100.

במאה. להכסילם w הקודמים, למדדים 1985 מדדי את להטווח כוי
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prices of input in residential building למגורים בבנ"ה תשומה מרוירי
למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד י/5. לוין

TABLE X/5.PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING

K/T1nMonthממוצע
שנתי
Annual
average1IIוווIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

11^הבס 1950=100:0Base:

1951125.1116.0118.0127.0_139.5_

1952211.3 160.4214.0232.0231.7235.9235.9236.5239.9
1953275.8239.9 239.9250.9258.4258.4280.1281.9294.2300.6300.6300.6303.7
1954353.6343.9 306.4352.4352.4356.5356.5353.5358.1363.1363.1365.6371.6
1955393.4377.2 377.4377.2377.7377.1379.1381.7383.7419.2421.6422.2427.2
1956451.7427.4 427.2444.9444.9450.1459.4460.4461.1461.1461.1461.1461.1
1957474.2468.9 468.9468.9468.9468.9468.7477.2477.4477.9481.7481.5481.1
1958479.44795 480.6479.5481.1478.5475.6482.9481.5480.1478.8478.4476.3
1959484.8479.3 475.4481.0484.1483.4482.9484.6487.9488.0489.3490.0491.4
1960510.9491.1 491.1502.0503.8503.1513.5521.0520.9521.4520.8521.3521.3
1961557.0538.8 521.5540.7550.4550.8554.3565.3568.1571.4572.2574.7575.3
1962627.2599.7 576.2618.0618.6617.9618.3627.9650.4650.3650.3649.6649.0
1963660.8662.7 655.3659.7660.1660.1660.6662.1662.1661.2661.26625661.9

:הבסיס: I 1964 = 100.0Base) קשר: Chainingמקדם coefficient: 6.68C
1964103.9100.3 100.0100.4100.7100.7102.8108.1108.2105.5105.9107.2107.5
1965111.5108.4 107.9109.1110.0110.3112.4114.6115.4115.1111.2111.6111.6
1966120.5117.6 113.3119.1119.5119.6122.4125.0125.2123.0120.6120.6120.5
1967120.5120.4 120.5120.4120.3120.3120.3120.5120.5120.41205120.7121.6
1968125.9122.9 122.6123.0123.3124.2128.0, 131.6131.7128.2124.7125.2125.4

:Baseהבסיס: 1968 = 100.0Chaining coefficient: 1.259 קשר: גוקדם
1969102.399.8 99.899.9100.1100.2103.1106.2106.8104.4101.9102.3103.3
1970113.4105.7 104.3107.3111.3111.5114.7118.1119.2121.9115.6115.5115.8
1971125.3119.7 118.6120.0119.7120.7124.5128.7131.8131.0■ 128.1130.1131.2
1972145.4135.7 135.4138.4139.0140.6144.7150.4156.1150.1149.3151.2153.6
1973186.9162.4 160.4165.5174.3177.4184.8197.4201.0201.8196.7207.0214.7
1974275.2235.7 225.6238.2248.2262.6272.0298.0300.8297.1289.7306.6328.1
19751335.4 331.9339.8343.4

IV 1975 = 100.0 Base:Chainingהבסיס: coefficient: 3.434 קשר: Dipn
1975100.0100.1103.3108.6109.3106.2109.9112.4113.3
1976132.4115.5 114.6116.6126.3128.4133.3138.5140.9140.8141.4144.9147.2
1977173.3150.3 149.2151.1158.4162.1169.1178.01835182.1185.7203.9205.7
1978272.6222.3 215.4227.7253.2258.9270.9282.3290.9298.6305.0320.4325.6
1979510.9352.4 346.8370.5413.9439.4484.9532.2572.8596.5635.7680.7705.0
19801,162.7805.9 790.8827.1942.21,002.61,085.81,229.31,304.21,305.31,452.01,557.31,650.0
19812,694.02,003.1 1,889.8? 053 12,334.3241202,550.02,906.03,006.33,135.43,231.83,351.43,454.8
19825,845.64,154.7 3,916.24,263.94,715.15,025.15,364.36,279.46,635.36,758.47.342.37,731.37,961.2
1983213,710.09,334.4 8,911.39,572.410,640.411,178.712,094.713,660.214 767.515,031.417 651 ?

Xהבסיס: 1983  100.0Base:ו 512מקדם Chainingץשר: coefficient: 176.
1983100.0111.2125.6
1984379.6170.7 145.8183.7230.7259.3304.0363.7424.8490.0573.6685.7723.5
19851,313.4839.6 755.8939.81,058.61,125.31,257.61.569.71,641.51.600.41,605.71,659.91,706.4
19861,926.11,772.4 1,725.31,788.41,819.91,851.61,931.11,958.41,978.62,030.12,039.12,102.32,115.9
19872,419.22,222.4 2,173.02,279.12,300.02,319.82,392.62,512.92,546.42,531.32,535.42,601.42,616.4
19882,902.92,721.2 2,683.62JB0.32,799.42,827.82,914.73,010.73,036.82,978.42,992.83,032.33,056.4
19893,220.7 3,141.73,239.73,279.93,321.73,421.93,545.4

/1 See introduction to this chapter. 2 See note 2 to Table X6. .6/' 7יוח 2 הערה ראה 2 וה. לפרק 0נוא ראה 1
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קבוצה לפי למגורים, בבנייה תשומה מחירי מדד י/6. לוח
ותתקבוצהי

TABLE X/6.PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING, BYGROUP AND
SUBGROUP1

1תתקבוצה קבוצה

Base: הבסיס:
IV 1975=100.0Base: X 1983=100.0 הבסיס:

Group and subgroup
2198319841985198619871988

הכללי 13,720.0379.62,902.9המדד 2,419.2 1,926.1 1,313.4GENERAL INDEX

שיש מחצבה, חומר1
חרסינה ומוצרי

18,591.1377.62,995.1 2,725.5 2,265.2 1,540.9Quarry, marbleandporcelain
products

מוהצבר. 1mm
חרסינה ומוצרי שיש

21,780.9
12,726.4

340.3
512.2

2,825.1 2,540.4 2,074.5 1,396.9
3,609.8 3,394.6 2.954.4 2,061.2

Quarry products
Marble and porcelain

טיליקט איטונג, צמנט,
ומוצריהם

18,765.9393.22,826.6 2,331.2 1,864.5 1,377.0

products

Cement, ytong. silicate and
their products

מתכת ומוצרי נח>
לבנייה נרז7"

ומוצרי פחים פרופילים, .
מתכת

11,400.9
10,329.5
13,961.8

390.6
§391.7
387.4

2,346.9 2.020.5 1.803.5 1,378.9
2,133.9 §1,929.8 §1,836.3 §1,418.5
2,948.5 2,276.6 1,711.1 1.267.2

Iron and metal products
Building iron
Profiles, tin and metal
products

אחרים וחומרים 10.902.5387.72.925.6עץ 2,461.4 2,004.4 1,3865Wood and other materials
עץ

אחרים חומרים
9,950.1
12,009.9

394.2
383.5

2,573.9 2,228.9 1,921.2 1,363.6
3,152.2 2,611.2 2,058.1 1,401.3

Wood
Other material

אינסטלציה
אינסנולציה 1min

מרכזית והסקה סניסרית
אינסנולציה חומרי

חשמלית

13,954.6
14,066.1

13,434.1

45/8
455.1

425.0

3,112.9 2,664.5 2.234.3 1,581.3
3,018.7 2,632.0 2,227.1 1,587.0

3,878.9 2,928.5 2,292.4 1,534.9

Plumbing materials
Sanitary and central heating
and plumbing materials

' Materials for electrical
installation

עבורה שכר
בניין '?/p9

ניהול פיקוח, צוות
ושירותים

12,924.8
12,315.3
16,880.9

372.1
376.8
348.2

2.753.8 2,217.6 1,700.4 /,744.9
2,776.0 2,228.6 1,692.3 1,144.9
2,640.8 2,161.5 1,741.7 1,144.6

Wages
Building workers
Supervision, management
and services

ר,ובלר,
שכורה הובלה
עצמית הובלה

18,017.4
20,600.0
14,758.4

358.6
347.2
378.2

2,994.3 2.769.0 2.212.4 1,403.5
3,369.1 3,104.2 2,363.5 1,389.4
2,349.6 2,195.5 1 ,952.6 1.427.9

Transportation
Hired transportation
Own transportation

עבורה וכלי ציור

ציוד שכירת
עצמי ציור

עבודה כלי

13,018.6
13,913.9
10,549.9
16,725.0

363.5
313.0
358.2
532.4

2,713.1 2,401.5 1,943.7 1,330.8
2,139.2 1,844.0 1,551.3 1,049.9
2,644.9 2,402.5 1,927.3 1,350.4
4,679.1 3.851.6 3,081.0 1,931.3

Equipment and tools
Hiring of equipment
Own equipment
Tools

שונות
וביסוח D'on

10,324.6
10,304.5

322.8
321.7

4,833.1 4.056.1 3,141.7 /,657.4
6,136.7 5,225.0 4.162.1 1.913.3

Miscellaneous
Taxes and insurance

והוצאות משרדים החזקת
אחרות

10,110.7323.93.606.9 2,956.6 2,182.0 1,416.7Office maintenance
and other. expenses

1 See introduction to this chapter. 2 As of November. the index
is based on October 1983. The average for 1983 was compiled after
linking theNovember and December indices to the previous base. See
introduction.

אוקטובר בסיס על מ1צנ המדד בנובמבר, החל 2 .nr לפרק מבוא ראה 1

הקודם; לנס'ס ודצמבר גובמבר מדדי קישור אתר' געשה ל1983 הלומוצע ו. 983
מבוא. ראה
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prices of dwellings דירות מחירי

קודמתה1 לעומת שנה כל דירות, במחירי השינוי  .7/' לוח
TABLE X/7.PRICE CHANGES OF DWELLINGS ON A YEAR

EARLIER1

שינוי X
קודמת row Ttnw'iקודמת שנר, לעומת

"/ change"kchange
on previous yearon previous year

196115.2197527.9
196221.7197611.3
196323.919779.8
196415.7197879.0
ו1965 0.91979144.4
19662.1198093.9
19670.41981154.5

. 19686.219821218 ■
196913.91983160.8
197017.51984381.2
197125.81985284.6
197229.3198627.8
197326.8198716.2
197438.51988185

I As of 1988. there is no direct measurement of key ץ6ח0רח מפתח. רמי ש> ישירה מדידה 1'n 1988o

prices of input in road construction בסלילה תשומה מחירי
הכביש ורובד סוג לפי בסלילה, תשומה מחירי מדד  .8/' לוח

TABLE X/8.PRICE INDEX OF INPUT IN ROADCONSTRUCTION, BY TYPE AND
LAYER OF ROAD

Base: V 1981 = 100.0 :o'onn
י019831984שקל 1985198619871988
Weight

הכללי 100.0627.82,828.31,003.31,468.22,115.0המדד 1,817.9THE GENERAL INDEX

הכביש Typeסוג of road
לאעירוני א0פי0 23.3629.22,741.2966.51,443.22,089.7כביש 1,793.2^Jonurban asphalt road

עירוני א0פ?0 76.7627.42,855.01,014.51,475.82,122.4כניט 1,825.2Urban asphalt road

Layerהכביש2רובד of road2
עקר 33.4656.02,788.5965.41,424.92,027.8ענודות 1,741.2Construction works

34.4610.92,704.5916.01,412.82,217.9 1,864.8Subbase
נושאת 32.2616.53,001.71,134.61,571.32,092.8שכנר, 1,845.3Bearing course

1 For comparison with previous years, the indices as of 1985 must ב*10. להכפילם יש הקודמים, ל0דר'0 ואילך 1985 0ררי את להשוות כדי 1

be multiplied by 10. 2 As of 1981. no separate index figure is given מבוא. ראה לתשתית; נפרד מיר \xn 1981 נ החל 2
for the Base item; see introduction.
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prices of industrial output התעשייה תפוקת מחירי
מקומיים ליעדים התעשייה תפוקת של סיטונ"ם מחירים י/9.מדד לוח
TABLE X/9EHOLESALE PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET

unmMonthממוצע
שנתי
Annual

1IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII average

1977 = 100.0 :Baseהבסיס:
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
1980644.7427.7445.9480.4527.1566.5598.8637.3687.2736.8812.2873.1913.3
19811,436.11,019.31,102.61,153.71,228.51,290.61,363.91,453.51,520.61,623.01,724.11,821.01,931.8
19823,241.62,087.42.219.62,382.02,541.22,753.12,990.43,311.03,616.43,882.54,147.94,367.94,599.7
19837,924.24,913.35,178.25,553.95,925.76,326.36,769.57,242.57,874.28,634.310,391.412,386.313,894.8
198439,346.115,933.918,066.520,181.923,092.926,338.829,982.334,674.741,548.049,724.061,394.375,177.576,038.7

י 19851,440.3786.1907.61,004.21,147.91,162.81,356.31,728.11,744.81,789.81,847.51,886.51,922.5
19862,090.01,943.51,972.21,993.22.027.22,070.42,094.82,120.22,126.22,150.72,174.02,194.82,213.3
19872,475.92,265.22,325.12,373.72,399.62,409.72,451.82,489.72.523.92.555.22,598.92,641.32,676.4
19882,910.12,726.22,754.92,782.22,814.72,865.82.900.92,933.12,963.92,990.43,026.23,064.13,099.1

:o'onn= 100.0: 1988Base:oefficient: 29.101: הקשר Chainingמקדם (
!989112.5115.3116.6117.8119.1120.71225

1 For comparison with previous years. the indices as of 1985 must be להכסילם יש
multiplied by 100; and for comparison of the 1989 index with those preceding להכפילם .ש
1985. they must be multiplied by the chaining coefficient and by 100.

הקודמים. למדדים ואילך 985ז מדדי את לחשווח נדי ז

,1985 שלפני למדדים 1989 מדר להשוזת /כדי נ100;
.100 כפול הקשר במקדם

ליעדים התעשייה תפוקת של סיטונ"ם מחירים "/10.מדד לוח
ראשי ענף לפי מקומ"ם,

TABLE X/10.WHOLESALE PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE
DOMESTIC MARKET, BY MAJOR BRANCH

Base: 1977 = 100.0 הבסיס:

משקל
ראשי יWeightענף 1985198619871988Major branch

1977

הכללי 1,0001,440.32,090.02,475.92,910.1THEהמדד GENERAL INDEX
וחציבר. 141,801.22,535.43,199.03,624.3Miningכרייה and quarrying

ו0בק משקאות ,2531,474.32,134.62,383.02,852.7Foodמזון. beverages and tobacco
0651,173.61,669.02.032.92,251.6Textilesקס0יל
491,211.21.947.92,333.82,683.1Clothingהלבשה

ומוצריו 12עור .1.209.31,754.62.088.42,407.8Leather and its products
ומוצריו yv491,315.81,928.62,385.12.658.7Wood and its products
ומוצריו 321,402.81,940.12,353.52,652.6Paperנייר and its products

לאור והוצאה 332,134.33,416.74.336.75,210.9Printingרפוס and publishing
ופל00יק גומי 401,273.81,919.02,352.42,825.6Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימ"ס 701,475.32.142.32,524.72,992.3Chemicalמוצרים and oil products
אלמתכח"ם מינרלים 561.934.32,638.33.257.03,927.9Nonmetallicמוצרי mineral products

בסיסית 291,648.52,321.62,672.93.287.1Basicמתכת metal
מתכת 1091,288.01,857.22,251.42,669.1Metalמוצרי products

341,239.61,754.72,017.52,303.1Machineryמכונות
ואלקטרוני חשמלי 701,491.42.145.72,494.02.870.1Electricalציור and electronic equipment

הובלה 661,322.01.881.52,266.02.688.7Vehiclesכלי
191,454.32.206.92.761.23,076.0Miscellaneousשונות

1 For compairson with previous yeais, the indices as 01 1985 must be
multiplied by 100.

ב100. להכפילם vy. הלן1ד0י0. למדדים ואילו 1985 מדדי את להשוות כרי 1
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prices of output and input in the agriculture branch החקלאות בענף ותשומה תפוקה מחירי
קבוצה לפי החקלאות, ענף של ותשומה תפוקה מחירי '/11.מדד' mV

וקבוצה ראשית
TABLEX/11.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN THE AGRICULTURE

BRANCH, BY MAIN GROUP AND GROUP

Main group and
group

Base: 1986 = 100.0 הבסיס
Base: הבסיס:

1988 §1987
משקל
Weight
1986

1986

ראשית קבוצה
וקבוצה

PRICE INDEX OF OUTPUT 128.1

PRICE INDEX OF INPUT

The index excl. wages of
agricultural workers

Feedingstuffs
Chicks
Seeds, bulbs and seedlings
Fertilizers
Pesticides
Water
Fuel, lubricants and electricity
Packing materials
Building material for agricultural
structuresand plastic covers

Machinery, vehicles, equipment
spare parts and tools

Wages
Hired transport
Veterinary services and medicines
Insurance
Taxes and fees
Rent
Miscellaneous (accountancy,
computer services, stationery)

134.5

132.3

111.7 1,000.0

545.4116.7133.3Crops
116.2121.2124.3Field crops
113.1120.3148.5Vegtables, potatoes, melons

and pumpkins
123.9115.5136.6Citrus fruit

129.8110.1122.8Fruit, excl. citrus
52.8116.2137.6Flowers and garden plants
9.6129.8141.3Miscellaneous

454.6105.6121.9Livestock and its produce
234.7106.2123.7Poultry
163.3102.7116.7Cattle
56.6111.6129.5Other

113.9

117.5

1,000.0

860.2111.8130.0
242.998.5124.3
20.4117.3145.0
25.1104.8122.9
29.3115.2131.1

57.3114.6124.6
56.7115.0133.9
52.499.3100.7
51.2118.0128.2
20.7125.7157.6

162.7

150.5127.4162.5
45.0129.3144.3
15.2115.6138.4
12.9123.3139.4
8.4129.3153.4
3.2126.01465

46.1124.4140.3

289.6

321.3
325.4
313.5

287.4
413.1
156.0

253.0
232.3
263.4
345.2

290.9

288.1
254.0
262.9
359.0
231.1
276.5
300.2
328.0
251.1
302.7

340.1

303.1
369.8
605.4
327.4
179.1
585.2
399.2

התפוקה מחיר מדד

גידולים
שדה גידולי

אדמה תפוחי ירקות,

הדר פרי
הדרים ללא סירות
נוי וצמחי פרחים

טונות

ותוצרתם o"n בעלי
nioivn
הבקר
אחר

תשומה מחירי מדד
שכר ללא המדד

בחקלאות עובדים של
מספוא

אפרוחים
ושתילים פקעות זרעים,

וזבלים דשנים
הדברה חומרי

מים
וחשמל שמנים דלק,
ואריזות אריזה חומרי

חקלאיים למבנים בנייה חומרי
פלסס"ם וכיסויים

חלפים ציוד רנב, מכונות,
עבודה וכלי
עבודה שכר

שכורה הובלה
ותרופות ווטרינר"ם שירותים

ביסוח
ואגרות מסים

חכירה דמי
שירותי חשבונות, (הנהלת שונות

משרד) צורכי מחשב,
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prices of input in buses באוטובוסים תשומה
באוטובוסים תשומה מחיר' */2ו.מדד לוח
TABLE X/12.PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES

Base: lill 1978 = 100.0 הבסיס:

'TOD

Main group and group 1988 1987 '1986

Weight /■/// 1978 משקל
שכר כולל
חברים

incl. mem
bers' wi'ages bers

שכר ללא
D<nn

Excl. mem
wages

וקבוצה ראשית קבוצה

GENERAL INDEX

Excl. wages of cooperative members קואופרטיבים חברי שכר ללא
2,317.9 2,042.5 1,703.9

1,889.82,412.92,878.2Wages
1,771.42,204.72,543.2Drivers
1,906.02,451.72.994.0Administration workers

. and ticketsellers
2.345.33.086.93,868.6Mechanics
1,611.32,119.62,440.7Service workers

הכללי 000.0המדד
עכורה 296.0שכר

140.6נהגים
מי1הל 73.3עובדי
וכרסיסנים

52.2מכונאים
שירותים 29.9עובדי

Incl. wages of cooperative members קואופרטיבים חברי שכר בולל

הכללי .1,000.01,744.22,136.12,464המדד fGENERAL INDEX

עכורה שכר
נהגים

לוינהל עובדי
וכרנויסנים

מכונאים
שירותים עובדי

566.0
353.2
111.7

69.6
■ 31.5

1,835.0
1.713.5
1.910.5

2,383.5
1.717.7

2,327.3
2,134.0
2,459.1

3,131.9
2,248.9

2,756.8
2,454.1
3.013.0

3,947.1
2,611.7

Wages
Drivers
Administration workers
and ticketsellers

Mechanics
Service workers

ושמנים רלק
דלק

שמנים

226.7
212.1
14.6

139.8
130.8
9.0

1,903.2
1,902.2
1,917.7

1,887.2
1,823.1
2,818.4

1,891.1
1.793.7
3,307.5

Fuel and lubricants
Fuel
Lubricants

142.287.71,186.41,499.01,637.0Vehiclesרכב

/שיפוצי חילוף חלקי
אוטובוסים

138.285.21,661.11,957.62,081.0Spare parts and overhaul
of buses

צמיגים (ללא חילוף חלקי
ואב1בי0)

ואבובים צמיגים
או0ובו0י0 שיפוצי

86.0

375
14.7

53.1

23.1
9.0

1,583.9

2.045.4
1,129.4

1,903.3

2,296.3
1,409.0

2,033.0

2,389.3
1,573.2

Spare parts (excl. tubes
and tyres)

Tubes and tyres
Overhaul of buses

וכוי) זכוכית (עץ, f449.31,74252,031.4Materials.4.12.6חומרים (wood, glass, etc.)
2.51.61,008.61,173.21,205.0Equipmentציור

ושכירות) (פחת ריור 26.216.11,477.41.863.22,2755Housingשירותי services
)depreciation and rent)

משרדים 0ח1קת
והדפסות מטרד צורני

ודואר 0ל0ון

15.8
3.2
12.6

9.7
2.0
7.7

1,320.3
1,838.4
1,185.8

1,641.7
2.173.9
1.503.5

1,788.5
2,284.3
1,659.7

Maintenance of offices
Stationery and printing
Telephone and mail

מבנים n,7rnK
ושיפוצים תיקונים

ומיס חשמל

8.9
2.0
6.9

5.5
1.3
4.2

1,611.9
1.511.8
1 ,639.8

1,907.9
2,147.6
1,841.0

2,164.5
2,632.7
2,033.9

Maintenance of buildings
. Repairs and renovation
Electricity and water

וביטוח רישיונות מסים,
con

רישיונות
ביטוח

78.2
14.7
3.8
59.7

48.1
9.1
2.3

36.7

1.707.3
858.8

1,296.5
1,943.4

2,212.6
1,149.5
1,827.3
2,500.4

2,805.4
1,352.7
2,038.3
3,213.7

Taxes, licenses and insurance
Taxes
Licenses
Insurance

.61.237.71,617.02,321.72,930שו1ות tMiscellaneous

1 Pot comparison ot the indices with those preceding 1985. they must be
multiplied by 100.

נ00ו. לו.נסילם יש .1985 שלפני למידים המדדים את להשוות נוי 1
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חיים רמת י"א. פרק

שניקנו מצרכים בעבור לשיעורין תאומים כהוצאה
קניות חשבון על מקדמות או החקירה, תקופת לפני
(כגון: מוחזרות הוצאות נכללות 7א כן כמו בעתיד.

וכר). בקבוקים, על פיקדון אש"ל,
משק הוצאות כל את כוללת לתצרוכת ההוצאה
והעברות חסכונות חובה, לתשלומי פר0 הבית,

אחרים. בית למשקי
סקרי על בהסברים להלן הגדרה ראה עשירונים:

הכנסות.
להלן הגדרה ראה סטנדרטית: לנפש נסו הכנסה

הכנסות. סקרי על בהסברים

מקורות
5,000 של מדגם מחקירת התקבלו בסקר הנתונים
שבועיים במשך אחד, כל שנחקרו, עירוניים בית משקי
"שינות להלן (ראה 1987 ומאי 1986 יוני שבין בתקופה

החקירה").
קבוצת כלומר: בית", "משק היא החקירה יחידת
לפחות ואוכלים דירה באותה השבוע רוב הגרים אנשים

ביום. אחת משותפת ארוחה
מגורים. דירת שימשה הדגימה כיחידת המדגם.
הארנונה רשימות שימשו המדגם לבחירת כמסגרת
מהיישובים בחלק המקומיות. הרשויות של
מפקד נתוני למדגם כמסגרת שימשו הלאיהודים
השלמות נעשו כן כמו .1983 והדיור האוכלוסין

חדשה. בנייה ממסגרת

החקירה שי0ת

מדי הוצאותיהם כל את רשמו שנחקרו הבית משקי
יומי" לרישום ב'פנקס שבועיים במשך ביומו יום
המרכזית. הלשכה פוקדי של ובעזרתם בהדרכתם
ל4 אחת בית משק כל ביקרו אשר ל00סיס0יקה,
תשובות פי על  הפוקד קיבל כך על נוסף בערך. ימים
החרשים בשלושת הוצאותיה על פרסים  המשפחה
(ואשר רחוקות לעיתים הנקנים מצרכים על האחרונים
בפנקס סובה בצורה לקבלם אפשר תמיד לא לכן
הוצאות לבית, וציוד ריהוס רכישת כגון: יומי), לרישום
שמולא מיוחד בשאלון נרשמו אלה פרטים וכדי. לחינוך,
על נתונים גם נתקבלו בשאלון ביומן. הרישום גמר עם
(גורל תכונותיו ועל וחסכונותיו הבית משק הכנסות

וכדי). השכלה, בארץ, ותק הבית, משק

הכנסות סקרי
בסקרי נתקבלו זה בפרק המובאים הנתונים
במסגרת ,1965 מאז שוסף באופן הנערכים הכנסות,
ל00טיס0יקה. המרכזית הלשכה של ארם כוח סקרי
החל ושכר). עבודה  יב בפרק מפורטת הגדרה (ראה

המשפחה הוצאות סקר
1986/87

נתקבלו העירוניים הבית משקי תקציב על הנתונים
ע"1 שנערך 1986/87 המשפחה הוצאות בסקר
יוני שבין בתקופה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

.1987 ומאי 1986
את לחקור היא המשפחה הוצאות סקר מטרת
שישמשו נתונים ולקבל העירונית המשפחה תקציב
ביקוש, תחזיות על צריכה, דפוסי על למחקרים בסיס
והחיסכון ההכנסה רמת על והרכבה, התזונה רמת על
לצרכן. המחירים מדד של הסל ולעידכון והרכבם,

של הבית משקי כל את כללה הסקר אוכלוסיית
בארץ. העירונית האוכלוסייה

מתייחסת בסקר העירוניים היישובים הגדרת
וכן זו, מסיבה .1983 למפקד ולא עריכתו, לתקופת
"תכנו הבית, משק ראש בהגדרת הבדלים בגלל
ובהתפלגותם העירוניים הבית משקי במספר הבדלים

לעיל. בי שבפרק הנתונים לעומת
שונות ובהגדרות בשיטה עובדו זה בסקר הנתונים
להשוואה. איןאפשרות ולכן הקודם בסקר מאשר

והסברים הגדרות
חולק הבית משק תקציב ושימושים. מקורות

ולשימושים. להכנסה בלוחות
למשקי והעברות ישירים מסים כוללים השימושים
מרכיב וחיסכון. לתצרוכת הוצאות אחרים, בית
מרכיבים מספר לגבי בלבד, חלקית נחקר החיסכון
אחד כל בלוחות. הוצגו לא חיסכון ונתוני נבחרים,
ולעיתים עצמו בפני נחקר הנ"ל התקציב ממרכיבי
החקירה). שיטת להלן (ראה שומת חקירה בשיטות
כל הובאו הסקר בתקופת שהיו המחירים עליות בגלל
בתקופת הממוצעת המחירים רמת בסיס על הנתונים

הסקר.
הכוללת הכספית ההכנסה סך היא כוללת הכנסה
הכנסות בצירוף להלן), הכנסות" ב"סקר הגדרה (ראה
וכן וברכב בדיור משימוש זקופות הכנסות כלומר, בעין;
לשימוש העסק מן עצמאי ע"1 שנמשכו המוצרים ערך
תשלום. ללא ממעבידו שכיר ע"1 שנתקבלו או פרטי
על ישירות המוטלים המסים הם חובה תשלומי

לאומי. וביטוח הכנסה מס ההכנסה:
(לרבות הכוללת ההכנסה היא נטו כוללת הכנסה

החובה. תשלומי בניכוי זקופות) הכנסות
תרומות כוללות אחרים בית למשקי העברות
בית במשקי שוטפות כספיות ותמיכות בכסף ומתנות

לארץ. בחוץ אם ובין בארץ אם בין אחרים,
בשאלון, שדווחה כפי מוצר לקניית הוצאה
(נטו) קנייתו עבור ששולמו התשלומים כסכום הוגדרה
נכללים לא קודמות. כבשנים מחירו, עליד1 ולא
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להתחשב וכדי הכוללת, המשפחתית ההכנסה לפי
לפי לא מוינו הן משפחה, לגודל הכלכליים ביתרונות
הנפשות במספר המחולקת המשפחתית הכנסתן
המחולקת המשפחתית ההכנסה לפי אלא למעשה
זה מספר כאשר הסםנדרסיות", הנפשות במספר
נפש לכל מייחסת זו גישה שלהלן. הלוח לפי נקבע
מבחינת יותר קסנה שולית השפעה במשפחה נוספת

המשפחה. תקציב על המו0ל העומס
ההכנסה סטנדרטית: לנפש נסו הכנסה
הנפשות במספר מחולקת נסו המשפחתית

בית. במשק הסטנדרטיות
הכנסה, התפלגות של אישיוויון מדר גיני: מקד0
אחד וער  מלא שוויון לציון  אפס בין ערכים המקבל

מלא. אישיוויון לציון 

מקורות

בלוחות שהנתונים האוכלוסייה האוכלוסייה.
משקי כל את מקיפה אליה מתייחסים 1 '"א/ו '"א/7
2,000 בני ביישובים היהודיים השכירים של הבית
בלבד, שבערים לאיהור"ם שכירים ושל ויותר תושבים
שבו בית כמשק מוגדר שכירים של בית משק כאשר
קואופרטיב. חבר או שכיר הוא המשפחה ראש
למשקי מתייחסת וי"א/12 ייא/7 בלוחות האוכלוסייה
בשנה עבדו לא משפחותיהם שראשי עירוניים בית

הנסקרת.
פעמים ארבע נערך הכנסות סקר הסקר. תקופת
כל ב1985, החל נחקר רבעשנת1, סקר בכל בשנה.
3 במשך הכנסותיו על ומעלה, שנה 15 מגיל פרט
ביקורו שלפני בחודש שנסתיימו האחרונים, החודשים
השנה לתקופת קרובים שהנתונים מכאן הפוקד. של
על הבית משקי נחקרו ,1984 עד הקלנדרית.
של לביקורו שקדמו החורשים 12 במשך הכנסותיהם

הפוקד.
ההכנסה נתוני הובאו ,1985 בסקר החל כן, כמו
לפי אחידה, שנתית מחירים לרמת שנתי סקר כל של

הנסקרת. לשנה הממוצע לצרכן המחירים מדד
וכוללת, הבית משק היא והעיבוד החקירה יחידת

ומעלה. 15 בני הבית משק בני כל את ב1985, החל
דהיינו: צרכנים" כ"משפחת מוגדר בע1 משק
להם ויש אחת בדירה קבוע באופן הגרים אנשים קבוצת
ראש או המשפחה כראש משותף. הוצאות תקציב
חלק ביותר. המבוגר העובד האדם נחשנ הבית משק
יבשת כגון: בליווחים המופיעות המשפחה מתכונות
עפ"1 נקבעות השכלה ורמת גיל עלייה, תקופת לידה,

הבית. משק ראש תכונות
העיבוד. יחידת אף היא זה בפרק החקירה יחידת
בפרק המתפרסמים הכנסות סקר נתוני זאת, לעומת
שהועסק פרט, והיא שונה עיבוד ליחידת מתייחסים '"ב,
(הסברים החקירה בתקופת אחד יום לפחות כשכיר

'"ב). לפרק במבוא ראה נוספים
הבית ממשקי כרבע נחקרו במדגם המדגם.
לפרק מבוא (ראה אדם כוח סקר במסגרת הנחקרים

'ב).

לעומת חשובים שינויים מספר הוכנסו 1985 נסקר
בעבורה, מעמד בהגדרת הבדלים  הקודמים הסקרים
בתקופת שינוי ובעיקר והדיפלוט, "הניפוח בשיטות
מכך כתוצאה הסקר"). "תקופת להלן, (ראה החקירה
מאז הסקרים מימצא1 את להשוות זה, בשלב ניתן, לא

לקודמיהם. 1985
תיאור וכן הכנסות סקר ממצאי של נוסף פירוט
ושל הסקרים נערכו שלפיהן השיטות של מפורט
לירחון במוסף פורסמו בהם, הנהוגות ההגדרות

.1989 ,2 מסי לישראל, הסטטיסטי

והסברים הגדרות

הכספיות ההכנסות כל ברוסו: כספית הכנסה
הניכויים הורדת לפני הבית משק של השוטפות
המשפחה ראש של מהכנסות מורכבת היא למיניהם.
שכירה מעבודה הבית במשק אחרים מפרנסים ושל
,13 חודש כגון: התוספות כל (כולל ונוספת עיקרית
וכדי) בונוסים פרמיות, נוספות, שעות עבור תשלום
ריבית, מרכוש, מהכנסות וכן עצמאית, ומעבודה
כל של ופנסיות מתמיכות שוטפות והכנסות דיבידנדות

הבית. משק בני
ירושה, כגון: חדפעמ"ם תקבולים נכללים לא
נעשו לא כמו"כ ועוד. מגרמניה פיצויים פיטורין, פיצו"
או עצמי בדיור משימוש הנובעות הכנסות עבור זקיפות

בעין. הכנסות של אחרים סוגים
ברוטו הכספית ההכנסה נטו: כספית הכנסה
לאומי. וביטוח הכנסה מס  החובה תשלומי בניכוי

של 100/0 הכוללת קבוצה הוא עשירון עשירונים.
או הכנסתן גובה לפי מסודרות הן כאשר המטפחות,
בית במשק החל סטנדרטית, לנפש הכנסה גובה לפי
וכלה התחתון בעשירון ביותר הנמוכה ההכנסה בעל
בעשירון ביותר הגבוהה ההכנסה בעל בית במשק

העליון.
לפי המשפחות את לדרג כדי סטנדרטית. נפש
ולא לנפש הכנסתן לפי אותן למיין עדיף הכלכלי מצבן

הנפשות מספר
הנפשותלמעשה לנפשמספר משקל

בית שוליתהסטנדרטיותבמשק

אחת 1.251.25נפש
נפשות 22.000.75
נפשות 32.650.65
נפשות 43.200.55
נפשות 53.750.55
נפשות 64.250.50
נפשות 74.750.50
נפשות 85.200.45
נפשות 95.600.40

נוספת נפש 0.40כל
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פי על הפחת נאמד וירקות, סירות כגון מתכלים,
השיווק בשלב הושמדו או שהתקלקל! הכמויות
נעשה הפחת אומדן הקמעוני, השיווק לשלב הסיטוני;

מקדמים. פי על
בין ההפרש הם הרשומים הנתונים (נטו). מזון
למזון שלא "שימוש ה0ור ובין מצויה" "אספקה הנוור
במאזן הכלולים מזון מצרכי של כסויות ובניכוי ופחת",
בשוקולד הגלומות הסוכר כמויות כגון אחר, גמצרך

ובממתקים.
אלה ולא הצרכן לרשות העומדות אלה הן הכמויות

בפועל. הנצרכות

הנתונים עיבוד שי0ות

התקבלו כאוכלוסייה הבית משקי כלל על אומדנים
ניפוח במקדם מהסקר הנתונים הכפלת ידי על
החל נלקח בית, למשק ניפוח כמקדם (משקל).
שונות בקבוצות הבית משקי מספר בין היח0 ב1985
ראשי של ומין גיל "שוב, צורת דת, לפי  באוכלוסייה
של במדגם הבית משקי מספר וכין  וכוי המשפחה
הבית משקי למספר האומדן ההכנסות. סקר
אך אדם, כוח מסקר במקורו התקבל באוכלוסייה

שנדרשו. ושינויים התאמות כמה בוצעו

דיור המזונות מאזן
והסברים הגדרות הגדרות

החדרים כל נכללו בדירה. החדרים מספר
במניין נכללו לא המשפחה. למגורי המשמשים
מרפסות, שימוש, בית אמבטיה, חדר מטבח, החדרים.
בלבד לעבודה או עסקים לצורכי המשמשים חדרים
חרר חצי נמנה ,1979 עד לדיירים. המושכרים וחדרים
חדרים של מלא רישום נעשה 1980 מינואר כחדר;

חדרים. וחצאי
על חושב הדיור) (צפיפות לחדר הנפשות מספר
בסך הבית במשק הגרות הנפשות מספר חלוקת ידי

(משק המשפחה בני 'די על התפוסים החדרים הכל
הבית).

(ראה ב1980 החדרים ספירת ששונתה לאחר
פעם פעמיים: '"א/5ו בלוח 1980 נתוני הוצגו לעיל),
ניתנים והם ,1979 עד נהוגה שהיתה השיטה לפי
החדשה השיטה לפי ופעם קודמות, שנים עם להשוואה
לשנים השוואתיים אלה ונתונים ב1980, שהונהגה
בין ניכרים הבדלים שהיו מכיוון  וזאת ,1980 שלאחר

הנתונים'.

מקורות

בדירה חדרים ומספר הדיור צפיפות על הנתונים
מחקירה המתקבלים שנתיים ממוצעים חינם בלוחות
משקי לכלל מתייחסים והם האדם כוח בסקרי שוטפת
קליטה, מרכזי מוסדות, לקיבוצים, (פרט במדינה הבית
ליישובי מחוץ הגרים בדרום ובדוים סטודנטים מעונות

קבע).
תוצאות פי על עודכנו האוכלוסייה אומדני ב985ו,
והשוואת הסדרות המשכיות לאפשר כדי .1983 מפקד

מחדש. 1985 מנתוני חלק עובדו הנתונים,
הסקר שיטות וביצועו, ארגונו הסקר, מבנה על
1983 והדיור האוכלוסין למפקד האומדנים והתאמת

ושכר. עבורה '"ב, פרק ראה 

ותיאורם המזון מקורות רישום הוא nuiron מאזן
חלבון, שומן, (קלוריות, התזונתיים הערכים וחישוב
וזאת ליום, לנפש בממוצע וויטמינים), מינרלים
הנסקרת בשנה במדינה למעשה שנמצאה לאוכלוסייה
(ראה פקטו)" (דה נוכחת ממוצעת "אוכלוסייה 

בי). לפרק במבוא הגדרתה
הארגון ידי על שנקבעה המתכונת לפי נערך המאזן
ובהתאמה (פ.א.או.) ובחקלאות למזון הבינלאומי

שבישראל. לתנאים מסוימת
פי על התפרסמו הנתונים (1986/87) תשמי'ז עד
ב988ו, החל (אוקטוברספטמבר) חקלאית שנה

קלנדרית. שנה פי על מתפרסמים הנתונים
כלל בדרך הם כאן הרשומים המזון מצרכי מצרך.
ערכי את מחשבים פיהם ועל "ראשוניים", מזון מצרכי
לדוגמא: מהם, הנגזרים מצרכים בעבור גם התזונה
לייצור ששימשה החיטה כלולים "חיטה" במצרך
המצרכים כמויות וכוי. האטריות הביסקויטים, הלחם,
הייראשונ1", המצרך של ובמידה במשקל נרשמות
כמויות בתור במאזן כלולים הירקות שימורי לדוגמא.
ומשקאות קפה גרגירי תה, עלי טריים. ירקות של

במאזן. מזון בגדר אינם חריפים
הנסקרת. בשנה המקומי החקלאי הייצור "צור:
מצרכים של (חיובי) ועודף לים מעבר יצוא יצוא:

עזה. ולחבל ושומרון ליהודה מישראל שעברו
מצרכים של (חיובי) ועודף לים מעבר יבוא יבוא:

לישראל. עזה ומחבל ושומרון מיהודה שעברו
בתחילת במלאי שהיו מצרכים במלאי: שינוי
ובין הקודמת השנה של מקומי מייצור (בין השנה
בסוף (במלאי) שנשארו המצרכים פחות מייבוא)
בשנה יוצרו או שגודלו ובין מיבוא (בין הנסקרת השנה

מכן). שלאחר בשנה היא צריכתם אבל הנסקרת
רשומות זה בטור ופחת. למזון שלא שימוש
תעשייתי לעיבוד וכן ולזרעים למספוא שהופנו הכמויות
למוצרים מזון. שאינם ולמוצרים חריפים למשקאות

985ו. ו, מסי מ/סל, ~ לישראל חס00י00י בהירי/// 1983 בישראל דיור צפי0ות ראה 1
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מעסיקות אם ידוע בלא נכללו אלה קבוצות בעבר,
לפי 1978 נתוני מוצגים לכן מספלת". או בשכר עוזרת

השאלונים. סוגי שני
כל מוגדרת בית עוזרת. המעסיקה כמשפחה
הקובע בשבוע בשכר בביתה שהעסיקה משפחה

מספלת. או בית עוזרת
"דיור" ראה  הנתונים ומקורות נוספים הסברים

לעיל.

בית עוזרת העסקת
ממוצעים הם בית עוזרת העסקת על הנתונים
כוח בסקרי שו0פת מחקירה המתקבלים שנתיים

.1967 בשנת החל הארס
על רק לא המשפחות נשאלות ב1978 החל
מטפלת או בשכר עוזרת בהן שהעסיקו השעות מספר
שעבר בשבוע אך "מעסיקות כלל: בדרך אם גם אלא
השעות. מספר ידוע לא אך ומעסיקות עבדה לא

נבחרים פרסומים

1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
.1 7,15,13 מס'

1983 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
מהפקודה נתונים  בית וציוד דיור תנאי 9

המדגמית
מתוצאות נתונים מבחר  בישראל הקשישים 11

המפקד
הרמה לפי וסיווגן גיאוגרפיות יחידות אפיון 15

האוכלוסייה של החברתיתכלכלית
מהפקידה נתונים  משפחתית הכנסה 18

המדגמית
 בית משקי של כלכליות  חברתיות תכונות 19

המדגמית מהפקידה נתונים
מהפקידה נתונים  שכירים הכנסות 21

המדגמית

טכניים פרסומים
בלבד) (אנגלית בישראל חקלאית 000יס0יקה 21

(1964)
המשפחה תקציב סיווג 31

מיוחדים פרסומים

עירוניים ביישובים הביתית המים צריכת סקר 225
1963/64

1964/65 חיסכון סקר 239
 תשכ"ט תשייס בישראל החקלאות 327

11 חלק
1968 עמירר דיירי סקר 328
1977 צעירים זוגות סקר 595

1978 דיור תנאי סקר 641
1984 הכנסות סקרי 779

 1986/87 המשפחה הוצאות סקר 837
כלליים סיכומים אי: חלק

 1986/87 המשפחה הוצאות סקר 839
בית וציוד דיור בי: חלק

 1986/87 המשפחה הוצאות סקר 853
הכנסות גי: חלק

 1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
31,23,16 '0D
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1986/87 המשפחה הוצאות נטוסקר כוללת הכנסה עשירוני לפי עירוניים בית משקי י"א/1 לוח
שנות גיל, בעבודה, מעמד בית, משק גודל לפי ססנדרסית לנפש
ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת לימוד,

הבית משק
1986/87

עשירון
הכל סך
Total2345תחתון

Lower

בית למשק נפ^ות 3.54.94.33.83.63.5ממוצע

אלפים  הבית משקי 1,092.0כל
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

בית במשק נפשות
117.511.615.520.517.7,13.8

222.311.915.019.918.423.4

313.611.09.69.712.013.3
417.213.013.314.216.718.3

514.410.817.313.919.215.7

6+15.041.729.321.816.015.5

בעבודה מעמד
57.033.944.947.452.858.2שכיר

10.89.49.67.711.911.1עצמאי

ענד 32.296.745.544.935.330.7לא

גיל קבוצת
18242.93.52.05.11.84.0

253422.627.923.122.323.123.5

354421.719.322.520.425.619.8

455414.914.114.110.712.316.0

556415.313.211.311.713.415.4

65+22.621.927.029.823.821.3

לימוד שנות
0410.727.622.517.111.99.6

5821.434.734.930.328.723.6

91237.627.431.436.642.742.6

131514.75.75.28.07.615.3

16+15.64.66.08.09.18.9

הכל 89.355.178.088.390.792.9יה/7'םסל
עלייה ותקופת לידה ■בשת

הכל 27.028.534.439.334.834.5אסיהאפריקהסך

1960 עד 19513.322.130.525.324.9עלו

1961 7.513.212.38.89.59.6מ
הכל סך  34.113.623.325.930.828.8אירופהאמריקה

1960 עד 20.62.69.114.318.616.8עלו

1961 13511.014.211.612.212.0מ

ישראל 28.213.020.323.124.529.6ילידי

10.744.922.011.79.97.1לאייהודים
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SURVEY OF FAMILY EXPENDITURE 1986/87
TABLEXI/1.URBAN HOUSEHOLDS BY DECILES OF NET OVERALL

INCOME PER STANDARD PERSON AND BY POPULATION GROUP, SIZE
OF HOUSEHOLD, STATUS AT WORK, AGE, YEARS OF SCHOOLING,

CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD
HEAD
1986/87

Decile

עליון6789
Upper

3.33.23.02.92.5Average persons per household

ALL HOUSEHOLDS  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percents

Persons in household
15.514.622.6 ■18.724.81 ■

23.326.021.627.935.42
15.815.914.019.216.13
20.619.823.017.215.94
15.917.413.813.95.75
8.96.35.03.12.16+

Status at work
62.768.166.272.163.7Employee
9.79.811.612.015.3Selfemployed
27.622.122.215.921.0Did not work

Age group
2.42.62.82.81.81824

26.125.722.019.612.52534
21.622.924.518.821.93544
15.115.614.120.017.5 .4554
14.315.316.420.121.45564
20517.920.218.724.965+

Years of schooling
7.25.93.01.00.704
20.414.011.58.97.658
41.543540.940.228.9912
16.919.821.223.423.91315
14.016.823.426538.916+

94.697.298.099.099.8Jewstotal
Continent of birth and
period of immigration

28.924.517.715.311.9AsiaAiircatotal
22.019.912.711.710.7Immigrated up to 1960
6.94.65.03.61.2since 1961
34.237.346.345.256.1EuropeAmericatotal
20.321.429.932.141.4Immigrated up to 1960
13.915.916.413.114.5since 1961
31.535.434.038.631.8Israel born

5.42.82.01.00.2NonJews
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כוללת הכנסה עשירוני לפי עירוניים, בית משקי תקציב  י"א/2. לוח
הבית משק ראש של בעבודה מעמד ולפי סטנדרטית לנפש נסו

1986/87

עשירון
הכל 0ך
Total

תחתון
Lower23456

(שיח) העשירון של עליון 251320458גבול 387539628
(אלפים) הבית משקי 1,092.0כל

בית למשק נפשות 3.54.94.33.6ממוצע 3.83.53.3
בית למשק סטנדרטיות נפשות 2.83.63.22.9ממוצע 2.92.92.7

בית למשק מפרנסים 1.10.60.80.81.11.21.3ממוצע

הסקר תקופת של ממוצעים במחירים לחודש בית למשק שיח
2,078736,0131,1551,1,4111,6781,893
1,667704935,04011,2331,4311.594
1,8336599019981,2311,4761.649
1,4226278248831,0531,2281,349

4333580118184258316

1,8681,085,2721,4161,1,5351,7311,825
1,542989,1281,21311,2981,4611,500

אחוזים

הכל םך  ברוסו כוללת הכנסה
נסו כוללת הכנסה

ברוטו כספית הכנסה

נסו כספית הכנסה

לתצרוכת שלא הוצאה

הכל סך  לתצרוכת הוצאה
כספית הוצאה מזר,:

הכל סך ברומו כוללת 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הכנסה
70.142.155.558.765.669.471.8מעבודה

14.510.511.214.313.512.813.5מהון
4.62.42.43.73.64.55.0מפנסיות

ומתמיכות 10.945.031.023.317.413.49.7מקצבאות

הכל סך לתצרוכת שלא 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות
חונה 94.991.497.597.596.796.194.9תשלומי

אחרים כיח למשקי 5.18.63.82.53.33.95.1העברות

הכל סך לתצרוכת 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות
16.828.324.320.820.317.715.9מוון

ופירות 6.510.59.78.17.87.56.3ירקות
16.311.112.715.215.315.417.1דיור

הבית ומשק רירה 9.48.88.79.09.2'8.98.8אחזקת
לבית וציוד 6.75.26.67.16.87.16.3ריר.ו0
והנעלה 7.311.19.47.98.56.97.9הלבשה

5.23.74.34.85.15.35.0בריאות
ובידור תרבות 12.69.49.212.011.112.312.7חינוך,
ותקשורת 14.07.08.410.011.113.113.9תחבורה

שונים ושירותים 5.75.06.15.35.35.65.6מוצרים
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TABLE XI/2.BUDGET OF URBAN HOUSEHOLDS, BY DECILES OF NET
OVERALL INCOME PER STANDARD PERSON AND STATUS AT WORK OF

HOUSEHOLD HEAD
1986/87

של בטבורה מעמד
nppiipהבית משק ראע\
UtUjWC

fStatus at work 0
head of household ■

7Qaעבדעצמאישכיר לא
1oUpperEmployeeSelfemployedNot working

7371,123 877Upper limit of deciles (NIS(

622.6351.5 117 8Households in population (thousands(
3.22.9 3.02.53.92.6 4.1Average persons per household
2.72.5 2.62.33.12.3 3.2Average standard persons per household
.t4\A1.51.41.51.50.3Average earners per household

GROSS OVERALLINCOMETOTAL
Net overall income
Gross money income
Net money income

NONCONSUMPTION EXPENDITURE

CONSUMPTIONEXPENDITURETOTAL

Thereof: Money expenditure

NIS per household per month at average prices 01 survey period

1,131
1,080
944

894

69

1,306
1,056

2,946
2,006
2,667
1,727

972

2,176
1,784

2,448
1,934

2,177
1,663

536

2,128
1,771

4,818
3.373
4.314
2,872

1,527

3,036
2,374

3,246
2,456
2,876
2,085

834

2,540
2,026

2,596 2,230
2,060 1,842

2,270 1 ,953

1,738 1,561

564

2,194
1,758

Percents

410

2,049
1,672

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0OVERALL GROSSINCOMETOTAL
73.674.977.771J80582.019.7From work
13.613.913.518.412511.524.8From capital
4.55.04.35.61.41.319.5From pensions
8.3■ 6.14.54.35.65.236.1From allowances and assistance

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0NONCONSUMPTION EXPENDITURETOTAL

95.494594.794.695.996.872.5Compulsory payments
4.65.55.25.43.93.327.5Transfer to other households

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0CONSUMPTION EXPENDITURETOTAL

15.114.013.211.816.016.719.1Food
6.05.55.14.46.16.38.0Vegetables and fruit

16.617.617.618.615.116.819.4Housing

8.98.78.48.98.58.810.0Dwelling and household maintenance
6.46.67.46.97.26.65.5Furniture and household equipment
7.86.66.65.17.67.16.7Clothing and footwear
5.45.05.85.85.15.35.3Health

13.!13.613.114.613513.99.0Education, culture and entertainment
15.416.917.217.115.213.210.9Transport and communication
5.45.45.56.65.75.25.8Miscellaneous goods and services
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במשק נפשות מספר לפי עירוניים, בית משקי תקציב י"א/3. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת בית,

1986/87

הבית במשק /nie3]Persons in household
הכל סך
Total

123456+

(אלפים) הבית משקי יכל 191.2 1,092.0243.3149.1187.81635 156.8
נפשות 1.0ממוצע 3.52.03.04.07.1 5.0
בית למשק

00נדר0יות נפוחות 1ממוצע 2 2.82.02.63.24.7 3.7
בית למשק

מפרנסים 0.4ממוצע 1.10.81.41.51.4 1.6
בית למשק

nnבמחירים לחודש בית x1v>n't n"tuשל הסקרצעים noipn

ברוטו כוללת הכנסה
הכל סך 

נ0ו כוללת הכנסה

1,004 2,0781,701 2,4112,6742,232 2,780

883 1,6671,460 1,8612,0571,823 2,129
ברוסו כספית 840הכנסה 1,8831,4702,1502,3772,010 2,472
נסו כספית הכנסה ■719 1,4221,2281.6011,7591,602 1,821

שלא 156הוצאה 433272574631417 663
לתצרוכת

לתצרוכת 1,021הוצאה 1,8681,5972,0182,2942,139 2,390
כספית הוצאה ■מזה: 807 1,5421.2791,6631,8941,858 1,980

D'TinN

ברו0ו כוללת 100.0הכנסה 100.0100.0100.0100.0100.0 100.0 הכל סך 
43.2מעבודה 70.153.674.381.370.8 80.6

22.2מהון 14.519.615.111.910.5 12.0
12.9מפנסיות 4.611.63.41.61.5 1.2
21.6מקצבאות 10.915.37.25.217.2 6.2
ומתמיכות

לתצרוכת שלא 100.0הוצאות 100.0100.0100.0100.0100.0 100.0
הכל סך 
חובה 77.6תשלומי 94.989.095.897.898.1 98.2

ארורים בית למשקי 22.4העברות 5.111.04.42.11.9 1.8

לתצרוכת 100.0הוצאות 100.0100.0100.0100.0100.0 100.0
הכל סך 

14.5מזון 16.815.715.315.821.7 16.7
ופיר1ת 5.4ירקות 6.56.75.85.98.3 6.7

23.2דיור 16.319.915.815.212.4 14.5
רירה 10.9אחזקת 8.99.08.58.88.5 8.3
נית ומשק
וציוד 5.7ריהוס 6.76.77.66.96.2 6.9

לבית
והנעלה 5.1הלבשה 7.35.66.97.410.4 7.9

6.2בריאות 5.25.85.54.94.3 5.0
תרבות 9.6חינוך, 12.610.912713.812.4 14.4

ובידור

12.4תחבורה 14.014.016.515.510.6 14.4
ותקשורת

ושירותים \.רמוצרים 5.75.65.45.85.2 5.3
שונים
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TABLE XI/3.BUDGET OF URBAN HOUSEHOLDS, BY NUMBER OF PERSONS IN

HOUSEHOLD, POPULATION GROUP, AND BY CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION OF HEAD OF HOUSEHOLD

1986/87
אירוסהאמריקר. אסיהאפריקהילידי ילידי

 EuropeAmericaBornיהודים inin AsiaAfricaBornלא■לידי
כולל ■הוריםישראלסך

Jews ImmigratedIsraelNonעלוImmigratedעלו
grandהכל הכלסך BornJewsסך
totalTotal1960 1961nTotal1960עד >1961rער

Upto 1960Since 1961Upto 1960Since 1961

975.1225.5 372.7147.2294.6213.081.6307.8116.8All households {thousands(
3.22.4 2.62.93.83.73.93.55.8Average persons per

hou^phold
2.72.2 2.32.53.03.03.12.84.0Average standard persons

per household
1.10.9 1.01.11.21.21.11.31.2Average earners per

household

period<rices of surveyaverageNIS per household per month at

2,1602,138 2,0862,0061,8621,9451,6452,5351,391GROSS OVERALL
INCOME TOTAL

1,7211,766 1,7051,6131,5261,5851,3741,9261.216Net overall income
1.9031,829 1,8161,7961,6601,7131,5222,2411.248Gross money income
1,4641,457 1,4351.4021.3241,3531,2511,6321,073Net money income

463416 416416352376290627179NONCONSUMPTION
EXPENDITURE

1,8991,863 1,7931,6871,7491,8041,6062,1691,616CONSUMPTION EXPENDITURE
1,5541,444 1,4311.4121,4761,4881,4881,7781,441Thereof: Money expenditure

Percents

100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0OVERALL GROSS
INCOMETOTAL

70.355.8 62.573.570.870.571.777.667.7From work
14.821.4 18.012.311.512.48.414.010.3From capital
4.711.3 8.33.34.24.82.71.62.1From pensions
10.211.5 11.210.913.512.317.26.8.19.9From allowances and

assistance

1O0.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0NONCONSUMPTION
EXPENDITURETOTAL

94.889.4 91.694.795596.093.697.197.1Compulsory payments
5.210.6 8.45.34.54.06.42.92.3Transfer to other households

100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0CONSUMPTION
EXPENDITURETOTAL

15.614.5 15.216.418.417.620.713.927.7Food
6.26.2 6.36.47.67.47.95.110.0Vegetables and Iruit

17.0205 18.615.514.716.010.816.910.2Housing
9.09.2 9.49.78.68.78.78.88.0Dwelling and household

maintenance
6.75.9 5.96.06.66.27.97.67.2Furniture and household

equipment
6.85.5 5.65.68.38.09.17.112.1Clothing and footwear
5.46.0 5.95.65.45.74.74.83.4Health

13.111.5 12.213.112.111.912.514.97.2Education. culture and
entertainment

14514.7 15.316.512.813.112.015.08.9Transport and
communication

5.76.0 5.75.25.55.45.85.95.3Miscellaneous goods and
services
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של לימוד ושנות גיל לפי עירוניים, בית משקי תקציב י"א/4. לוח
הבית משק ראש

1986/87
ראש הביתגיל householdמטק headAge of

הכל סך
Total

1824253435444554556465+

(אלפים) הבית משקי 1.092.031.7246.4237.3163.0166.5246.8כל

בית למשק נפשות 3.52.13.64.84.73.01.9ממוצע

בית למשק 00נדר0יות נפשות 2.82.02.93.63.52.51.9ממוצע

בית למשק מפרנסים 1.11.11ממוצע 31.41.61.203

VJבי למשק הסקר"ח תקופח של ממוצעים במחירים לחוד10, n

הכל סך  ברוטו כוללת 2,0781,2781,9342,7282,8132,0551,229הכנסה

ננ1ו כוללת 1.6671,1011.5542.0732,1571.6661.138הכנסה

ברוסו כספית 1הכנסה .8331,1381.7312,4372,4981.8011.026

נסו כספית 1,4229601.3511,7821.8421,413935הכנסה

7תצרוכת שלא 433188387673682424121הוצאה

הכל סך  לתצרוכת 1,8681,5161,8162,3002,4211,8051,228הוצאה

כספית הוצאה 1.5421,3301.5551.9162.0011,452955מזה:

אחוזים

הכל 0ך  ברוטו כוללת 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הכנסה

70.174.480278.578.468.9245מעבודה

14511.310.912.312.815.226.9מהון

4.60.20.20.92.47.020.4מפנסיות

ומתמיכות 10.914.28.78.36.49.028.3מקצבאות

הכל סך  לתצרוכת שלא 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות

חובה 98297396.291.775.2'94.994.1תשלומי

ארורים בית למשקי 5.15.31.82.73.88.324.8העברות

הכל סך  לתצרוכת 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות

16.815.616.116.716.417.617.8מוון

ופירות 6.53.35.56.36.77.57.9ירקות

16.318.114614.515.217.2225דיור

חבית ומשק הדירה 8.96.59.18.58.18.710.8אחזקת

לבית וציוד 6.78.68.37.15.86.54.9ריהוס

והנעלה 7.36.78.37.87.47.15.5הלבשה

5.22.84.64.95.4בריאות 5.46.6י

ובידור תרבות 12.618.613.814.213.99.678חינוך,

ותקשורת 14.013.514.014.415.415.010.7תחבורה

שונים ושירותים 5.76.25.7מוצרים 5.75.65.55.7
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TABLE XI/4.BUDGET OF URBAN HOUSEHOLDS, BY AGE AND YEARS OF
SCHOOLING OF HOUSEHOLD HEAD

1986/87
הבית משק ראש של לימוד שנות

Years of schooling of household head

4 ע7
Up to 4

58912131516+

116.2234.2410.2160.3170.8All households (thousands(
3.63.83.53.23.5Average persons per household
2.83.02.82.62.8Average standard persons per household
0.81.01.21.31.3Average earners per household

NIS per household per month, at average prices of survey period

1,0721,4892,0582,5043,218GROSS OVERALLINCOMETOTAL

9941,2831,6581.9812,379Net overall income
9511.3071.8162.1982,854Gross money income
8731.1011,4161,6752.014Net money income

84219423552876NON CONSUMPTION EXPENDITURE

1,2461,5061,8432,2082,531CONSUMPTION EXPENDITURE

1,0851,2681.5201,7992.041Thereof: Money expenditure

Percents

100.0100.0100.0100.0100.0OVERALL GROSS INCOME  TOTAL

48.061.773.173.173.5Ftom work

11.614.614.014.715.7From capita!

7.35.74.24.43.8From pensions
33.118.08.67.87.0From allowances and assistance

100.0100.0100.0100.0100.0NON CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

94.094.194.694.795.8Compulsory payments
6.05.95.45.14.2Transfers to other households

100.0100.0100.0100.0100.0CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

25.020.716.713.813.3Food

10.08.26.45.45.2Vegetables and fruit

13.215.516.317.317.1Housing

9.18.98.69.09.2Dwelling and housing maintenance
6.27.37.16.3.6.2Furniture and household equipmenl
10.38.47.66.955Clothing and footwear
4.95.25.25.25.2Health

75 .9.312.714.515.1Education. culture and entertainment
8.610.213.815.817.9Transport and communication
5.26.25.75.75.2Miscellaneous goods and services
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הכנסה עשירוני לפי דיור, י"א/5. לוח
סטנדרטית לנפש נטו כוללת

1986/87

עשירונים

הכל סך
Total .

תחתון
Lower234

(אלפים) הבית משקי 1,092.0כל

בית למו^ק nwDi 3.54ממוצע 94.33.83.6

(אחתים) הכל 0ך  בית משקי
מזה:

100.0100.0100.0100.0100.0

בבעלותם 72.852.258.064.069.6בדירות

חודשית בחכירות 20.841.033.025.122.4ברירות

מפתח בדמי 3.83.36.97.54.0בדירות

בדירה חדרים ממוצע

הבית משקי 3.12.62.92.93.0כל

בבעלותם 322.82.93.03.1בדירות

חורפית בחכירות 2.82.62.83.02.8בדירות

לחדר) (נפשות דיור צפיפות

הבית משקי 1.12.71.11.50.9כל

בבעלותם 1.12.11.61.31.2בדירות

חודשית בשכירות 1.01.31.21.11.0בדירות

בבעלות דירה של ממוצע ערך
שח) (אלפי

82.437.648.359.264.5

לחודש) (שיח בית למשק פנויה הכנסה
nan משקי 1,6677049351,0401,233כל

בבעלותם 1בדירות ,8458171,0121,1271,315

חודשית בשכירות 1,1525518239641,079בדירות

מפתח בדמי י1,252701924בדירות 6141,051
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TABLE XI/5.HOUSING, BY DECILES OF NET OVERALL INCOME PER
STANDARD PERSON

1986/87

Deciles

6 5 .789li'Vy
Upper

ALL HOUSEHOLDS (thousands(

3.3 3.53.23.02.92.5Average ol persons per household

100.0 100.0100.0100.0100.0100.0HOUSEHOLDSTOTAL (percenls(
Thereof:

81.1 73.179.984.480.584.8In owned dwellings

13.7 20.813.411.413.28.1In rented dwellings

2.7 3.82.60.82.83.8In rented dwellings with key money

Average of rooms per dwellings

3.1 3.03.23.33.33.6ALL HOUSEHOLDS

3.1 3.13.33.33.53.7In owned dwellings

2.7 2.92.92.92.82.8In rented dwellings

Housing density (rooms(

0.5 1.00.80.60.70.4ALL HOUSEHOLDS

1.0 1.21.00.90.80.6In owned dwellings

1.0 0.90.80.90.806In rented dwellings

75.3 72.084.695.9109.2139.9Average value of owned dwelling
)NIS thousand(

Average disposable income per household (NIS per month(

1,4311,5941,8382,0632,4553,374ALL HOUSEHOLDS

1,5151,6621,9132.1152,5313.501In owned dwellings

1.2231,3121,5971,8312.0902,641In rented dwellings

1.0961,4771.3822.1742,4612.607In rented dwellings with key money
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סטנדרטית לנפש נטו כוללת הכנסה עשירוני לפי בניק"מא, מוצרים על בעלות '"א/6. לוח
TABLEXI/6.OWNERSHIP OF DURABLE GOODS, BY DECILES OF OVERALL NET INCOME PER STANDARD PERSON

1986/87

ncomeDecilesעשירוני of
הכל סך
Totalתהתון

Lower23456789Upper

(אלפים) הבית משקי 1,092.0ALLכל HOUSEHOLDS

(thousands)
O'TinMהגל ionטור columninבכל eachof totalPercent

ולאפייר, לבישול 81.468.379.580583.985.287586.482.780.4795Cookingbakingתנור stove .

לבישול 20.315.717.619.916.119.817.220.124.524.028.6Cookingכיריים stove
בלבר לאפייה 40.720.722.828.631.637.338.252.453.454.267.9Bakingתנור stove

99.398.097.599.899.6100.099.799.699.699.799.3Refridgeratorמקרר
עמוק 9.41.93.43.76.17.310.19.713.317.320.8Deepמקפיא Ireezer

חשמלי 72.539.756.063.970.975,176.982.984.987.188.0Electricמערבל mixer
כלים 10.40.91.22.2484.710.315.015.021.528.6Dishwasherמריח

כביסה 86.970.779.882.287.090.291.492.191.592.891.4Washingמכונת machine
כביסה 3.00.90.51.21.62.23.02.32.85.210.1Dryerמייבש
אבק 48.28.917.826.341.244.258.059.272.272.681.7Vacuumשואב cleaner
אויר 1651.13.85.09.010.713.518.325.732545.6Airמזגן conditioner

צבעונית 80.252.467.371.181.182.886786.589592.292.4Colourנולויויה TV
סטריאופונית 41.413.622.428.631.438.748.352.353.759.665.3Stereophonicמערכת set

20.28.413.918.118.823.624.921.323.023.527.0Videoוידאו
אישי 8.80.92.54.17.06.010.212.712.416.914.8Personalמחשנ computer

084.651.571.880.983.187.692.391595.194.697.8Telephoneלפון
הדירה: Heatingחימום facilities:

מזנן או 26.74.19.811.916.820526.231.039.947.159.5central'airהסקה condition
ומרכזית רירתית 13.83.36.57.28.810.915.415.719.124.127.4centralהסקר. heating

לפחות אחת 42.97.514.023.730.337544.356.962574.278.0Oneמכונית car at least

o

O
o
O
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income survey הכנסות 0קד
בית .puw של ברוטו ממוצעת חודשית בספית הכנסה י"א/7. לוח

הכנסה מקור לפי עירוניים,
TABLE XI/7.AVERAGE GROSS MONTHLY MONEY INCOME OF URBAN

HOUSEHOLDS, BY SOURCE
Financial data  at uniform prices of each surveyed year נסקדת שנה כל של אחידים במחירים  הכספייט הנתונים

198519871988

שכיד הגית משק Householdואש head  employee
(אלפים) בית 599.1609.3614.4Householdsמשקי (thousands)

נית למשק נפשות 3.83.83.8Averageממוצע persons per household
הכית משק ראש של ממוצע 41.142.041.2Averageגיל age 01 household head
בית למשק מפרנסים 1.61.61.6Averageממוצע! earners per household

לחודש) (שרו ממוצעת נ0פית Averageהכנסה monthly money income (NIS)
ברונוו  בית 1,2502,3742,937perלמשק household  gross
ננוו 9271,8682,326 net

ברוטו  0נ1ניר0ית 411778970perלנפש standard person  gross
ננוו 305612770 net

סטנדרטית לנפש נטו ממוצעת כספית Averagenetהכנסה money incomeper standard person
ריאלי' שינוי 13.08.0Percentאחוז real1 change

גיני !02180.2120.213Ginמ7,ז0 coefficient

(אחוזים! הכל סך  הכנסה 100.0100.0100.0SOURCESמקורות OF INCOMETOTAL (percents)
ריכל 0ך שכירה 89.688.387.9Employedעבורה worktotal
הכית משק ראש 69.167.365.8Incomeהכנסת ol household head

הבית משק ראש של הזוג בן 15.415.416.4Incomeהכנסת 01 household head's spouse
ארורים מפרנסים 5.15.65.8Incomeהכנסת of other earners

עצמאית 1.6232.3Sellemployedענודה work
ותמיכות 8.89.49.7Properlyרכוש and assistance

וקצבאות תמיכות :5.76.16.1Thereofמזה: assistance and
allowancesממוסדות from institutions

עובד אינו הבית \11un Householdראש head not working
(אלפים) ביר1 271.1295.9294.4Householdsמשקי (thousands)

בית למשק נפשות 2.32.22.2Averageממוצע persons per household
הבית משק ראש ש> ממוצע .גיל 61.261.6.6J2Average age of household head
בית למשק מפרנסים 0.20.10.1Averageממוצע earners per household

לה1רש) (שח ממוצעת כםפית Averageהכנסה monthly money income (NIS)
ברו0ו  בית 374735943perלמשק household  gross
נ0ו 367716915 net

נרוטו  סטנדרטית 180361458perלנפש standard person  gross
נטו 177352445 net

סטנדרטית לנפש נטו כספית Nelהכנסה money income per standard person
ריאלי' שעוי 12.08.7Percentאחוז real1 change

.n 0.2660.2949.299Giniמקדם coefficient

(אחוזים) הכל הכנסהסר 100.0100.0100.0SOURCESמקורות OF INCOMETOTAL (percents)

9.48.68.3Workעבורה
ה5ל סך כישראל ותמיכות 80.981.582.5Propertyרכוש and assistance in Israeltotal

ורכוש 2.82.43.4Capitalהון and properly
23.926.826.8Pensionsפנסיה

ממוסדות ותמיכות 52.650.450.6Allowancesקצבאוח and assistance from
institutions

מפרטים 1.51.91.7Assistanceתמיכות from private persons
לארץ מחוץ ותכזיכוח 9.79.99.2Propertyרכוש and assistance from abroad

1 Nominal change after deduction of change in the Consumer Price Index. ר$י\כ\ ר<0ח'רים נמרי השינוי כניכוי נומינלי .n'vy 1
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כספית הכנסה ומדדי מפרנסים נפשות, ממוצע ן''א/8. לוח
בית משק גודל לפי שכיר, שבראשו עירוני בית למשק ברוטו

הבית משק ראש תבונות ולפי
TABLE XI/8.AVERAGE PERSONS AND EARNERS AND INDICES OF AVERAGE

GROSS MONTHLY MONEY INCOME PER URBAN HOUSEHOLD
HEADED BY AN EMPLOYEE, BY SIZE OF HOUSEHOLD AND BY

CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD
nuapi yyiooמפרנסים yyiDDSize 01 household

בית 0שק בית(אחוזים)נודל piyoVנית הכנסרלמשק andוסדרי characteristics
הבית משק ראש HouseholdsAverageותכונות personsAverage earnersIncomeindices ^of household head

(percent)per householdper household

1988198519871988

הכל סך  בית 0100.03.81.6HOUSEHOLDSTOTALש7/

בית במשק Personsנפשות in household
17.71.01.050.1 51.846.81

219.02.01.478.4 73.573.92
317.43.01.685.7 91.985.C3
00.0ו423.24.01.7 00.0100.04ו
519.5501.8103.3 99.199.15
6+13.26.81.789.7 89.186.76+

Ageגיל
153435.53.41.566.1 71.269.81534
354429.44.61.694.3 95.297.63444
455417.14.11.9100.0 100.0100.04554
556413.72.91.783.6 85.687.25564
65+4.3211.366.6 67.373.765+

לימוד Yearsשנות of schooling
043.54.01.565.1 73.068.404
5815.74.31.679.1 78.581.358
91243.53.81.6100.0 100.0100.0912
13+37.33.51.6135.0 137.7134.:13+

הכל 0ך 691.3.)94.73.7הודים 92.292. SJewsTotal

הליידי ותקופת לידה Continentיבשת of birth and
period of immigration

הכל 25.84.21.684.3אסיהאסריקהסר 80.781. eAsiaAfncaTotal
1954 12.44.21.886.4עד 83.688.7Up to 1954
195519649.04.31.684.7 77.176.:19551964
1965+4.24.11577.4 78.174.51965+

 26.33.31אירופהאמריקה 6100.0 100.0100.0EUROPEAMERICA
הכל TOTALסך

1954 10.83.11.6106.3ע7 105.411o.eUp to 1954
195519644.83.61.699.6 97.3100.619551964
1965+10.73.31.693.4 95.289.;1965+

42.63.61.690.3י;'1ראל 95.495.2Israel

5./5.35.5לאיחורים 66.1 62.162. iNonJews

1 The base in each ol the characteristics is marked 100 0 and printed
in bold lace.

בהבלטה ומ1רס0 ב0אה מ0ו0ן תכונה נכל הב0י0
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לפי שכיר, שבראשו עירוני בית למשק ברוטו ממוצעת חודשית כספית הכנסה  י"א/9. לוח
הבית משק ראש תכונות ולפי בית משק גודל

TABLE XI/9.AVERAGE GROSS MONTHLY MONEY INCOME PER URBAN HOUSEHOLD HEADED BY AN
EMPLOYEE, BY SIZE OF HOUSEHOLD AND BY CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD

1988

במשק mvioiביתin householdPersons
הביר! .17 winהכל Characteristicsסך of

הבית משק ראש HouseholdsTotalתכונות
123456+household head

(אלפים! בית 614.5614.547.5117.0107.0142.2119.581.2HOUSEHOLDSמשקי (thousands)

o'rinNהננסה(n'>y ) ברו0ו ממוצעת average(NIS)חודשיו! monthly incomeGross
Percents

הבית משקי 100.02,9371,5902,5142,8913,3993,3692,948ALLכל HOUSEHOLDS

הכל 0ך 94.72,9881,5942.5332,9363,4643,4343,077Jewstotalהודים

הכל 25.82,6311,3491,8132,5512,8743.0522792AsiaAlncatotalאסיהאפריקהםך

1954 1,8892,7713,1643.3393.016Up(1,429)12.52,852ע7 toI 954
195519649,02,454(1,181)(1,860)2,3592,4662,8092.68419551964

1965+4.32.396(1,602)(2,515)(3,037)(2,683)(2,299)1965+

הכל 0ך  26,33,2171,4502,8273,3213,9183.7943.677EuropeAmericatotalאירופהאמריקה

1954 Up(4,562)10.83,5571,7143.0623,7554,5884,311ע7 to 1954

195519644.83,237(2,588)(2,930)(3,747)(3,993)(3.624)19551964

1965+10.72,873(1,213)2,5963,1203,585(2,978)(3.135)1965+

הכל 42.63,063ישראלםך 1,7792,5892,8793.5163,5793.185sraeltotal

ישראל 'ליו: Father(3,370)(3,687)(3.108)(2,981)2,377(1,789)5.92,825אב born: Israel

2,1342,4662,5542,6443,004AsiaAlnca(1,514)18.62,494אסיר,אפרקה

אמריקה EuropeAmerica(3,495)18.13,7341,8983,2003,3164,4704,580אירופה

5.32.012(1,734)(1,625)(1.790)(2,072)2.294NonJews

C
C
C
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כספית הכנסה עשירוני לפי שכירים, שבראשם בית משקי י"א/10. לוח
הבית משק ראש תכונות ולפי בית למשק ברוטו חודשית

TABLE XI/10.HOUSEHOLDS HEADED BY EMPLOYEES, BY DECILES OF GROSS MONTHLY MONEY INCOME PER
URBAN HOUSEHOLD, AND BY CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD

1988
הכנסה '1\\'wv3f IncomeDeciles

הכל סך
Totalתחתון

עליון23456789
LowerUpper

(nw) עליון 1.508גבול 1,0961,8252,1662.5202,9433.3904.1035,188Upper limit (NIS)
למשק נרו0ו כספית 2,9371,312הכנסה 8071,6612.0062.3292,7383.1713.72645946.918Gross money income per

(שיח) householdבית (NIS)
למ^ק נסו כספיח 2.3261,198הכנסה 7611,4561,7291,9832.2822.5942,9483.4924. 759Met money income

(niu) perבית household(NIS)
בית נפ^ותבמ^ק 3.83.3ממוצע 2.63.63.83.94.040414.24.2Average persons per

household
00נדר0יות נפשות 3.02.8מסוצע 2.3293.03.13.23.23.23.333Average standard

בית personsלמשק per household
ראש של ממוצע 41.239.7גיל 38.340.739739939.941.643.244 344.5Average age of

njn f7yjohousehold head

(אחוזים) הכל 0100.0100.0ך 100.0100.0100.0100.0100.01000100.0100.0100.0TOTAL (percents)
לימוד Yearsשנות of schooling
8 19.2348ע7 33.926.324.618.714.1139126(8.3)(4.9)Up to 8
91243.542.8 40.647.344.751.655.746543238.024 4912
13+37.322.4 25.526430.729.730.139544 253.7707131

Ageגיל
34 35.5460עד 52.442.344,240.240.730.722.4202157Up to 34
355446.6354 29.237.038,743.344.149.758.462.267.73554
556413.712.9 12.014.413.911.812.116.715912.914.25564
65+4.3(5.7) (6.3)(6.3)(3.2)(4.7)3.1' (34)(4.8)651

הגל סל  94.790.6יהודים 89.692.393.893.894.997.797.498.398.9Jewstotal
לידה Continentיבשת of birth

אפריקה  25.828.3אסיה 30.224530.233.427524 124 219.6160AsiaAtnca
26.3199אירופהאסריקר, 22.524.321.218.527529.930935.3332EuropeAmerica

42.642,4ישראל 36.843.542.441.639943.542.343.4498Israel
(9.4)5.3לאיהודים (10.4)(7.7)(6.2)(6.2)(5.1)(2.6)NonJews

0

<



כספית הכנסה עשירוני לפי שכירים, שבראשם בית משקי י"א/11. לוח
הבית משק ראש תכונות ולפי ססנדרסית לנפש נטו

TABLE XI/11.HOUSEHOLDS HEADED BY EMPLOYEES, BY DECILES OF NET MONTHLY MONEY INCOME PER
STANDARD PERSON AND BY CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD

1988
הכנסה .m'\uvJf IncomeDeciles

הכל סך
Totalתחתון

Lower
23A56789

|10y
Upper

(שיח) עליון 460גבול 3555476427348459571.1081,358Upper limil (NIS)

למשק ברוטו כספית 2.9371,574הכנסה 1.0651,9502,1602.4632.9873.2343.7244.2385.876Gross money income per
>nw householdנית (NIS)

למשק נטו כספית 2.3261.395הכנסה 9911.6781 ,3472.0672.4382.5872.9083.1834,1 15Net money income
>nty) perנית househoid(NIS)

בית במשק נפשות 3.84.5ממוצע 4.84.43.93.73.93.53.43 127Average persons per
hot i^nhnlH

סטנדרטיות נפשות 3.03.4ממוצע 3.53.43.13.03 12.9282.624Average standard
בית personsלמשק per household

ראש של כזמוצע 41.239.1נ'ל 36.037.541.839.641.241.243 044.148 2Average age ol
הבית householdמשק head

(אחהים) הכל 0100.0100.0ך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL (percenls)
לימוד Yearsשנות of schooling
8 19.232.3ער 43,521.925.817.114 713.0(12 1)(8.4)(35)Up to 8

91243.550.4 38.755.148.346.949 843.138.738.925 09I2
13+37.317.3 17.923.025.936.035543.949252.871 4131

Ageגיל
34 35.540.0ער 49.844.134.438.734 233.630230.020 0Up 10 34
355446.650,2 43.047.044.347.447.649.750 042.843 53554
556413.7(6.7) (6.0)(6.8)17.911.213.413.414521.12555564
65+4.3(3.0)(3.4)(2.7)(4.8)(3.3)(52 ((6.0)(11 0)65.

הכל 94.791.9'הורים0ך 79.793.796.096.196.397.398.399.699.0Jews total
לידה Continent■בשח of birth

אפריקה 25.837.1אסיה 32.236535.126.724.322 117916.9(92 (AsiaAfrica
אמריקה י26.3אירופה 14.1 14.514.619.323.633.031 733 235 044 1 'Europe America

42.640.7ישראל 32.542.541745.539.043.247 247 745 6Israel
יהודים  (8.1)5.3לא 20.9(6.3)(4.0)(3.9)(3.7)Won Jews

5
C
ם



לפי עובדים, שאינם אנשים שבראשם בית משקי י"א/12. לוח
ולפי ססנדרטית לנפש נטו חודשית כספית הכנסה עשירוני

הבית משק ראש תכונות
1988

הכל סך
הכנסה עשירוני

Totalתחתון
Lower234

(rrty) עליון 250גנול 165316342

למש/ן נר1טו כ90ית noijn943621 251656569
>niu) בית

למשק נסו כ0פית 915618הכנסה 25065?568
(שיח) בית

נפשות 2.23ממוצע 7 3 ו527 7

בית כנושק

00נדר0י1 נפשות 2ממוצע 129 282,31 7

בית למשקי

ראש של ממוצע 61.148ניל 4 35 859 468.6
הבית משק

100.0 100.0 100.0

(5 7) (9.4)

100.0

(9.8)

100.0

47627 245 152 163 1

30 830 626 27323י 9

?1 e'2 228 9(20.6)13.0

29 489 .1ר!4 (.(י י.
. , ..

06/'f|f18ל"'

96.290 290 "9ג..4י'6 3

27 02PS30 ?30.530 4

51 728 3.:

י43'' :

3.S

הכית \i\'in ראש nniDn

(אחחיםו הכל 0ך
לימוד שנות

8 עד

912

י3י

גיל

1= 5'.

.י!5

הכל מן י./7י0

לידה יבשת

.פרי',ה ,!1D

קר, ^מו . .■■"י
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TABLEXI/12. HOUSEHOLDS HEADED BY PERSONS WHO DO NOT WORK, BY
DECILES OF NET MONTHLY MONEY INCOME PER STANDARD
PERSON AND BY CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD HEAD

1988

Deciles oi income

5678Upper !

372442^2865886?Upplie rmit (NIS(

5638209391 1172 527 י Grossו36 money income per
household (NIS(

י560810921 0802 357 י 3 !^Jet money income per
household (NIS(

1 52 11 ו9 9* G 1 Averageי persons per
household

1 62,01 91 יו9 ו 7Average standard
persons per household

68 264 665 56'66^ י 67 ■Average age ol
household head

Characteristics of household head

TOTAL (percents)

Years of schooling
Up lo3

912

13'

Age

1854

55

Jews^total

Continent of birth
Asta Africa

EuropeAme'ica

Israel

0.0יי 1 .0.'. 100.0 '00.0 100.0 100.0

יי י;'} י'

\ י
■■ 6י■

ו

98.

Xr 1?C?

1C0 0.99 7

. 1 ''5ר

?8 .

י09' י י? ;■

'1 81■.. י 5"

21 9י<57

ס! 721 11

133J/■" 7 12;

V■ל  י7

"R ל 97 7 97 0

42 7i4..'

46 וי1 ;

(8 2'11 י

NonJews 1 5
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1988 המזונות, מאזן י"א/13. לוח
המזונות מאזן

אחרת צוין כן אס אלא טוגות,

שלאהספקה שימוש
במלאי"צורמצרך 'irniופחתמצויהיבואיצוא למזון

ProductionChangeExportsImportsAvailableNot for food
in stockssupplyand waste

ומוצריהם דגנים
י 211,00035.000135,800474.400584.60040.800חיטה

(נקי) 1.00013,50041.70029.200אורז

אחרים 7502002,8003.750וגנים

ועמילנים אדמה תפוחי
ארמה תפוחי וקמח ארמה 215.7001.89033,6008,670192.66035.875תפוחי

16,00010070030015,50010,400קורנפלור

ודבש סוכר
50.00070,000294,400174.40020.300סוכר
2,100200502,250דבש

וריבות ממתקים 31,8751,4503,5258,00034,900שוקולד,

ואגוזים שמן גרעיני ק0ניות,
למאכל >נש/ת 6,47015,00010,00044,70026,1701.640קנוניות

וחמניות בוסנים2 19,5752,47511,51016,22021,810510ש01שמין,
1.9601,2201409,90010,500אגוזים2

754,550213,30015,500556,75029,900ירקות3
ומלונים אב0יחים פירות,

הדר 1,126.3001,001,80026,900151,4003.800פרי
הדרים ללא 0ר"ם 440,7004,75073,3801.970374,04065.390פירות

ומלונים 162,45036,150126,3007.550אב0יחים
יבשים 1,6651003.6105,175פירות

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים 74,5253,6008,35026,30096,07526.375שמני

31,00075030,250550מרגרינה
4,0508808101504,2701.470חמאה

בשר
וקפוא 0רי 34,9504,3503,05054,05081,600בקר,

קרקס משקל 6,3001,5504,750צאן

אחרות 9,4509.450בהמות

הנל החיים מבעלי פנים 6,5004,60011,100חלקי

מנוקה) בלתי (מרוט 243,20070021.300222,600עוף

103,4502506,40096,80011,500ביצים
32,4001,00046026,35057,290דגים

ומוצריו חלב
בקר 966,0003.350962,650674,250חלב
צאן 36.27536,27514,350חלב

חלב 6,9501,4005505,10010,1007,900אבקת
76,5701702,62527074,045גבינות

ניגרת 102,7504,72598,025תוצרת

קמח.  הטורים ניתר גרעע'ם;  ופחת למזו1 שלא שימוש ועד מ"צור בטורים 1

קליפות. ללא המשקל 2

ותירס. לשימורים אפונה כ1לל 3
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FOOD BALANCE SHEET

TABLE XI/13.FOOD BALANCE SHEET 1988
Tons, unless otherwise stated

לנפשהספקו 1

.

Per capita supplies

(נטו) לשנהמזון ליוםקנ ליוםנרם ליוםקלוריות ליוםחלבון Commodityשומן
Food (net)Kg.GramsCalories per(גרם)(נרם)

per yearper daydayProtein perFat per day
(Kcal)day (grams)(grams)

96431.33.9CEREALS AND CEREAL PRODUCTS
422,50093.1255.189.329.83.8Wheat1

29,2006.417.5631.20.1Rice. milled

3,7500.82.180.3Other cereals

781.60.1POTATOES AND STARCHES

156,78534.594.5671.60.1Potatoes and potato flour

5,1001.13.011Cornflour

364_SUGAR AND HONEY

154,10033.992.9360Sugar
2,2500.5144Honey

34,9007,620.8810.42.1CHOCOLATE, SWEETS AND JAM

1486.59.0PULSES, OIL SEEDS AND NUTS

24,5305.414.8533.10.6Pulses, edible. dry
21,3004.813.1642.655Sesame. groundnuts2 and sunflower
10,5002.36.3310.82.9Nuts2

526,850116.0317.8783.70.8VEGETABLES3

1591.73.5FRUIT, WATERMELONS AND
SUGAR MELONS

147.60032.589.0270.40.1Citrus fruit

308,65067.9186.11151.13.3Fresh fruit, excl. citrus
118,75026.271.890.20.1Watermelons and sugar melons
5,1751.13.08Dried fruit

51558.6OILS AND FATS

69,70015.442.237342.2Vegetable oils, refined, edible
29,7006.517.813115.1Margarine
2,8000.61.6111.3Butter

32626.223.5MEAT

81,60018.049.31077.38.4Beef. fresh and frozen
4,7501.02.740.30.2Sheepand goats carcass weight
9,4502.15.8220.62.1Other meat
11,1002.46.691.10.5Offal and other edible parts of above
222.60049.0134.218416.912.3Poultry (dressed. not drawn(

85,30018.851.5745.75.4EGGS

57,29012.634.6183.50.4FISH

25416.314.7MILK AND DAIRY PRODUCTS
288,40063.5174.01045.74.9Cow's milk

21,9254.813.2100.60.6Sheep and goats' milk

2,2000.51.450.50Milk, dried
74,04516.344.6797.45.5Cheese
98,02521.659.2562.13.7Sour milk. etc.

1 In the columns from Production through Nol lor food and waste  grain; in all other columns  flour
2 Weight without shells.
3 Incl peas tor canning and maize.
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ליום לנפש המזון ואבות קלוריות י"א/14. לוח
TABLE XI/14.CAL0RIES AND NUTRIENTS PER CAPITA PER DAY

1988 1986/87
§

rxm
1985/86 1979/80

\זש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60 1949/50

Calories(Kcal)קלוריות (Kcal)
הכ7 02,6102,7722,9882,9793,0653,0773059TOTALך
ומוצריהם 1,2601.1571.0671,048985975964Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים ארמה 98777989787778Potatoesתפוחי and starches
ודבש 184311376323368375364Sugarסוכר and honey

וריבות ממתקים .82688490848381Chocolateשוקולד. sweets and jam
ואגוזים |my גרעיני .0,7628596114132137148Pulses(יות, oil seeds and nuts

65677769727578Vegetablesרקות
ומלונים אבטיחים .105147164150159170159ruitפירות, watermelons and sugar

melons
ושומנים 343406452496536526515Oilsשמנים and fats

95143264284303315326Meatב^ר
61738977807574Eggsביצים
58181612161818Fishדגים

ומוצריו 197220224227252251254Milkחלב and dairy products

Protein(נום)חלבון (grams)
הכ7 083.985.191.592.295.295:996.9TOTALך

חיים מבעלי :32.234.044.345.449.850.451.7Thereofמזה: animal
ומוצריהם 41דגנים 439 734.634 132.031.531.3Cereals and cereal products

ועמילנים ארמה 2.21.71.81תפוחי 9 161.61.6Potatoes and starches
וריבות ממתקים .0.20.1030.4040.40.4Chocolateשוקולד, sweets and 1am

ואגוזים שמן גרעיני .3.2404.55.06,06.06.5Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
2.93.53735343.73.7Vegetablesרקות

ומלונים אבטיחים .1,82.1פיר1ת, 2.31.9202.31.7zru1t. watermelons and sugar
melons

7.4בשר 11.820.822.524.525.226.2Meat
4.65.56.85.96.15.85.7Eggsביצים
713.02.72.4323.43.5Fishדגים

ומוצריו 13.113.714.014.616.016.016.3Milkחלב and dairy products

Fat(grams)(גרם)שומן

הכל 073.986.7104.3111.5121.9121.7122.0TOTALך
חיים מבעלי :23.927.938.338.742.743.144.0Thereofמזה: animal

ומוצריהם 5.44.84.44.34דגנים 03.93.9Cereals and cereal products
ועמ'לנים אדמה 0.10.10.10.1Of0.10.1Potatoesתפוחי and starches

וריבות ממתקים 1.30.81.8202.22.22שוקולד. 1Chocolate, sweets and jam
ואגוזים שמן גרעיני ,2.95.05.57.082849.0Pulsesקטניות, oil seeds and nuts

0.2040.70.60.7070.8Vegetablesירקות
ומלונים אבטיחים 1.11פירות. 42.02.5323.63.5ruit. watermelons and sugar

melons
ושומנים 39.046.351שמנים 556.360859 758.6Oils and fats

6.910,319.320.721בשר 822.7235Meat
4.45.26.45.65.85.45.4Eggsביצים
3.30.60.40.30.30404Fishדגים

ומוצריו 9.311.812.212,114.814.614.7vlilkחלב and dairy products
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ליום לנפש ומינרלים ויסמינים  י"א/15. לוח
TABLE XI/15.VITAMINS AND MINERALS PER CAPITA PER DAY

Miligrams, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא מיליגרמים,

o?£!tv

£■§<\b
D

n

>c
o(ס

a|
c
o

5< C£ir2<CO

O

1"!un1949/50
הכל 3,1951.921.7913.412615.0סך 850TOTAL
ומוצריהם תנים

1 320.816.98.5 272Cereals and cereal products
ועמילנים ארמה 0.100.041.61007תפוחי 9Potatoes and starches

ואגווים \nvj גרעיני 90.090.020.70.9לו0ניות, 38Pulses, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים 20.0110שוקולד, I 6Chocolate. sweets and pm

ואומנים 584Oilsוזמנים and fats
1,3720.110.100.86115ירקות 60Vegetables

ומלונים אבטיחים 4160.120.060.5521.2סירות 51Fruit. watermelons and sugar
melons

510.030.071.80.7בשר 4Meat
3710.040.120.9ביצים 19Eggs
180.020.050.80.3ונים 13Fish

ומוצריו י3720.09051חלב 0.320.2 378Milk and dairy products
V"1un1969/70

הכל 4,2121.681.4216.813016.3םך 722TOTAL
ומוצריהם 0.920.295.27.1תנים 103Cereals and cereal products

ועמילניס אדמה 0.080.031.280.6'תפוחי 7Potatoes and starches
ואגוזים /oe/ גרעיני 160.120.031.01.3קטניות. 60Pulses, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים 20.010.2שוקולד, 7Chocolate. sweets and jam

ואומנים 483Oilsשמנים and fats
1.5940.160.131.4651.8ירקות 59Vegetables

ומלונים אב0יחים 8270.150.111.0551.4פירות 55Fruit, watermelons and sugar
melons

2490.100.156.22.0בשר 13Meat
5480.060.170.11.4ביצים 27Eggs
20.010.010.40.1דגים 5Fish

ומוצריו 4910.080.490.320.4חלב 386Milk and dairy products
D'mn1979/80

הכל 3,6521.651.3517.711516.1סך 687TOTAL
 ומוצריהם 0.910.205.16.9וגנים 70Cereals and cereal products

ועמילנים אדמה 0.090.031.390.7תפוחי 8Potatoes and starches
ואגוזים /oe/ גרעיני 190.130.041.111.4קטניות. 74Pulses, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים 20.020.10.4שוקולד, 9Chocolate, sweets and jam

ואומנים 399Oilsמכונים and fats
1.1930.150.131.3601.6ירקות 53Vegetables

ומלונים אבסיחים 0.130.110.8431.2'737פירות, 50Fruit. watermelons and sugar
melons

3330.110.177.22.2בשר 14Meat
4780.050.140.11.2ביצים . 24Eggs
10.010010.40.1דנים . 4Fish

ומוצריו 4900.070חלב 500.320.4 381Milk and dairy products
1988

הכל 3,8181.611.4518.611716.4סך 745TOTAL
ומוצריהם 0.830.194.66.3דגנים 63Cereals and cereal products

ועמילנים אדמה 0.080.031.180.6תפוחי 7Potatoes and starches
ואגוזים שמן גרעיני 380.170.051.312.0ק0ניות, 99Pulses. oil seeds and nuts
וריבות ממתקים 30.010.10.4שוקולד, 10Chocolate, sweets and |am

ושומנים 206Oilsשמנים and fats
1,3220.170.141.5631.7ירקות 57Vegetables

ומלונים אב0יחים 8150.110.130.8431.2פירוח 51Fruit, watermelons and sugar
melons

4030.110.198.32.6בשר 16Meat
4580.050.140ביצים 11.1 23Eggs
10.010.020.40.1דגים 5Fish

ומוצריו 5720חלב 080550.420.4 414Milk and dairy products
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HOUSING

דיור צפיפות לפי יהודיים1, בית משקי י"א/16. לוח
TABLE XI/16.JEWISH HOUSEHOLDS1, BY HOUSING DENSITY

דיור

הכל לחדרTotalסן mv)013er roomPersons

אלפים
Thousands

D'TinN
Percents1.001.00

1.01
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

1969640.8100.016.928.112.714.61252.04.785

1970662.2100.018.828.012.814.211.72.14.97.5

1971683.2100.020.027.513.614.011.1204.87.0

1972704.3100.020.827.614.014510.42.24.36.2

1973729.9100.021.627.814.714510.02.13.95.4

1974746.7100.022.828.314.513.99.32.23.8' 5.2

1975774.7100.024.528.015.013.79.02.13.54.2

21975779.1100.024.527.714.913.89.02.33.64.3

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

1979868.7100.029.827.217.013.26.91.92.11.9

1980894.4100.031.327.317.112.66.41.71.91.6

31980894.4100.031.322.920.012.87.12.02.11.8

1981. 914.7100.032.522.120.213.26.61.82.11.4

1982927.7100.033.921.620.812.66.21.82.01.3

1983954.4100.035.721.120.612.75.61.61.61.2

1984973.2100.036.421.420.212.4551.41.61.1

1985987.7100.037.321.220.611.85.41.41.31.0

21985983.7100.037.821.320.311.65.41.41.31.0

19861,003.2100.039.020.719.512.44.91.31.21.0

19871,020.8100.040.220.519.411.94.61.41.20.8

19881,030.7100.042.019.919.111.54.71.11.10.8

1 Excl. qibbuzim, mstiiutions, and immigrant absorption
centers. 2 Data are based on corrected population estimates
according to the 1972 and 1983 Censuses, respectively. 3. See
explanation in introduction.

או0דני על מבוססים הנתו1ים 2 קלי0ה. ומרכזי 0ו0רות קיבוצים, כולל x? 1

ראה 3 כהתאמה. ,19831 1972 נ'ופקר' תוצאות לפי מתוקנים אוכלוסייה
במבוא. ר,0בר
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דת, דיור, צפיפות לפי ביתי, משקי י"א/17. לוח
הבית משק ראש של מגורים יישוב וצורת עלייה תקופת לידה, יבשת

TABLE XI/17.HOUSEHOLDS1, BY HOUSING DENSITY, RELIGION,
CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION, TYPE OF LOCALITY OF

RESIDENCE OF HOUSEHOLD HEAD
1988

הכל 10Totalלחדר nnuDioomPersons per rצפיפות
ממוצעת

'000"/01.001.001.01
1.49

1.50
1.992.002.01

2.49
250
2.993.00+

Average
density

'1,030.7100.042.019.919.111.54.71.11.10.81.03JEWSיהודים'
עלייה ותקופת לידה and.בשח period of immigrationContinent of birth

384.5100.032.622.023.61255.71.01.61.10.שראל 1.1Israel
יליד: jxnFather born:
1.04Israel(10)(15)(1.3)58.8100.041.419.918.611.15.2ישראל

א9ריקח  164.9100.022.620.925.817.4850.92.41.51.22AsiaAfricaא0יה
1.01EuropeAmerica(08)(0.8)(0.8)159.2100.039.723.923.28.03.0אירופהאסריקה

289.3100.031.877.727.018.36.72.11.41.01.17AsiaAfricaא0יה00ריקה
I960™199.2100.032717.721.417.86.22.01.21.01.16Up to 1960

1961196442.5100.025.717.920.722.98.4(2.6)(1.1)(0.7)1.2419611964
1965+43.9100.033.618.319.216.87.0(1.7)(24)(1.0)1.161965+

אסיה :1.15Thereof(0.8)0137.2100.032.419.127.017.75.91.81.3זח: Asia
1960 1.16Up(0.8)(1.2)110.7100.032.918.221.217.96.01.8"ד to 1960

196119646.1100.0(19.9)31.0(21.1)(18.9)(6.3)(2.3)1.1919611964
1965+19.1100.033.820.719.816.8(5.0)(1.1)(24)(0.4)1.131965+

0.84EuropeAmerica(0.2)(0.3)(0.3)355.7100.060.419.412.84.81.9אירו0הא0ריקה
1960w218.2100.067.916.210.23.61.5(0.2)(0.3)(0.1)0.77Up to 1960

1961196426.3100.046.025.219 45.62.6(0.3)(0.8)0.9519611964
1965197461.3100.049.823.715.77.22.6(0.5)(0.4)0.9319651974

1975+47.6100.047.625.117.36.6(2.3)(0.5)(0.5)(0.2)0.931975+
מנורים "שוב residenceTypeצוות of locality 01

עירוניים 970.8100.042.320.018.911.44.61.11.10.71.03Urbanישובים localities
97.0100.040.017.818.011.8652.02.11.71.10Jerusalemירושלים

אניביפו 0.87Tel(0.3)(0.8)(0.6)122.5100.055.921.011.46.53.4תל AvivYato
0.88Haifa(0.4)(0.4)(0.3)73.0100.053.322.913.86.32.7חיפה

iva" Sizeגודל of locality
100,000199,999261.9100.038.920.221.612.54.80.70.9(0.5)1.05100,000199.999
50,00099,999102.6100.039.517.719.312.26.01.82.1(1.4)1.0950.00099,999
20.00049.999188.6100.041.620.320.511.83.80.8(0.5)(0.7)1.0220,00049.999
10,00019,99975.8100.033.618.223.216.55.0(1.7)(0.9)(0.9)1.1210,00019,999
2.0009,99949.5100.036.321.918.913.05.8(1.7)(1.8)(0.7)1.082.0009,999

פיתוח :1.12Thereof2(0.8)(0.9)100.3100.033.519.324515.24.21.7מזה2:"שוני
Development
localities

כפריים 7.06Rural(1.1)(1.2)(0.9)60.0100.036.818.823.212.95.1ישובים localities
1.07Moshavim(1.7)(1.1)(1.1)37.1100.037.618.720.914.048מושבים
(0.6)(5.6)22.6100.035.518.827.210.8כפרים (1.4)1.06Villages

יהודים 1131.3100.09.812.511.416.713.97.69.119.01.90NONJEWSא
93.6100.08.211.09.916.213.68.89.722.72.02Moslemsמוסלמים
22.4100.018.018.015.718.214.64.25.46.11.44Christiansנוצרים

ואחרים 15.3100.07.414.214.617.914.85.210.415.61.84Druzeדרוזים <S others

מגורים "שוב residenceTypeורח of locality of
עירוניים 119.5100.09.912.47שובים 7.476.514.07.68.81951.91Urban localities

33.72.11Jerusalem(5.2)(4.9)21.7100.014.812.54.910.413.7ירושלים
ivo" Sizeודל of locality
10,000+48.3100.011.912.914.516.613.87.69.313.51.7810,000+

2.0009,999 49.6100.05.712.011.319.214.28.710.019.01.962,0009.999י

כפליים rlf613.2(7.6)(11.3)14.61.83Rural.(11.7)13.7(9.3)011.8100.0וובים localities

Incl continent of birth or period of immigration not known
2 Of localities numbering 2.00049.999 residents.

ידועה. לא עלייה תקופח או לידה יבשת כ1לל
ת1שנ*ם. 49,999 טד 2.000 0'j/on ooitu" lino
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אוכלוסייה וקבוצת בית משק גודל דיור, צפיפות בית,לפי משקי י"א/18. לוח
TABLE XI/18.HOUSEHOLDS, BY HOUSING DENSITY, SIZE OF HOUSEHOLD

AND POPULATION GROUP
1988

בית במשק Personsנפשות in household

הכלנפשות ביתסך Personsר0שק per
Total1לתדר ■234567+Averageroom

per
'0OO0/ohousehold

 1,030.716.3הודים 100.024.314.218.315.86.64.53.35JEWS
הכל TOTALסך
0.49 95.990.9עד 100.08.6(0.3)(0.1)(0.1)1.10Up to 049
0.5085.3634 100.034.6(1.7)(0.3)_1.390.50

0.510.99251.747 100.061.419.99.14.20.7(0.2)2.490510.99
1.00204.97.3 100.024.030.926.49.71.5(0.3)3.131.00

1.011.49197.3 100.02.96.845.23655.7. 2.84.451.011.49
1.501.99118.1 100.013.48.941524.811.55.181.501.99

2.0047.9(0.5) 100.06.33.420.712.740 416.05.382.00
2.012.4910.8 100.0____14.985.17.442.012.49
2.502.9911.1 100.0_10.739.849.46.692.50299
3.00+7.9 100.0(11.5)(3.4)(7.6)24.553.07.353.00+
131.35.1לאיהודים 100.08.98.714.314.813.235.05.70NONJEWS
הכל 0ך TOTAL
0.99 12.928.9ער 100.044 715.2(7.6)(28)(0.6)2.13Up to 0.99
1.0016.5183 100.026.130.1202(4.3)(1.0)2.691.00

1.011.4915.0 100.0(0.7)(1.3)61.426.3(3.6)(6.8)4541.011.49
1.501.9922.0 100.016.3(1.5)44.719.418.15.301.501.99
2.0018.2 100.08.4_23.33.148.716.45522.00

2.012.499.9 100.0___99.67572.012.49
2.502.9911.9 100.0__(0.8)31.4_67.87562502.99
3.00+25.0 100.0(2.7)(2.3)(15)13.679.99.073.00+

לחדר נגישות roomofממוצע persons peAverage no.
0הודים 41 1.030.690.931.141.311531.96Jews

0.50לאיהורים 1.900.791.091.331.621.922.75NonJews

בדירה וחדרים בית משק גודל אוכלוסייה, קבוצת לפי בית, משקי י"א/19. לוח
TABLE XI/19.HOUSEHOLDS, BY POPULATION GROUP, SIZE OF HOUSEHOLD

AND ROOMS IN DWELLING
1988

ביתנפשות Tivm.Persons in household

בדירה rj'nnהכל Roomsסך in dwelling
Total1234567+

JEWSיהודים הכלאלפים 01,030.7168.2250.1146.7188.4162.546.5ך 68.3TOTALthousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 100.0percents

11.98.91.2(0.6)(0.1)(0.1)(0.1)1

1.52.17.12.31.1(0.6)(0.3)(0.3)1.5
213.232.119.710.85.32.7(2.1) 2.52 ■

2.58.411.613.49.15.53.74.0 2.42.5
336.431.642.943.238.230.223.7 28.43
3.56.72.75.57.79.28.16.4 8.53.5
421.04.911.820.028.833.238.2 34.44
4.5+10.4(1.0)(3.2)7.612.321.725.7 23.64.5+

לנפש חדרים 0.972.421.451.070.880.760.51ממוצע 0.65Average rooms per person
NONJEWSלאיהודים הכלאלפים 0131.36.711.711.418.819.545.9ך 17.3TOTALthousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 100.0percents
15.644.7(13.1)(6.0)(3.1)(1.7)(1.8) (2.7)1

220.221.937.731.723.219.313.0 16.82
349 125.135.345.250.353.354.1 51.43
4+25.1(8.3)(14.0)17.223.425.831.2 29.14+

לנפש חדרים 0.532.001.260.910.750.620.36ממוצע 0.52Average rooms per person
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בית משק גודל דירה, גודל לפי בית, משקי "א/20. י לוח
הנישואין תקופת ואורך

TABLE XI/20.HOUSEHOLDS, BY SIZE OF DWELLING, SIZE OF HOUSEHOLD
AND DURATION OF MARRIAGE

1988
הכל בדירה0Totalך dwellingRoomsחדרים in

בית במשק Personsנפשות in household and
נישואין duration+4ך2ןD'Tirmאלפיםושנות of marriage

ThousandsPercents

כוללי 1,162.1100.015.8סך 2.345.336.6GRAND TOTAL'
שנים 4 1v100.0100.019.5 2.958.020.5Up to 4 years

י59126.9100.0 10.2  (0.7)55.733.359
1014. 126.9 .100.07.3 (1.0)39.851.91014
1519121:9100.04.2 (0.3)32.363.31519
20+367.0100.012.4 0.743.643.3' 20+

נשואים 304.3100.029.5לא 6.546.117.9 .Not married

נפש 1. 174.9100.0 .38.5 10.442.58.61 person

הכל 0ך נפשות 2261.7100.022.7 1.755.420.22 personstotal
שנים 4 33.5100.025.0ו\ר (2.1)56.916.0Up to 4 years

597.8100.0(17.2) (19)61.119.859
1014 .4.6100.031.5 (3.1),48.6(16.9)1014
15193.9100.0(25.0) (1.5)46.8(26.8)1519
20+150.2100.021.5 1,355.521.720+

נשואים 'לא 56.7100.024.7 (2.5)54.518.4Not married

הכל 0ך  נפשות 3758.7100.013.3 1.051.734.03 persons  total
שנים 4 m40.6100.018.4 (2.0)61.518.2Upto 4 years

י 5918.1100.0(7.6) (1.4)61.030.059
10144.7100.0(18.3)43.13851014
15195.3100.0(9.5)45.744.81519
20+54.1100.09.8 (0.6)43.0 .. 46.6. 20+

. נשואים .32.2100.0לא 16.3 (0.6)51.431.7Not married

הכל 0ן  נפשות 4207.2100.07.5 (0.4)44.347.84 persons  total
שנים 4 17.3100.016.3ע7 (1.9)55.726.2Up to 4 years

5957.1100.09.4 (0.3)56.234.259
101433.9100.04.9 (0.7)40.653.81014
151924.9100.0(2.3). 28.968.71519
20+51.4100.05.335.659.220+

נשואים 19.5100.011.3לא  (0.6)50.1.37.9Not married

הכל 0ך  נפשות 5182.0100.04.8 (0.2)36.059.05 persons  total
שנים 4 (12.5)4.6100.0ע7 (2.2)51.334.0Up to 4 years

_ _ 59, 28.4 100.0 11.4 (0.9) 50.437.359
101446.1100.03.9 (0.2)38.457.61014
151944.2100.0(1.2)27.970.91519
20+47.3100.0(2.6)29.268.220+

נשואים 44.642.2Not(13.3)9.4100.0לא married

הכל 0ך  נפשות 6+778.7100.06.6 (0.8)38.054.76+ persons . total
שנים 4 1v3.5100.0(29)51.046.1Up to 4 years

5915.1100.0(9.8) (0.8)55.134.359
101437.1100.08.6 (2.1)39.649.81014
151943.4100.05.5 (0.6)35.658.31519
20+60.9100.04.5 (0.2)32.762.720+

נשואים 16.9100.010.8לא (0.6)42.745.9Not married

1 Incl. households for which duration ot marriage or rooms in dwelling
are not known.

החדרים מספר או ר.ניש1א'ן ת7,/0ת אורך שאצלס בית 0שק כולל 1

ידועים. אעם בדירה
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בית, עוזרות המעסיקים יהודיים1 בית '"א/22.משקי לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי

TABLE XI/22.JEWISH HOUSEHOLDS1 EMPLOYING DOMESTIC HELP, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF
IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

19752197619771978319781979198019811982198319841985219861987. 1988
לידה Continentיבשת of birth and

עלייה periodותקופת of immigration
הבית משק ואש 4D'linNPercents4Thouofשל household head

sands

הכל TOTAL'12.111.612.413.613.513.112.012.612.012511.711.612.613.714.4.145.1סך

לידה Continent■בשת of birth
18.819.319.318.318.217.217.416.016.314.714.616.116.616'20.9'^ראל 2 60.7srael ■ .

יליד: Fatherאנ born.
16.617.816.419.320518.718.419.819.317.317.116.215.915.1יל1ראל '15.99.1 .Israel .

'5.75.8656.7656.265716.06.96.55.4א0יהא9ו1קה 6.87.27.2' 11.7AsiaAfrica
.29.326.927.227.225.326224.624אירופהאכוויקה 723.3' 24121 623.225.126.925.739.8EuropeAmerica

3.83.6.4.35.04.94.74.44.84.95.45.04.7556.26.317.9AsiaAfircaאםיהאפריקה
..14.7אירופהאמריקר. 14.515.417.117.416.714.515514.615.314.714.615.017219.166.3EuropeAmerica

עלייה Periodתק01ת of
immigration

1947 19.719.420.921.621.321:819.619.6.18.919.4175Upע7 toI 947
194819548.97.98.410.010.59.98.2909.09,89,7.U411:613.415.463.219481954
195519606.66.66.88.28.4■ 8.17^5787.39.27.819551960
196119717.49.17.77.28.68.3727.819611971
196119747.69.19.79.214.519611974

1972+6.8727.87.89.2.7.59,18.919721
1975+8.39.0~9.810.36.2 .19751

1 See note 1 to Table XI 16. 2 See note 2 to Table XI 16 3 Based on new questionnaires of Ihe Labour
Force Survey  see muoducUon 4 Percent households employing domestic help 01 all households in (he respec
live group

סקר של חרש ^אלון עינוי בסיס על 3 יא/6י. ללוח 2 הערה ראה
נקב/צר, הכית משקי כלל מת1ך נית עוזרת המעסיקים הבית משקי י

י*א/6 ,לל1ח 1 הערה ראה ו

מבוא. ראה  אדם כוח
המתאימה.

0

0

<



ושכר עבודה י"ב. פרק

לעבודה, מסוגלים בלתי תלמידים, בית, עקרות
עבדו שלא וכוי, מרנסה מפנסיה, החיים אנשים
נכללו כן הקובע. בשבוע אחת שעה אפילו

סדיר. בשירות חיילים זו בקבוצה
בשבת המסתיים השבוע הוא הקובע השבוע

למשפחה. הפוקד בוא שלפני
המפעל משתייך שאליו ענף הוא כלכלי ענף
בקיבו המועסקים המועסק. בו שעבד המוסד, או

פעילותם. לענף בהתאם סווגו צים
ידי על המבוצעת לעבודה מתייחס יד משלח
במקצוע להתחשב בלי עבודתו, במקום המועסק

כעת. בו עוסק אינו אם למד שאדם
בעבודה מעמד לפי הסיווג בעבודה. מעמד

הבאות: לקבוצות המועסקים את מחלק
אחר מישהו אצל שעבדו אנשים שכירים:
בתמורה או קבלני חודשי, יומי, שכר תמורת

כלשהי. אחרת
בשכר אחרים המעסיקים אנשים מעבידים:
המע בעסק שותף או כלשהי, אחרת בתמורה או
המעסיק חקלאי משק בעל כולל אחרים, סיק

שכר. תמורת עובדים
או בעסקם העובדים אנשים עצמאיים:

בשכר. אחרים מעסיקים ואינם הם במשקם
בקואופרםיבים חברים קואוסרסיבים: חברי
ברווחים. המשתתפים שיתופיות באגודות או

שיתופי. במושב חברים כולל
ללא בקיבוצים שעבדו אנשים קיבוצים: חברי
לחברות, מועמדים קיבוצים, חברי כולל: שכר,
וקבוצות בקיבוצים הגרים חברים קרובי

הכשרה.
שעבדו אנשים תשלום: ללא משפחה בני
משפרוו בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות 15

שכר. ללא תיהם,

מקורות
המרכזית הלשכה ידי על מבוצעים אדם כוח סקרי
1956 עד 1954 בשנים .1954 מאז לס00יס0יקה
שני נערכו 1957 בשנת לשנה. אחת הסקרים נערכו
בכל סקרים ארבעה נערכים 1958 בשנת והחל סקרים
מאפשרת שנה מדי סקרים ארבעה עריכת שנה.
כוח ושל התעסוקה של ממוצעת שנתית רמה חישוב
במשך העונתיות על מה מושג וקבלת במדינה האדם

השנה.
יותר רב פירוס וכן הסקרים של מפורנוות תוצאות
סקרי בפרסומי למצוא אפשר והסברים הגדרות של

השוטפים. אדם כוח
הקבועה האוכלוסייה את כוללת הסקר אוכלוסיית
מדינת של בי) לפרק במבוא הגדרה ראה (דהיורה,
הגרים היהודים התושבים את ומעלה, 15 בני ישראל
ותושבים בכוח עולים וגם עזה וחבל שומרון ביהודה,

אדם כוח סקר1

הגדרות
האנ כל  ב1985 החל האזרחי: העבודה כוח
"בלתי או "מועסקים שהיו ומעלה, שנה 15 מגיל שים,
המפורסות ההגדרות לפי הקובע" ב"שבוע מועסקים"
14 בני אנשים כלל העבודה כוח ,1984 עד להלן.

ומעלה.
אחת שעה לפחות שעבדו אנשים הם מועסקים א.
שכר, תמורת כלשהי בעבורה הקובע בשבוע
בקיבוצים העובדים כל אחרת; תמורה או רווח
משפחה בני אחרים); בענפים ובין בשירותים (בין
אנשי בשבוע; ויותר שעות 15 תשלום ללא שעבדו
אנשים בשבוע; ויותר שעות 15 שעבדו מוסדות
חיפשו ולא הרגילה מעבודתם זמנית שנעדרו

אחרת. עבודה
קבוצות משלוש מורכבת "המועסקים" קבוצת

משנה:
35 שעבדו עובדים הם מלאה עבודה עבדו .1

השעות מניין הקובע. בשבוע יותר או שעות
בהן עסוק היה שהעובד השעות את כולל
נוס שעות כולל לעסקו, או לעבודתו בקשר
המתנה ושעות תשלום בלי או עם פות
בעל של לעבודה ההמתנה שעות (כגון:
שהן ההכנה, ושעות וכוי) סבל של מונית,
אינן אפילו בעבודה, הקשורות עבודה שעות
בדיקת (כגון: העבודה במקום מבוצעות

וכדי). חזרות שיעורים, והכנת
שעבדו עובדים הם חלקית עבודה עבדו .2

הקובע. בשבוע שעות 34 עד מ1
עוב הם הרגילה מעבודתם זמנית נעדרו .3
השבוע כל במשך מעבודתם שנעדרו דים
מילואים, חופשה, מחלה, לרגל הקובע
הפסקת מתאים, לא אויר מזג שביתה,
אחרת. סיבה או יום), 30 (עד זמנית עבודה
כלל עברו שלא אנשים הם מועסקים בלתי ב.
עבודה וחיפשו אחת) שעה (אפילו הקובע בשבוע
בלש רישום ע"1 כגון: שבוע, באותו פעיל באופן
פנייה ע"1 או התעסוקה שירות של העבודה כות
זמנית שנעדרו עובדים וכוי. בכתב או אישית
נחשבים אחרת, עבורה חיפשו וגם מעבודתם

מועסקים. כבלתי
תתקבוצות: משתי מורכבת זו קבוצה

בארץ. האחרונים החודשים ב12 שעבדו אלה 
האחרונים החודשים ב12 עבדו שלא אלה 

בארץ.
(בני אנשים הם האזרחי העבודה בכוח אינם
בלתי או מועסקים היו שלא ומעלה), שנה 15
נכללו זו בקבוצה הקובע. בשבוע מועסקים
תמורה, כל ללא בהתנדבות שעבדו אנשים
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השינויים נעשו 1983 והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות
הבאיםי:

הגילים. ובהרכב האוכלוסייה בהגדרת שינוי ו.
שנה 15 לבני מתייחסים האוכלוסייה אומדני
את מקטין זה שינוי כה). עד ומעלה 14) ומעלה
נפש ב80,000 העבודה גילאי אוכלוסיית
העבודה בכוח אינם ברובם (אשר ב1983

האזרחי).
מפקד של המוערכות הסופיות התוצאות לפי
נמו 1 5 34 בני של האוכלוסייה אומדני ,1983
1972 למפקד ההמשכ"ם מהאומדנים כים
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 שינ1י .2

עיקריות, קבוצות לשתי נחלקים היישובים
התוש מספר על מבוססת ביניהם כשההבחנה

ביישוב: בים
תושבים 2,000 שבהם עירוניים, "שובים א.
פי על לתתקבוצות המסווגים ויותר,
העירוניים היישובים חלוקת בוסלה גודלם.

היישוב. ותק לפי היהודיים
מ2,000 פחות שבהם כפריים "שונים ב.
נשארה "שוב צורות לפי חלוקתם תושבים;

בעינה.
ידי על שהוגדרו כפי  פיתוח2 "שובי ג.

פיתוח". לערי להכוונה "המרכז
לאומרנ1 המעבר עם הניפוח. בקבוצות שינוי .3

,1983 מפקד בסיס על מתוקנים אוכלוסייה
עם "שוב" "צורת המשתנה את לשלב הוחלט
הבא: הפירוס לפי ונפה), (מחוז גיאוגרפי אזור

יהודים א.
תל (העיר); ירושלים עירוניים: "שובים
הצפון; מחוז (העיר); חיפה (העיר); אביביפו
נפת תקוה; פתח ונפת השרון נפת חיפה; מחוז
"שובי אביב, תל מחוז רחובות; ונפת רמלה
מחוז ירושלים; ובמחוז הדרום במחוז פיתוח
כולל הפיתוח, "שובי (ללא ירושלים ומחוז הדרום
וחבל שומרון ביהודה, יהודיים עירוניים "שובים

עזה).
ומושבים מושבים קיבוצים; כפריים: "שובים

אחרים. "שובים שיתופיים;

לאיהודים ב.
ומערב); (מזרח ירושלים עירוניים: "שובים
"שובים תושבים; 9,999  2,000 שבהם "שובים

ויותר. תושבים 10,000 שבהם
מחוץ הגרים בדרום בדוים כפריים: "שובים

אחרים. "שובים הבדוים, של הקבע ליישובי

משנה; פחות של תקופה לארץ בחוץ השוהים קבועים
שהו כן אם אלא ארעיים ותושבים תיירים נכללו לא
נכללת ב968ו, החל ברציפ1ת. משנה יותר בישראל
התושבים  ב1982 והחל ירושלים מזרח אוכלוסיית

גולן. בנפת הלאיהודים
סוגי בשני משתמשים המדגם להוצאת המסגרת.
בתוך מסגרות ו(ב) "שובים מסגרת (א) מסגרות:
היישובים "רשימת לפי היא היישובים מסגרת "שובים.
סדרת במסגרת המופיעה וסמליהם" אוכלוסייתם
במוע עירוניים, ביישובים בערים, ה0כנ"ם. הפרסומים
היישר בתוך המסגרות גדולים ובכפרים מקומיות צות
כללית. ארנונה בשומת שחויבו הדירות רשימת הן בים
המסגרת קליסה, ובמרכזי קסנים בכפרים במושבים,
ססודנ ובמעונות בקיבוצים הבית. משקי רשימת היא
שנה 15 בני האנשים רשימת היא המסגרת 0ים,

בקביעות. שם הגרים ומעלה,
דוגמים ראשון בשלב שלבים. בשני מוצא המדגם
הנכללת חרה בכל דירות.  שני ובשלב "שובים
בקביעות, בה הגרים הבית, משקי כל נפקדים במדגם
הפסקה עוקבים, שנה רבעי בשני פקידה פעמים., 4

עוקבים. רבעים בשני פקידה ושוב נוספים רבעים לשני
והמסגרות הדגימה שיסת על יותר מפורס הסבר

..848 מסי מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות,
מקיף שנתיים הרבע האדם כוח מסקרי אחד כל
שנבחרו המשפח1ת במדינה. מהמשפחות כ12,000
הלשכה מסעם פוקרים ע"1 בבתיהן רואיינו סקר לכל
ומעלה 15 בני כל עבודת לגבי לסטטיסטיקה המרכזית
ה"שבוע שהוא הקודם בשבוע משפחה אותה של
במשך שבוע ככל ברציפות נערכת הפקידה הקובע";

הסקר. חורשי שלושת כל

העיבוד שיסות
הנתונים את מנפחים הנהוגה, השקלול שיסת לפי
צורת גיל, קבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים
הניפוח אוכלוסייה. וקבוצת מין גיאוגרפי, ואזור "ש1ב

ע"1: נעשה
קבוצת שכבה: בכל המתקבלים המקרים ספירת .1
אוכ וקבוצת מין גיאוגרפי ואזור "שוב, צורת גיל,

לוס"ה.
האומדן חלוקת ע"1 מתקבל מקרה כל של משקלו .2
במדגם המקרים במספר שכבה לכל הדמוגרפי

שכבה. באותה
באומדן ניפוח קבוצת כל שמשקל מב0יחה זו ש'0ה
דיפרנציאלי מנפל הנובעות הטיות יקטנו ובכך נכון יהיה

האומדן. שונות תקטן כן, כמו ניפוח. קבוצות לפי
ניפוח לצורך הדמוגרפיים האומדנים ב1985, החל
מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים המדגם נתוני
כנקודת 1983 1הריור האוכלוסין מפקד תוצאות פי על
הנתונים השוואת לצורך אחרת. צוין כן אם אלא מוצא,
העיק הנתונים זה בפרק הובאו ,1985 שלפני לתקופה
ישנים אומדנים פי על הן 1985 לשנת המתייחסים ריים

מעודכנים. אומדנים פי על והן

1986 ,1 1 '0n 0ו0ף,  לישראל 0ט0י00י ירחון ראה מפורטים לר<0נרים ו

.1989,5 '00 שם, ראה 2
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לאומדנים סמך רווחי לחשב אפשר הלוח בעזרת
ביניים ערכי בעבור לעיל. כמוסבר בלוחות המופיעים

הדגימה. טעות את למצע יש
ומתת המשתנה מסוג מושפעות הדגימה נועויות
תקף זה לוח בעבורו. חושב שהאומדן האוכלוסיה
למיליון). (מעל גדולות תתאוכלוסיות בעבור לאומדנים
תתאוכלוסיות בעבור לאומדנים זה בלוח שימ1ש

הדגימה. לנועות אומדניעל נותן קטנות
מספ של הרגימה לטעות יותר מתאימים אומדנים
 אחוזים לאומדנ1 דגימה אומדני וכן מוחלטים, רים

.848 מסי מיוחד בפרסום ראה
הדגימה טעויות היו וכוי, המדגם בגודל שוני עקב
ואילך. שנה מאותה מאשר גדולות 1974 שלפני בשנים
גבוהות יחסיות דגימה טעויות בעלי אומדנים

בסוגרים. סומנו מ250/0
ענף כגון  ידוע "לא בה שיש התפלגות בכל
מקרים על רק חושבו האחוזים  וכדי יד משלח כלכלי,

ידועים.

הנחקרים הנושאים
תעסוקה על שאלות כוללים הסקרים שאלוני
מקום בשבוע, עבודה שעות מספר מבחינת ואבטלה,
מספר ועל וכדי בעבורה המעמד העבודה, סוג העבודה,
(לגבי האוכלוסייה של וחברתיות דמוגרפיות תכונות

המשך). ראה  הכנסות
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 בני סקר בעבר, עבודה מחפשי

1978 בשאלון שינויים
שני 1978 שנת כל במשך נחקרו החלבינואר1978
עד שנחקר שאלון שהוא ישן, אדם; כוח בסקר שאלונים
הישן. השאלון של והעמקה הרחבה שהוא וחדש, 1978
קודמות, לשנים 1978 בין הנתונים את להשוות כרי

הישן. השאלון לפי באומדן להשתמש יש
נתוני עם להשוות יש ואילך מ1979 הנתונים את
ראה מפורט (הסבר החדש. השאלון בסיס על 1978
מסי מיוחדים פרסומים סדרת ,"1978 אדם כוח "סקר

.(653

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
פי ועל לאומי לביטוח למוסד
אחרים מינהליים מקורות

הגדרות
אחד שכיר המעסיק "מפעל היא החקירה יחידת
אשר פירמה של מחלקה גם מוגדרת כמפעל לפחות.

1987 שלפני לשנים הדגימה טע/י/ת אומדני מדויקים. פחות הדגימה טע/י/ת אומדני ,1987 שנת מנתוני שמתרחקים ככל
נמוכים. יותר להיות נוטים

האוכלוסייה של הגיל קבוצות פוצלו כן, כמו
55  64 הקבוצה עירוניים: ביישובים היהודית
65+ הקבוצה ול5564; 45 ל54 פוצלה

ומעלה. ול70 65 ל69 פוצלה
הוחלט האוכלוסייה, אומדני את לשפר כרי
המוסדות אוכלוסיית בעבור המדגם את לנפח

האוכלוסייה. מיתר בנפרד
המוסדות אוכלוסיות לייצוג חדשים מדגמים הוכנו .4
:1983 מפקד הגדרות פי על בדרום, והברוים
בדרום והברוים העולים מעונות הקליטה, מרכזי
שוטפת. לחקירה הועברו קבע ביישובי הגרים
ממוצעים הם בלוחות המופיעים השנתיים הנתונים
הרבע מהסקרים שהתקבלו האומדנים של אריתמטיים

שנתיים.
עלו הם מדגמים, על מבוססים שהאומדנים היות
אומר, הוה המפקד1", מה"ערך מה במידת לסטות לים
הייערך כלומר, במפקד. מתקבלים שהיו מהנתונים
סמך) רווח (הנקרא מסוים בתחום נמצא המפקד1"
זה תחום של גודלו בסקר. שהתקבל 0 האומדן סביב
ברמת ומותנה ,(o$ דגימה טעויות של במונחים נמדד

הנדרשת. הביטחון
המפקד1" ש"הערך לומר ניתן 670/0 של בביטחון
ניתן 950/0 של בביטחון XXaXJX + otf בתחום נמצא

בתחום נמצא המפקד1" "הערך לומר
(X20X ;X + 20JD

0עות נפש, 10,000 של האומדן בעבור לדוגמה.
בביטחון לומר אפשר .730 הינה המקורבת הדגימה
בין 'ימצא במפקד מתקבל שהיה הערך כי 950/0 של

ל11,460. 8,540
אומדני של (1987 לשנת (מותאם מצומצם לוח להלן

מעוגלים מוחלטים למספרים דגימה סערות
שנתיים3. לאומדנים

הדגימההאומדן טעות

1,000230
2,000330
3,000400
5,000520
8,000660
10,000730
20,0001,040
30,0001,270
50,0001,630
80,0002,050
100,0002,290
200,0003,170
300,0003,810
500,0004,750
800,0005,590

1,000,0005,940
1,300,0006,210
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ואומדן חישוב שיטות
;1961 משנת ומתפרסמת נערכת הסידרה
ב1965 הוחלף עליו מתבססים שהנתונים המדגם
;100=1965 ינואר היה המדדים חישוב לצורך והבסיס
ממוצע היה והבסיס ב1968, שוב הוחלף המדגם
מדגם על הסידרה מבוססת החלב1979 .100=1968
הוא כשהבסיס ב1978, שהוצא חדש מפעלים
על הסדרה מבוססת ב1987 החל ."100=1978

.5100= 1986 הוא והבסיס מחודש מדגם
כר0סת שימשה לדגימה כמסגרת המסגרת.
מעודכנת כשהיא לאומי לביטוח המוסד של המעבידים
מפעלים ידי על הושלמה זו כרטסת .1978 אוגוסט עד
לסס המרכזית בלשכה הקיימים ממדגמים נוספים

אחרים. וממקורות נויסטיקה
מפעלים כ7,300 כולל הנוכחי המדגם המדגם.
השכירים. משרות כל מסך כ750/0 הכוללים פעילים,
ולאחר מפעלים כ6,500 המדגם כלל חידושו לפני
החדש: כבסיס נקבע הוא ב1986 חידושו

.100.0=1986
לשכבות חולקה האוכלוסייה הדגימה. שינות
וגודל כלכלי ענף סמך על אופיינה שכבה כל דגימה.
הסתברות היתר, בענף, גודל קבוצת בכל המפעל.

אחרת. בחירה
מפעל הוא "וראי" (מפעל בוודאות נדגמ! ענף בכל
שכי 50 המעסיקים מפעלים בלבד) עצמו את המייצג
מפעלים בוודאות נרגמו מסוימים ובענפים יותר או רים

יותר. קסנים
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
כתוצאה וב1986. ב1983 המדגם חודש זו, בעייה
והסתב חדשים מפעלים למדגם נוספו אלה מפעולות

משתנית. הקיימים המפעלים של הרגימה רות
1986 נקבע חרש כבסיס הנוכחי. הבסיס חישוב
פעמיים, 1986 לשנת המדגם עובר זה לצורך 100.0 =

המדגם נתוני לפי ופעם הרגיל המדגם נתוני לפי פעם
שנים עם להשוות נתן ואילך 1987 נתוני את המחודש.
שרשור משורשרים. מדדים באמצעות רק קודמות
משתנה כל של המדד הכפלת ידי על "עשה המדדים
משתנה אותו של 1986 לשנת הממוצע במדד ב1987

ב100. וחלוקתו
הבסיס שונה כאמור, הקודמים. הבסיסים חישוב
ראה השינויים על זאת, בסדרה פעמים מספר ותוקן

קודמים. שנתונים

מקורות
מבוססת ותעסוקה שכר על הסטטיסטיקה
(בתוקף המעבידים דיווחי של חודשי עיבוד על בעיקרה

חשבון כרטיס עבורה מנהל הלאומי הביטוח סניף
נפרד.

וארעיים) (קבועים השכירים מספר שכיר: משרות
מוס או מפעלים של התשלומים בגליונות המופיעים
מחלה, עקב בתשלום זמנית נעדרו (או ועבדו דות,
אחר. יום אפילו חודש באותו וכוי) מילואים חופשה,
יותר של התשלומים בגליונות המופיעים שכירים
כמספר נספרים חודש, באותו אחד מוסד או ממפעל
מתייח הנתונים שלמעשה כך מופיעים, שהם הפעמים
שולם שבעבורן לחודש שכיר משרות למספר סים

שכר.
ברוטו התשלומים כל לחודש: ברוטו שכר
יסוד, שכר כולל בחודש, השכיר משרות לכל ששולמו
תקופות בעבור הפרשים ותק, תוספות יוקר, תוספות
נוספות, שעות בעבור תשלומים מקדמות, קודמות,
למיניהם ותוספות מענקים קצובות, גמולים, פרמיות,
תורנויות, כוננויות, כגון. חרפעמיים) או (שוטפים
גמול הבראה, קצובת נסיעה, קצובת ,"13 "חודש
אחזקת בעבור תשלומים השתלמות, גמול השכלה,
נוס עבודה הוצאות כולל אינו ברוטו השכר וכוי. רכב
קרנות כגון לקרנות המעביד שמשלם וסכומים פות
מס מקביל, למס  השכירים בעבור ביטוח או פנסיה

וכדי. מעסיקים
החל מחושב, קבועים במחירים השכר כל סך מדד
שוט במחירים השכר כל סך מדד חלוקת ע"1 ב1972,
אומדנים חודש. לאותו לצרכן המחירים במדד פים
החוד המדדים של ממוצע הם וכיו"ב רבעוניים שנתיים,

קבועים. במחירים שיים
ברוטו השכר שכיר: למשרת ממוצע חודשי שכר
חודש. באותו שכיר משרות במספר מחולק לחודש
החודשי השכר כי נובע שכיר משרות (מהגדרת
החודשי השכר מן נמוך שכיר למשרת הממוצע

לשכיר). הממוצע
במחי שכיר למשרת ממוצע חודשי שכר מדד
השכר כל סך מדד חלוקת ידי על מתקבל קבועים רים

השכיר. משרות במדד קבועים במחירים
המפעלים כל את כוללת הנחקרת האוכלוסיה
חברי נכללים כן, כמו לפחות, אחד שכיר המעסיקים
הביט מערכת של האזרחיים העוברים קואופרטיבים,
את המקבלים עזה וחבל שומרון מיהודה, עובדים חון,
שירות של התשלומים מינהל באמצעות משכורותיהם
העובדים לארץ חוץ תושבי כלולים כן התעסוקה.
עובדי של כלכלה ענפי לפי חלוקה ישראליים. במפעלים
חודשיים דוהרת ע"ס נעשית עזה וחבל שומרון יהודה,
כוללת אינה האוכלוסייה כ"ז). פרק (ר משפחות וסקרי
במפעלים או במשקיהם העובדים קיבוצים חברי
העובדים שכירים שאינם מעבידים משקיהם, שבבעלות
בית. ועוזרות מקצועיים ספר בתי תלמידי במפעליהם,

מסי מוסף.  לישראל הסטטיסטי הירחון גם ראה :559 '00 בפרסום ראה זו 000יס0ית סידרה ע> מפורטים הסברים 4

.1984 ,1
.1987 ,9 מסי שם, ראה השינוי על מפור0 הסבר 5

LABOUR AND WAGES 320



רשומה אבטלה
הגדרות

העבודה ללשכת פנה אשר אדם עבודה: דורש
עבודה. קבלת לשם לחורש ארות לפרוות ונרשם

שאינו לוי הכנסה. הבסרות תובע עבודה דורש
או אכשרה ימי צבירת אי (עקב אבטלה לניסוח זכאי
ללשכת האחרון בחודש ופנה זכויותיו) כל ניצול עקב
חוק פי על אישור לקבלת או עבודה לקבלת העבודה

.1.1.82 ביום לתוקף שנכנס הכנסה הב0חת
יום לפחות לו שנרשם עבודה דורש מובנ1ל:

בחודש. אחד אבסלה
חלוקת ידי על מחושב מובסלים של יומי ממוצע
במשך הרשומים האבטלה ימי של הכולל המספר
חודש. באותו האפשריים העבודה ימי במספר החודש

למובסל בחודש הממוצעים האבטלה ימי מספר
האבטלה ימי של הכולל מספר חלוקת ירי על מחושב
באותו הרשומים המובטלים במספר החודש במשך

חודש.
בלשכת נרשמו אשר האנשים מוגדרים כרשומים
עבודה. קבלת לשם בשנה אחת פעם לפחות העבודה

למקום עובד שליחת פירושה לעבודה הפנייה
הזמנת סמך על שליחה, מכתב באמצעות עבודה

לייעוץ. הפניות גם נכללות כ978ו, החל מעסיק.
לצורך מעסיקים של פנייה לעבודה: הזמנות

לעבודה. פועלים הפניית
במשך שנתקבלו הזמנות נענו: שלא הזמנות
באותו התעסוקה שירות ע"1 מולאו לא ואשר החודש

החודש.
לא אשר עבורה דורשי הופנו: שלא עבודה דורשי

החודש. במשך אחת הפנייה אפילו קיבלו
על אבטלה' "דמי לצורך מוציאים אבסלה אישורי
שקדם בחודש העבודה דורש של האבטלה ימי מספר
המשתת אנשים כוללים אינם הנתונים הנקוב. לחורש

מקצועית. להכשרה בקורסים פים

מקורות
מבוס ב1949, החל רשומה, אבטלה על הנתונים
שהיו העבודה בלשכות עבודה דורשי של רישום על סים
ביישובי העבודה ובלשכות העבודה" ל"מרכז מסונפות
הרי גם בנתונים נכלל 1954 בינואר החל המיעוטים.
בפיקוחו שהיו העבודה בלשכות לאיהודים של שום
רשמו לא ב1959, החל העבודה. משרד של הישיר
אשר ביום) שעות (חמש המוגבלים את העבודה לשכות
,1961 בשנת החל בשבוע. ימים 5 רק למעשה עבדו
שפנו עבודה דורשי גם העבודה דורשי במספר נכללו

אבטלה. להם נרשמה ולא ללשכה
ממשל לרשות העבודה לשכות היו 1959 באפריל
משרד שליד התעסוקה לשירות הכפופה תית,
כול אינם מבוגרים, עבודה דורשי על הנתונים העבודה.
לסטודנטים, המיועדות העבודה בלשכות רישום לים
לשכות על הנתונים בית. ועוזרות ימאים אקדמאים,

בנפרד. ניתנים (17 עד 14 (בני לנוער העבודה
ירוש מזרח נתוני נכללים 1967 באוקטובר החל

לים.

לאומי לביטוח למוסד ו612 102 טופס גבי על חוק)
מינהל"ם מקורות על ובחלקה שכר, ועל עובדים על
התעסוקה, שירות של התשלומים מינהל כגון אחרים,

וכוי. הביטחון מערכת משרדי, למיכון המרכז

עבודה ותשומת הכנסה
1965 מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות, בסקרי
הכנסות על נתונים התקבלו ארם, כוח סקרי במסגרת
ומעלה. שנה 14 מגיל מועסקים של וממשכורת משכר

המוצגים הנתונים
היחס את להשוות מיועדים >"ב/34 בלוח הנתונים
המשק בענפי שכירים בין לשעה השכר של יות

השונים. היד ובמשלח1
מקיפה '"ב/34, לוח מתייחס שאליה האוכלוסייה,
להם שהיתה עירוניים, וביישובים בערים מועסקים
האחרונים החודשים ב3 ומשכורת משכר הכנסה

הפוקד. ביקור שלפני בחודש שנסתיימו
של המדגם וצורת הנתונים איסוף שיטת של פירוט
"רמת  '"א לפרק במבוא מופיע הכנסות סקרי

חיים".
עם ההכנסות סקרי נתוני שולבו עיבודים, לצורך
אותם על שנתקבלו והכלכליות הדמוגרפיות התכונות

אדם. כוח בסקר מועסקים
מזו שונה זה בפרק '"ב/34 בלוח העיבוד יחידת
היחידה י~א שנפרק בעוד '"א. בפרק בלוחות המופיעה
הרי שכיר, המשפחה ראש שבו הבית משק היא
שהועסק לפרט הנתונים מתייחסים זה שבפרק

נשכיר.

הגדרות
כהכנסה מוגדרת ומשכורת משכר ברוטו הכנסה
מכל וכדי, מלוות למסים, כלשהם ניכויים לפני כספית
ב3 כשכיר הנחקר הועסק שבהם העבודה מקומות
כל את כוללת ההכנסה הפוקד. ביקור שלפני החורשים
תשלום ,"13 חורש "משכורת כגון: הכספיות התוספות

ועור. פרמיות נוספות, שעות נעבור

האומדנים חישוב שיטת
ע"1 התקבלו באוכלוסייה השכירים כלל על אומדנים
שחושב (משקל), ניפוח במקדם הסקר נתוני הכפלת
תכונות לפי נתונה, בקבוצה האוכלוסייה כל בין כמנה
(שכירים הנחקרים מספר לבין נבחרות, דמוגרפיות
ניפוח מקדם הכנסות. בסקר תכונות אותן לפי ואחרים)
כוח לסקר הכנסות סקר בין הנפל את בחשבון מביא זה

כלהלן: מורכב זה נפל אדם.
הכנסותיהם על נחקרו שלא מקרים אותם כל א.
סירוב או הפוקד ביקור בעת היעדרות בשל

השאלון; על להשיב
חסרים, היו שבהם (שאלונים) מקרים אותם כל נ.
על או הכנסה על כלשהם פרטים ידועים בלתי או

עבודה. תשומת
מהנפ כ100/0 הוא הנ"ל מהסיבות הנפל היקף

ש/ה.
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העבודה כוח תכונות לפי
אדם כוח סקרי

ומעלה1, 15 בני אוכלוסיית י"ב/1. לוח
ומין האזרחי

האזרחי העבודה כוח

wpovinEmployed persons
בכורואוכלוסיית אינם

ומעלה 15 rnrNn■בני n!1nvnmyזמניתעבדו נעדרו
Population agedNot in civilianהכל מעבודתםעבודהעב/דר,סך
15 and overlabour forceTotalהכל Temporarilyחלקיתמלאהסך

TotalWorked fullWorkedabsent from
timeparttimework

אלפים

הנל 0ן

<0 19551,178.5547.3631.2457.2 585.7103724.8
19601,391.9656.1735.8537.6 701.8124.6 39.6
1963. 1,591.4748.1843.1629.1 813.2140.643.5

219631,592.4752.9839.56285 809.0137.043.5
19651,727.4815.0912.4684.6 879.2144.150.5
19661,785.1836.7948.46795 878.2148.650.1

319661,793.5850.1943.4676.3 873.9147.749.9
"19671,838.7911.8926.9588.8 830.7180.861.1
519681,928.1958.2969.9692.8 910.9168.249.9
19702,032.31,030.91,001.4750.1 963.2157.355.8
619732,247.31,129.41,117.9772.0 7,088.4197.2119.2

719732,271.61,147.51,124.17762 1,094.4198.3119.9
19752,356.2§1,208.51,147.7806.0 1,112.6212.594.1
19762,431.71,262.41,169.3806.1 1,126.8224.895.5
19772,482.5,275.91,206.6795.6 1,159.2257.8105.8

א 819782,531.8,274.11,257.7814.2 1,213.0281.8117.0
ב 819782,530.0,272.71,257.3831.3 7,270.7264.7114.7

ג 819782,530.9,276.11,254.8796.2 7,272.4298.1118.1
19792,595.5,318.11,277.4836.9 1,240.6293.4110.3
19802,660.8,342.71,318.1820.3 1,254.5316.9117.3
19812,708.7,360.21,348.5844.7 7,280. 7319.6115.8
19822,757.1,390.41,366.7844.1 1,298.3318.1136.1
19832,813.4,410.81,402.6854.0 1,339.4356.0129.4
19842,875.7,431.61,444.1872.8 7,359.0356.1130.1
'19852,939.3.472.51,466.8876.2 1,368.3368.4123.7

719852,852.4,406.41,446.0863.9 7,349.2364.8120.5
19862,906.3,434.41,471.9874.2 1,367.9367.1126.6
19872,962.3,468.21,494.1882.3 1,403.7394.3127.1
19883,021.31,468.31,553.0913.7 7,453.7409.0130.4

גברים
XI 1955594.4118.1476.3366.5 443.057.119.4

1960700.2153.5546.7429.4 527.964.627.9
1963801.2184.1617.1496.9 597.971.729.3

21963802.3184.7617.6497.9 598.070.429.7
1965866.6207.2659.4532.4 637.370.534.4
1966895.2219.0676.2522.5 626.571.132.9

31966899.3227.2672.1520.0 623.270.632.6
"1967922.2257.4664.8461.5 598.090.346.2
51968963.9271.3692.6540.4 655.079.834.8
19701,016.9313.3703.6577.8 679.866.835.2
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LABOUR FORCE SURVEYS

TABLEXII/1. POPULATION AGED 15 AND OVER1, BY CIVILIAN LABOUR
FORCE CHARACTERISTICS AND SEX

Civilian labour forceהעבודה כוח אחוז

מוע70 האזרחיUnemployedיםבלתי
מאוכלוסיית

העובדים אחוז
חלקית בעבודה

הבלתי אחוז
מכוח מועסקים

ב12 בישראל ב12עבדו בישראל עבדו ומעלהלא 16 העבודהבני האזרחימכוח העבודה
הכל האחרוניםסן האחרוניםהחודשים Percentהחודשים civilianהאזרחיPercent
TotalWorked in IsraelDid not work inlabour forcePercent patrunemployed

during lastIsrael during lastof totaltime workers ofof civilian
12 months12 monthspopulationcivilian labourlabour force

Thousandsaged 15+force

Total

45.535.69.953.616.5' 7.2XI 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

69.550.219.352.615.67.419663
96.265.730.550.419.510.419674
59.035.623.450.317.46.11968s
38.218.619.649.315.73.81970
29516.313.249.717.62.619736

29.716.013.749.517.62.619737
35.116.518.648.118.53.11975
42522.320.248,119.23.61976
47.422.225.248.621.43.91977
44.721.423.349.722.43.619788a
46.620.825.849.721.13.719788 b

42.421.520.949.623.83.4' 19788 c
36.818.917.949.223.02.91979
63.630.832.849.524.04.81980
68.434.134.349.823.75.11981
68.434.434.0 49.623.35.01982
63.230.532.749.925.44.51983
85.143.641.550.224.75.91984
98550.348.249.925.16.719851

96.849.647.250.725.26.719857
104.052.751.350.624.97.11986
90.445.445.050.426.46.11987
99.953.9._ 46.051.426.36.41988

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
49.740.88.975.510.57.31966

48.937.611.374.710.57.319663
66.851.715.172.113.610.01967'.
37.626.511.171.811.65.419685
23.812.910.969.29.53.41970
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צורת לפי האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 15 בני אוכלוסיית י"ב/2. לוח
ומין גיל מגורים, יישוב

1988

rniznin noגיל
\*n\ מגורים "שוב וצורת 5+ הכלבני סך

PopulationCivilianTotal1517ו 824 aged 1 5+labour force

האזרחDאלפ העבודה בווו הכלאחוז מסך 1
Thousandsבכל תאהאוכלוסייה

כולל 3,021.31,553.051.412.940.8סך
318.0147.446.410.635.1ירושלים

אניניסו 254.3130.551.315.347.6תל
39.6(12.4)174.889.451.1חיפה

"שוב גודל
100,000199,000625.4334.653.59.940.6
50,00099,999254.0122.848.48.735.7
20,00049,999519.4270.252 011.439.5
10,00019,999257.3130.250.612.243.7
2,0009,999302.7134.144.310.543.7

הכל סך  פיתוח "ש/ני 256.6131.951.410.937.9מזה2:
36.2(9.2)143.173.051.0צפון
39.8(12.8)113.658.851.8דרום
.106.461מושבים 557.8(13.1)39.0
88.875585.179.856.5קיבוצים

אחרים' כפריים 120.256.747.210.738.4"וגובים

ר,כל 0ך  1,485.793a663.2?6.442.1גברים
156.689.757.314.736.3ירושלים

יפו אביב 40.4(16.0)118.473.261.8תל
36.2(15.6)83.550.760.7חיפה

"שוב גודל
100,000199,000304.7196.464.512.336.6
50,00099,999125.369.055.1(10.9)28.7
20,00049,999253.9164.164.615.340.3
10,00019,999130.083564.218.347.6
2,0009,999151.898.664.915.960.1

הכל םך  פיתוח "שובי 128.478.761.315.332.6מ;ה2.
צפון 70.842.860.5(13.5)28.8
36.5(17.5)57.736.0624ורום
37.1(14.6)54.937.568.3מושגים
44.937.483.176.248.8קיבוצים

אחרים' כפר"0 52.9(14.6)61.538.762.9"טונים

ריכל סך  onui1.535.8614.740.09.439.5
33.8(6.3)161.457,735.8ירושלים

יפו אביב 54.9(14.5)135.957.342.2תל
43.1(89)91.238.742.4חיפה

"0יוב גודל
100,000199,000320.6138.243.17.444.5
50,00099.999128.653841.8(6.4)43.5
20,00049,999265.5106.140.07.738.7
10,00019,999127.246.736.7(51)39.6
2,0009,999150.835.523.5(5.2)26.3

הכל סך  פיתוח "טובי 43.3(6.0)128.253.141.4מזר.2:
43.3(4.9)72.330.241.8צפון
43.4(7.5)55.922.940.9ררום
41.5(11.6)51.524.046.7מושבים
43.838.187קיבוצים 083.865.8

אחרים' כפריים 22.6(61)58.718.030.7"שובים

תושבים. 49.999 עד 2.000 arv'o^DiNiu ooia" \1nn 2 קבו\. לישוב" מחוץ הגר>0 בדרום, ובדוים מוסדות גם כולל
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TABLE XII/2.POPULATION AGED 15 AND OVER AND CIVILIAN LABOUR
FORCE, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE, SEX AND AGE

ל 988

Age
Type of locality 0) residence and sex

25343544455455596064656970+

of total populationPercent civilian labour force
each cellir

69.669.4 75.156.339.521.89.8GRAND TOTAL

60.165.4 69.160.435.917.76.6Jerusalem
78.370.7 77.859.246.323.29.9Tel AvivYafo
78.475.2 79.661.044.620.16.6Haita

Size of locality
74.073.8 78.456.441.122.07.8100.000I 99.999
64.270.6 75.356.829.815.47850.00099,999
70.071.5 77.155.337.117.46.420,00049,999
69.361.2 69.951524.5(10.1)(3.7)10,00019,999
61.8515 61.738.129.4(10.6)(5.1)2,0009,999
71.367.8 73.049531.4(116((4.6)Thereof2:development localities
71 868.8 76.949.029.0(11.2)(4.7)North
70.766.4 68550.235.6(12,2)(4.4)South
77.875.8 81.658.953.351.824.3Mosnavim
92.698.5 97.695.796.392.377.9Qibbuzim
61.060.3 68.643.3(297)(195)(5.0)Other rural localities'

83.788.5 89.077.265.936.015.9Males  total
73.285.9 84.375.856.031.7(11.8)Jerusalem
84.989.3 90.082 875,341.518.1Tel AvivYaof
84.391.4 89.384.972.335.3(11.0)Haifa

Size of locality
84.491.5 91.677.171.438.215.4100,000199,999
70.884.4 83.776.754.626.0(13.3)50.00099.999
S6.490.6 89.875.766.029.612.220,00049,999
86.084.9 86.075.645.7(18.2)(4.5)10,00019,999
88.081.1 90.163.656.0(18.5)(7.6)2,0009,999
82.786.8 85.376.955.5(22.9)(5.8)Thereof2: development localities
81.888.7 87675.651.5(22.3)(6.3)North
83.884.5 82.579.1(61.8)(23.9)(4.9)South
89.992.7 95.384.175.872.0(39.4)Moshavim
91.199.1 96.993.394.496.487.2Qibbuzim
80.084.7 84.4(70.5)(7.7)Other rural localities'

56.751.3 67.537.818.49.34.8Females  total
46.647.0 54.845.120.3(6.8)(2.1)Jerusalem
71.556.3 67.241.925.4(8.2)(3.4)Tel AvivYafo
71.962.0 70.941.923.0(6.0)(3.1)Haifa

Size of locality
63.357.2 65.938.714.9(7.3)(1.3)100,000199,999
57 857.0 67.234.6(14.0)(6.1)(2.9)50,00099.999
54.552.9 64.236.115.2(6.5)(17)20,00049,999
52.637.1 52.5(24.3)(8.2)(3.1)(3.1)10,00019,999
35.120.1 33.4(18.3)(4.3)(4.2)(2.4)2,0009,999
59.748.2 59.824.4(12.8)(11)(3.6)Thereof2: development localities
62.048.8 65.1(24.4)(12.4)(3.4)North
56.947.4 53.7(24.5)(13.4)(4.1)South
64.959.3 66.9(391)(29.8)(28.1)(10.3)Moshavim
94.197.9 98.397.998.088.171.5Qibbuzim
42.7(32.2) 50.9(193)(3.0)Other rural localities'

I Incl. also institutions and Bedouins in the South, who live outside localities. 2 Of localities numbering 2,000  49,999 residents.
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עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי האזרחי, העבודה י"ב/3.כוח לוח
(יהודים) ומין גיל

TABLE XII/3.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY CONTINENT OF BIRTH, PERIOD
OF IMMIGRATION, AGE AND SEX (JEWS)

1988
Percent of total population in each cell תא בכל האוכיוס"ה כל מגון אחוז

Ageגילקבוצת group
לירה, הכליבשת Continentof/סך birth, per011

1מין על"ה Total15171824253435444554556465+ofתקופת immigration and sex

כולל 53.613.339.373.478.874.050.514.7GRANDסך TOTAL
56.573.539.574.980.382.159.020.3Israelישראל

'טראל יליד ather(15.0)47.217.534.374980.978.649.8האב born in Israel
אפריקה AsiaAfrica(24.4)53.411.443.172.874.276.944.0אסיה

א0ריקה  EuropeAmeirca(23.4)65.812.834.278.483.984.968.9אירופה
אפריקה  44.167.871.965.543.08.7AsiaAfrica(5.3)53.3אסיה
1960 עד 53.072.074.266.644.49.7Immigratedעלו up to 1960

1961196457.468.069.162536.4(5.8)19611964
1965197453.451.465.866.360.240.5(6.0)19651974

1975+45.4(7.8)34.765.662.055.6(28.5)(4.4)1975 +
אמריקה  35.671.885.479.854.216.6EuropeAmerica(11.5)48.6אירופה

1960 ער 43.984.486.879.254.618.9Immigratedעלו up to 1960
1961196452.768.985.676.147.5(9.4)19611964
1965197456.4(13.3)30.575.185.980.960.59.919651974
1975197953.5(13.8)36.968.284.088.750.8(8.1)19751979

1980+52.4(3.5)45.566.579.072.940.4(88)1980+
הכל 0ך 62.415.333.582.089.190.574.224.4MALESTOTALגברים

60.415.833.682.989.692.877.635.9Israelישראל ו50/7
יע1ראל יליד Father(31.1)48.818.628.479.886591.070.6האב born in Israel
אפריקה AsiaAfrica(36.9)58.115.137.383.288.987.663.7אסיה

אמריקה  EuropeAmerica(405)3.427.783.590.695.685.7ו69,8איר/פח
אפריקה  41.479.487.388.867.276.9AsiaAfrica(7.4)70.3אסיה

1960 ער 70.582.487.689.067.418.5Immigratedעלו up 10 1960
1961196476.081988.489.367.6(9.0)19611964
1965197466.6_48.971.984.591169.9(12.7)19651974

1975+59.2(29.0)84.9845(74.9)(11.3)1975+
אמריקה 28.879.990.891.179.326.4EuropeAmerica(10.6)59.7אירופה

1960 ער 57.789.890.892.181.429.4Immigratedעלו up 10 1960
1961196465575.692.193.874.9(18.8)19611964
1965197463.0(13.6)23.984.193.088.979.214.819651974
1975197962.0(12.5)(35.4)78.789.790.569.605.7)19751979

1980+57.5(34.3)73.186.883.6(58.4)(15.6)1980+

הכל 0ך  45.011.145.664.868.758.430.56.6FEMALESTOTAL:שים
Israel(6.9)52.511.145.866.671.071.343.4ישראל born

י^ראל יליד jap45.516.440.470.275.462.0335Father born in Israel
אפריקה 13.2AsiaAfirca(26.6)48.67.849.262.259.2660אסיה

אמריקה 61.712.341.772.877.274.954.79.5EuropeAmeircaאירופה
AsiaAfrica(1.7)47.456.856.843.420.3_37.2אסיהאפריקה

1960 1V 11v35.862.760.843.921.5(1.7)Immigrated up to 1960
1961196441.654.850.645.9(14.3)(35)19611964
1965197441.054.359.849.834.9(18.9)19651974

1975+33.3(41.2)50.1(37.7)(38.9)(11.2)1975+
אמריקה  42.664.580.470.034.68.4EuropeAmerica(12.5)39.0אירופה

1960 ער 32.078.482.867.734.19.7Immigratedעלו up to 1960
1961196442.062579.962.3(27.0)(2.4)19611964
1965197450.7(12.8)37.366.780.474.442.5(6.3)19651974
1975197946.6(15.0)(38.3)60.477.987.138.6(3.3)19751979

1980+47.955.060.871.3(63.2)(28.1)(3.4)1980+
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ומין גיל לפי האזרחי, העבודה כוח '"ב/4. לוח
TABLE XII/4.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE AND SEX

גי Ageלקבוצת group
הכל סך
Total15171824253435444554556465י+

הכל אלפיםסך Total  thousands
19751,147.738.8186.9307.8227.4203.946.5 136.4
19801,318.134.8189.4426.6253.2211.655.8 146.7
19831,402.634.0188.9452.0302.4223.549.4 152.4
19841,444.134.7194.8461.9324.8225.648.1 154.2
'19851,466.835.0199.5466.0344.4226.346.2 149.4
219851,446.027.8196.8449.8344.3228.948.3 150.1
19861,471.930.2198.7447.8363.8231.453.0 147.0
19871,494.129.0197.3444.4390.1233.153.6 146.6
19881,553.032.9210.7450.0417.9237.555.4 148.6

Percents3אחוזים3
197548.114.940.465.466.763.417.3 52.2
198049.512.640.768.770.364.816.7 52.8
198349.911.639.869.672.266.914.4 50.7
198450.211.540.469.973.767.113.8 505
'198549.911.041.169.773.767.412.9 48.6
2198550.712.140.769.473.567.212.9 48.5
198650.612.640.569.173.267.913.9 47.6
198750.411.739.368.874.068.313.8 47.4
198851.412.940.869.675.169.413.9 48.1

 Malesאלפיםגברים  thousands
1975767.024.795.3204.0156.8141.738.4 106.1
1980836.620.298.1263.7161.9139.944.1 108.7
1983880.021.8102.1274.0189.0144.738.5 109.9
1984896.421.5102.3279.8198.0146.437.3 111.1
'1985908.422.2106.1281.0209.1146.135.4 108.5
21985892.517.9104.5269.1208.1147.636.7 108.6
1986903.319.7105.3268.4219.9146.339.9 103.8
1987908.718.1103.0267.3233.1145.339.2 102.7
1988938.621.3111.7269.2245.3147.641.8 101.7

Percents3אחוזים3
197564.918.540.386.793.892.829.2 84.3
198063.714.241.384.791.090.427.9 82.4
198363.514.542.284.091.189.924.1 78.3
198463.213.941.684.290.690.123.1 78.1
'198562.713.642.883 690.289.721.4 76.1
2198563.615.241.883.290.089521.2 76.0
198663.216.041.582.989.588.422.6 73.2
198762.414.239.782.889.387.521.9 72.6
198863.216.442.183.189.088522.9 71.9

 Femalesאלפיםנשים  thousands
1975380.814.291.6103.970.462.18.2 30.4
1980481.214.691.2162.891.371.611.7 38.0
1983522.312.486.5178.2113.378.710.9 42.3
1984547.713.292.5182.0126.879.210.8 43.2
'1985558.812.893.6185.1135.380.310.6 41.1
21985553.59.892.3180.7136.581.111.4 41.7
ו.1986569.010.593.5179.6144.085113 43.2
1987585.211.094.2177.1157.187.814.2 43.8
1988614.711.698.9180.8172.790.013.6 47.1

Percents3אחוזים3
197531.611.340.444.240.636.86.0 22.4
198035.710.939.952.650.141.76.6 26.0
198336.68.737.255.153.545.45.9 26.4
198437.69.039.255.457.045.65.8 26.4
י 198537.58.339.455.657.446.455 24.9
2198538.28.839.555.757.546.25.7 25.0
198638.59.039.455.457.348.56.4 25.9
198738.99.138.754.858.950 6.8ו. 26.1
198840.09.439.556.161.551.36.3 28.1

1 Till 1985 dala refer 10 persons aged 14 and ovei.
2 See note 7 to Table XH/1.
3 01 total population in each cell.

ומעלה. 14 לב0 מתייחסים הנחתים ,1985 1v 1

יב/1. ללוח ר הערה ראה 2
תא. נכל האוכלוסייה הכל סן מתון 3
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האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 15 בני אוכלוסיית י"ב/5. לוח
ומין גיל לימוד, שנות לפי

TABLE XII/5.POPULATIONAGED 15 AND OVER AND CIVILIAN LABOUR FORCE,
BY YEARS OF SCHOOLING, AGE AND SEX

1988

ומין לימוד שנות
JV'OlVDIN
ל 5+ בני

העבודה כוח
הכלהאזרחי סך

גילקבוצו 1Age group
Years of schooling

and sexPopulation
aged 15+

Civilian
labour force

Total15171824253435444554556465+

נורואלפים תאאחוז בכל האוכלוסייה הכל מסן האזרחי העבודה
Thousands^pulation in each cellPercent civilian labour force of total ן

כוללי 3,021.31,553.051.412.940.875.1סך 69.613.9 48.1 69.4

GRAND TOTAL1

0181.622.312.3(6.2)17.1 17.2(16) 17.1 24.2

14101,426.125.7(30.4)32.4 32.455 32.2 45.2

58519.9224.743.228.249.161.8 50.1123 41.1 61.7

910436.7204.046.711.553.373.6 64516.6 53.1 72.9

11121.033.3555.453.712.439.979.2 75521.3 63.2 80.8

1315417.7276.266.137.185.8 77.025.7 67.0 86.3

16+314.8238.475.738.587.9 74.127.1 80.4 915

Malesגברים

Total1 הכלי 7o1,485.7938.663.216.442.189.0 83. 122.9 71.9 88.5

044.012.729.0(15.3)56.8 (48.3)(2.8) 44.5 56.9

1447.820.041.877.3 74,085 50.9 66.4

58255.1169.666553.974.687.8 83.9205 65.7 84.9

910227.1138.461.014.866.890.7 87.027.0 76.4 91.5

1112524.4322.861 513.938.291 .0 90.232.1 83.5 94.7

1315192.1131.868.628.689.6 82.035.8 82.7 95.0

16+185.8139.375.021.288.7 69.733.8 88.0 94.7

Femalesנשים
Total1 הכלי 1,535.8614.740.09.439.561.5סו 56.16.3 28.1 51.3

0137.69.66.90.9)(75) (5.8)(1.1) 8.4 16.4

1453.66.111.3(10.1)(80) (92)(2.1) 13.2 26.9

58264.855.120.8(9.0)19.534.3 20.14.9 195 35.8

910209.565.631.37.832.756.5 39.37.9 32.1 53.2

1112508.9232.645.710.741.767.3 60.511.5 41.7 66.1

1315225.6144.464.044.282.6 72.714.3 54.9 78.8

16+129.099.176.964.886.9 80.1(15.0) 67.9 865

1 Including number of years of schooling not known. יד1ע. >א ייכזור שנות 00פו כולל 1
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גיל לפי האזרחי, העבודה בכוח נשואות נשים י"ב/6. לוח
TABLE XII/6.MARRIED WOMEN IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE

Thereof: age group גיל קב1צת מזה:

5564 3554 2534 1824
215+ בנות סךהכל
Total aged 15+

1970

אלפים

168.923.941.081.4

Thousands

20.0970

'1973
1975

205.6
240.4

25.3
30.2

57.0
74.7

98.1
1115

225
20.0

19731
1975

1976
1977
1978
1979
1980

256.3
273.9
301.9
313.4
330.6

30.8
30.9
355
32.3
34.0

82.6
965
108.8
117.4
124.3

115.4
119.2
127.7
131.7
139.0

23.4
225
24.8
25.8
27.3

1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984

21985

342.0
347.1
364.4
377.1
389.1

30.9
28.7
29.0
31.9
31.0

130,1
130.1
1355
1355
138.4

147.4
154.2
162.6
171.5
182.4

27.8
28.3
31.5
33.2
31.6

1981
1982
1983
1984
19852

'1986
1987
1988

392.8
402.9
424.6

27.1
26.5
28.6

1345
131.0
1335

192.2
206.4
221.4

31.9
32.0
34.4

19861
1987
988

Percents3אתוזים3
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'
ו197430.834.034.934.721.4 974
197532.535.637.736.921.01975

197633.435.239.2.37.723.51976
197735.036.842.938.822.01977
197837.540.945.841.623.91978
197938.038.846.842.724.71979
198039.441.948.044.825.31980

198140.0■ 39.549.146.224.61981
198240.339.749.446.824.71982
198341.638.451.048.526.91983
198442.642.751.150.227.31984

9852ו2198543.142.651.351.625.6

י י198643.239.951.152.325.71986
198744.040.550854.126.01987
198845.541.952.056.228.01988

1 See note 7 to Table X\\n.
2 Till 1985. data refer to persons aged 14 and over
3 ' Of total population tn each cell.

יב/ו. לל1ה 7 הערר. ראה !

ולועלה. 1 4 לבני מתייחסים הנתונים .'985 ~iv 2

חא. נכי האוגל1סייה הכל סך מתיך 3
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הנשים ילדי2 מספר לפי האזרחי, העבודה בכוח 15+ בנות רווקות1 לא יהודיות נשים י"ב/7. לוח
בית עוזרת והעסקת לימוד שנות לידה, יבשת האישה, גיל הצע'ר, הילד גיל הב'ת, במשק

TABLE XII/7.NONSINGLE JEWISH WOMEN1 AGED 15+ IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY NUMBER OF
CHILDREN2 OF WOMEN IN HOUSEHOLD, AGE OF YOUNGEST CHILD, AGE OF WOMAN, CONTINENT OF

BIRTH, YEARS OF SCHOOLING AND EMPLOYMENT OF HOUSEHOLD HELP
1988

הכל ילדיםTotalסך No.ofמספר children;hild הצעיר הילד Ageגיל of youngest (

עםללא
הכל סך
Total

ילדים
With no

ילדים
With

1234+0124591014

childrenchildren

Thousandsאלפים
הכל 0958.7495.4463.2160.9ך 151.199.6130.7 51.7122.3113.297.1TOTAL

האזרחי העבודה בכוח 438.6158.7279.8104.0מזה: 98.656.9630 20.376.074.966.0Thereof: In the civilian labour
lorce

הכל 45.832.060.464.7םך 65.357.148.2 39.262.166.268.1TOTAL
האשה תאאחוזגיל בנל האזרחי העבודה Percent:בוח in civilian labour force in each cellAge of woman
153458.872.656.361.4 61.252.047 7 38.263.764.565.61534
354467.172.166370.4 74.163.750.440 659.568.675 33544
45+28.125.355.353.0 57,3(395)53.756.145 +

לידה Continent.בשת of birth
איל 61.259.761.765.7ישר 67557749.7 40.464.269.475.3Israel

36.124.351.656.1אסיהאפריקה 53.852.941 5 33554.053.853.6AsiaAfrica
37.726,869,3725אירופהאגזריקה 74.062.848.8 47,765.876.1799EuropeAmerica

לימוד Yearsשנות of schooling
0819.114.634.537.6 40.130.718.6 20.728.139.040.008
91249.3397562595 62.352.340.9 31,657.062.770.9912
13+70.659.976.880.0 81.675.263.0 57.478.784.389.213+

בית miiv 59.336.181.985.1מעסיקות 85.976.575.8 66583.783586.0
/

Employ household help
נטנוע) tmvvj)(Hours per week)

11556.537.378.182.6 84.268.056.0 57.181.481.585.8115
16+83.3(28.9)92.692.0 92.194.293.989995016+

בית עחרת מעסיקות 43.231.356.560.5אינן 61.753.643.0 35558.462.765.0No household help

1
ם
z
<
CC

0
>

1 Excl. women in qibbuzim and institutions.
2 Aged 014.

ובמוסדות. בקיבוצים 0'm כולל לא 1

.0 14 בני 2



האזרחי, העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 15 בנ1 לאיהודים י"ב/8. לוח
מגורים ומחוז מגורים יישוב צורת לימוד, שנות גיל, דת, מין,

TABLE XII/8.N0NJEWS AGED 15 AND OVER, BY CIVILIAN LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX, AGE, YEARS OF SCHOOLING AND TYPE OF LOCALITY

AND DISTRICT OF RESIDENCE
גבריםמזה:הכלסךגבריםמזה:הכל10

TotalmalesThereofTotal: malesThereof

19871988198719881987198819871988

PercentsאחוזיםThousandsאל0ים
כולל 0444.3462.4222.9231.8100.0100.0100.0100.0GRANDך TOTAL

האזרחי העכורה נסח 272.6280.075575.761.460.633.932.7Notאינם in civilian labour focre

האזרחי העבודה 171.7182.4147.4156.138.639.466.167.3Nבכוח CIVILIAN LABOUR
1 n13nעבודה■FORCE

Of labour force
0',701/ltJ158.1167.1135.4142.892.191.691.991.5Employed persons

כולא mv124.8130.0109.5115.272.771.374.3738Worked fulltime
27.431.521.123.616.017.314.315.1parttimeחלקית

0ענודת0 ז0ניח 5.95.64.84.03.43.13.32.6Temporarilyנעדרו absent
from work

O'povm 13.615.312.013.37.98.48.18.5Unemployedבלתי

+ר.ו1בודהבכוח >15מבני 15 +Of age
Inדת labour forceReligion

127.0132.6113.1118.738.038.867068.8Moslemsמוסלמים
30.031.621.822.545.045.767.867.7Christiansנוצרים

ואחרים 14.518.212.114.733.435.556.456.6Druzeדרוזים and other

Ageניל
15176.77.15.65.911.712.019.119.51517
182449.953.540.042.844.045.969.07171824
253457.461 149.351.852.052.489.28852534
354432.734.428.831.048.749.185.788.13544
455417.918.917.018.039940.575.276.34554
55646.16.85.86.322.524 046 848.85564
65+(1.0){0.6)(09 ((0.3)(4.1)(2.4)(7.7)(2.6)65+

לימוד Yearsשנוח of schooling
06.45.45.94.69.17.733529.00
1410.89.410.48.731.227.655 953.014
5863.565.557.059.646.646.581.781 258
91028.429.826.026.839.438.963.462.3910
111240.046.131537.443.446.761.666.31112
13+21.926.116.018.659.463.466.970.813+

מנורים "שוב Typeצורח of locality of
residence

 ו1ירונ"0 ו"טובים 153.7161.9131.4138.039.339.767.0675Townsע7י0 and urban
הכל localitiestotalסך

24.627.822.224.531.734.458.762.4Jerusalem

"שוג Sizeגודל 0( locality
10,000+64.566.353.354.543.843.47).370.210.000+

2.0009,99964.667.855.959.038.938.966.967.32.0009.999

כפר"0 5.717.633.536.959.566.0Rural(17.819.8■שונים localities

מנודים linnDistrict of residence
27.729.524.825.932.635.259.363.0Jerusalemירושלים
80.286.067.973.538.840.066.468.3Notrhernהצסון
32.233.227.028.442.639.472.268.3Haifaהי9ר,

20.922.918.019544.443.471.170.7Centralהמרכז
אביב 3.33.52.52.647.155.673578.8Telחי Aviv

7.27.26.86.531.436.054.458.6Southernהדרום
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חלקית, העובדים ואחוז השכירים אחוז מועסקים, י"ב/9. לוח
כלכלי ענף לפי

סמל
(אלסים) מועסקים

Employed personsמכללהשכיריםאתוז
Codeמקובץ ראשי וענף עיקרי בענף(thousands)ענף המועסקים

19851986198719881985119851986י1985

כו7י7י 1,349.2םך 1,368.31,367.91,403.71,453.179.179.079.3

ודיג0 "עור 72.1חקלאות, 78.170.072.066.629.728.428.6
מעורבים0002 חקלאיים oye/n40.6 46.141.242.739.518.715.517.5
הררים03 3.8גידול 4.14.33.63.563.457.951.2
להדרים)04 (פרט מטעים 7.1גידול 7.46.57.28.1(16.2)(12.7)(15.4)
לחקלאות05 16.4שירותים 16.614.014.512.851.251.848.6

ודיג0607 3.0"עור 2.73.12.82.170.4§66.774.2
וחרושת)12 (כרייה 309.3תעשייה 313.6322.4328.4321.686.986.786.5
והציבה10 6.1כרייה 6.25.54.73.696.896.7100.0

וטבק1112 משקאות מזון, 33.2תעשיית 33.634.536.937.991.791.391.9
ועור1315 הלבשה טקסטיל. 46.3תעשיית 46.248.150.045.580.380.380.9
ומוריו16 17.5עץ 18.120.321.520.569.670.371.4
ומוצריו17 4.5נייר 4.54.86.66.9§95.695.695.8
לאור18 והוצאה 13.3דפוס 13.414.115.517.081.380.584.4
פלסטיק19 ומוצרי 10.9גומי 10.712.711.412.674.875.273.2
נפט20 ומוצרי כימיים 16.7מוצרים 16.817.918.818.294.695.295.5
אלמתכתיים21 10.8מינרלים 10.89.69.79.580.680.686.5
בסיסית22 מתכת 5.2תעשייה 5.35.65.74.590.690.491.1
מתכת23 47.2מוצרי 48.346.347.046.982.081.879.3
9.7מכונות24 9.811.29.99.788.886.685.7
ואלקסרונ251 השמל' 38.7ציוד 39.439.740.240.295.495.394.2
הובלה26 כלי 27.4תעשיית 28.027.426.423.898.698.598.2
10.1יהלומים27 10.612.012.312.893.494.194.2
שונות28 8.3תעשיות 8.38.810.311.172.372.3§71.6
וכוים3 11.8חשמל 11.712.413.614.5100.0§98.399.2
צינוריות)4 ועבודות (בנייה 72.2ניכוי 72.361.867.773.778.0§78.076.7

לבניין4041 ומשנה כללית 64.9קבלנות 65.555.659.566.277.677.776.3
ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות, 7.3עבודות 6.86.38.07.582.480.879.4
והארחה5 אוכל שירותי 167.7נוסחר, 769.5178.1193.4206.561.9§61.863.2
סיטוני50 44.1מסחר 44.544.751.753.482.082.181.2

קמעוני5155 85.0מסחר 85.890.697.4101.250.350.153.9
אוכל57 23.2שירותי 24.126.126.030.247.745,346.0
הארחה58 15.1שירותי 14.716.317.120.495.294.093.3
ותקשורת6 אחסנה 86.3תחנורה, 86.486.791.694.869.2§69.169.9

יבשתית6062 40.1תחבורה 40.240.644.148.847.347.948.8
ולנלוא6366 אחסנה אוירית, ימית, 30.1הובלה 30.130.029.929.384.783.483.7
תקשורת67 15.9שירותי 15.916.217.816.796.296.296.9
עסקיים7 ושירותים 131.2עננסים 131.6133.8134.3146.581.881.682.1
פיננסיים70 43.0מוסדות 43.244.742.643.897.997.797.8

רלאנ"ד71721 ונכם1 21.3גיטוח 21.319.620.120.877.976.578.1
ומשפטיים73 עסקיים 67.0שירותים 67.169.671.681.972.772.773.1
וקהילתיים8 ציבוריים 0403.0"ר\תי0 405.0405.8404.3421.495.094.894.4
ממשלתיים80 מינהל 79.8שירותי 81.078.075.174.699.599.499.9
מקומיות82 רשויות של מינהל 29.5שירותי 29.326.326.227.999.399.399.2
חינוך83 159.0שירותי 158.6161.6162.3174.492.992.892.2
ומדע84 מחקר 13.8שירותי 13.813.814.715.4100.099.398.6
בריאות85 78.4שירותי 79.582.682.983.092.191.691.8
תברואה86 5.6שירותי 5.76.65.74.996.596.497.0
וסעד87 רווחה 15.2שירותי 15.313.513.315.198.098.098.5

אחרים81,88,89 וקהילתיים ציבוריים 21.8שירותים 21.823.724.226.192.292.289.9
ואחרים9 אישיים 88.5<'1'ר!ת'0 90.987.989.197.258.3§57.359.3
וספורט90 בירור .nnnn ,/7/jin '/i/1'H/17.8 17.818.417.719.570.870.271.2

אחרים9192 ותיקונים 26.8מוסכים 27.726.127630.355.255.256.7
בבתים93 31.7שירותים 33.331.430.033.361.059.359.6

אחרים9498 אישיים 12.0שירותים 12.011.914.014.139.238.347.9
ידוע 7.2לא 9.18.79.39.4

'ב/1. ללוח 7 הערה ראה ומעלה; 15 'in 1
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TABLE XII/9.EMPLOYED PERSONS, PERCENT OF EMPLOYEES AND
PERCENT OF PARTTIME EMPLOYED, BY ECONOMIC BRANCH

Major division and major group

בענף המועסקים מכלל חלקית העובדים אהוז
Percent employed patrtime of all
employed persons in branch

1988 1987 1986י 1985

Percent employees
of all employed
in each branch

1988 1987

GRAND TOTAL

Agriculture, forestry and fishing
Mixed farming
Citriculture
Fruit (excl. citrus)
Agricultural services
Forestry and fishing
Industry (mining and manufactuirng)
Mining and quarrying
Food. beverages and tobacco
Textiles, clothing, leather
Wood and products
Paper and prod.
Printing and publishing
Rubber and plastic
Chemicals, petroleum
Nonmetallic minerals
Basic metal industry
Metal products
Machinery
Electrical <S electronic equipment
Manufacture of transport equipment
Diamonds
Miscellaneous
Electircity and water
Construction
Contracting (building, public works)
Public works tS civil engineering

Commerce, restaurants and hotels
Wholesale trade
Retail trade
Eating and drinking places
Hotels etc.

Transport, storage and communication
Land transport
Sea <S air transport, storage and n.e.c.
Communication services

Financing and bus/ness services
Financial institutions
Insurance 3 real estate
Business and legal services
Public and community services
Government administration
Municipal administration
Education services
Research institutions
Health services
Sanitary services
Welfare services
Other public S community services
Personal and other services
Cultural and recreational. sport services
Garages and other repairs
Household services
Other personal services
Not known

28.1 28.1 26.8 §26.9 79.5 79.1

26.127.5§23.723.4§25.624.0
15.018.024.323.124.125.6
66.757.1(31.7)(16.3)(22.2)(25.7)
(13.9)06.0)25.727.730.6235
46.246.921.725.028.318.8
60.771.4(11.1)(22.6)(21.4)(23.8)

86.885.417.4§17.219.919.2
97.997.2(11.3)(12.7)(10.6)(13.9)
90.087.117.915.717.619.0
82.881.326.226.027.028.1
71.669.816.616.317.718.0
90.992.8(178)(14.6)22.7(18.8)
87.785.327.624.827.124.)
68.470.615.019.719.320.6
96.392.914.915.619.720.3
85.684.219.4(12.5)17.515.8
86.082.2(13.2)(12.5)(15.8)(13.3)
81.182.113.714.718.517.1
89.988.717.315.216.2(124)
96.096.315.015.117.215.7
98.597.913.212.817.013.4
91.193.0(13.2)12.520.321.9
76.763.120523.922.322.5

98599.3(111)(113)§13.213.1

74.775.314.718.4§17.717.0
74.374515.118517.617.2
80.082.7(10.3)(17.5)§18.8(14.7)

66.767.527.426.126.926.4
83.085.023.420.622.420.2
55.758.131.229.130.430.5
53556.626.628.726.928.5
94.294.618.419.620.519.6

69.769.418.2§19.318.019.2
49.049.814.915.014.116.0
33.385.322.623.022.724.2
97.898.818.222.819.719.8

79.580.426.626.027.827.2
98.498.421.121.721.821.2
74.679.323.025.526.426.9
69.871.131.328.931.730.5

94.694.936.6§36.337.738.4
99.799.917.316.716.016.2
98.999.328.326.229.427.6
92.592.849.048.350.251.4
98.099.418.113.020.422.1
92592.737.938.1§39.335.9
96.595.926.3.(1S7)(15.8)(14.3)
97.796.037.343.739.142.4
90.193.139.438.038.846.4

60.062.239.339.0§38.639.6
70.167.242.738.036.240.0
62.765.317.716.918.115.2
59.764.656.559.258.762.5
42.143.336.736.138.637.6

/I Age 15 and over; see note 7 10 Table XII1
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי מועסקים,  י''ב/10. לוח

(בנייה בינוי
שירותיועבודותרוקלאות, מסחר,
ודיג Q'Di(כרייה"עור Voe/n(והארחהציבוריות אוכל

הכלי ,ElectircityConstructionCommerceוחרושתו,0Agircultureך
Total1forestryIndustryand water(buildingrestaurants

and fishing(mining andand publicand hotels
manufacturingworks)

17OO012345

אחוזיםאלפים
Thousands

סך
1970963.2100.08.824.31.28.313.0

219751,112.6100.06.42481.08.112.3
19801,254.5100.06.42371.06.411.7
19831,339.4100.05.522.81.06.512.8

319851,368.3100.05.723.10.95.312.5
219851,349.2100.05.423.00.95.412,5
19861,367.9100.05.223.70.94.513.1
19871,403.7100.05.223.61.04.913.9
19881,453.1100.04.622.31.05.114.3

יםגבו
21975748.S100.07328.91.311.611.9
1980801.9100.07.628.91.49.311.9
1983844.9100.07.128.01.39.713.1

31985850.5100.07.428.31.28.013.0
21985836.0100.06.8283128.113.1
1986844.2100.06.829.01.37.013.8
1987861.1100.06.728.81.47.514.3
1988885.2100.06.027.)1.57.914.9

21975364.0100.0
נש

4.6
ים

16.3050.913.2
1980452.2100.04.114.30.41111.3
1983494.4100.02.813.90.30.912.2

31985517.9100.03.114.50.41.0115
21985513.4100.03.014.60.41.011.5
1986523.8100.02.515.20.30.6 12.0
1987542.7100.02.815.30.40.713.1
1988568.1100.02.514.70.30.8135

הגלמזה:יהודים סן 
219751,006.7100.05.425.61.06.512.5
19801,127.8100.05.424.01.14.911.8
19831,195.8100.05.023.21.04.612.7

319851,213.6100.05.223.30.93.612.4
219851,198.3100.05.023.20.93.612.4
19861,216.4100.04.82361.03.212,8
19871,245.8100.04.823.41.03.413.6
19881,285.6100.04.322.2113.514.2

21975653.2100.0
גבד

6.1
D י

30.71.49512.0
1980695.4100.06.730.31.57.312.0
1983720.4100.06.429.61.57.013.0

31985721.6100.06.629.91.35.412.9
21985709.3100.06.429.71.35.312,9
1986716.8100.06.330.1145.013.3
1987726.0100.06.329.81.55.213,8
1988742.8100.05.728.21.65.514.6

21975353.3100.0
נש

4.1
ים

16.10.50.913.5
1980432.5100.03.413.90.41.211.6
1983475.6100.02.813.40.30.912.2

31985492.2100.03.113.70.41.011.7
21985488.6100.03.013.70.41.011.8
1986499.8100.02.514.20.30.712.2
1987519.7100.02.614.40.40.713.4
1988543.0100.02.413.90.30.813.6

ללוה'נ/ו. 7 הו1רה ראה 2 .hit לא כולל 1

ומעלה 4ל לקני D'0n"nry חנו/וניט , 16&5 71 3
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TABLE XII/10.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, POPULATION
GROUP AND SEX

munn
שירותיםפיננסיםאחסנה
אישייםציבורייםושירותיםותקשורת
Transport,ואחריםוקהילתייםעסקיים
storage andFinancingPublic andPersonal
communiand businesscommunityand other
cationservicesservicesservices

6789Code

Percents

Total
7.5240 5.27,71970
7.327.3 6.76.119752
6.929.6 8.26.21980
6.529.5 9.55.81983
6.429.8 9.76.719853
6.430.0 9852ו9.86.6
6.429.9 9.8651986
6.629.0 ו9.66.4 987
6.629.2 10.26.71988

Males
9.319.4 5.34.819752
8.920.4 6.65.01980
8.319.8 7.94.71983
8.220.1 8.35.619853
8.320.4 9852ו8.45.4
8220.1 8.55.41986
8.419.5 8.45.21987
8.619.3 8.95.81988

Females
3.043.4 9.38.719752
3.545.9 11.28.11980
3.646.2 12.27.81983
3.345.8 9853ו12.085
3.445.7 12.08519852
3.545.5 12.18.21986
3.8440 11.68.3!987
3.4445 12.18.21988

Thereof: Jewstotal
7.228.6 7.26.019752
7.030.8 8.96.01980
6.630.9 10.35.71983
6.531.1 10.56519853
6531.3 10.66519852
6.331.2 10.76.41986
6530.4 10.56.41987
6.630.4 11.16.71988

Males
9520.5 5.94.519752
9.221.3 7.24.61980
8.520.9 8.84.21983
8.521.2 9.35.019853
8.621.4 9.45.019852
8.221.1 9.65.11986
8520.4 9.64.91987
8.920.0 10.15.51988

Females
3.143.5 9.68.919752
3.646.2 11.58.41980
3.746.1 12.47.91983
3.445.7 12.28.719853
3.545.7 12.38.719852
3.645.6 12.48.51986
3.844.2 119851987
3544.6 12.58.41988

1 Incl. not known. 2 See note 7 to7 able Xll/1. 3. Till 1985. data refer to persons aged 11 and over
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ומין כלכלי ענף לפי שכירים,  י"ב/11. לוח

"עור (בנייהתעשייהחקלאות, בינוי
וחרושת)ודיג ומים(כרייה Vrjiun(ציבוריות ועבודות

הכלי Total1Agriculture,IndustryElectricityסך andConstruction
forestry(mining andwater(building and

and fishingmanufacturing)public works

001234מל

אחוזיםאלפים
Thousandsהכל 0ך

1970709.2100.027.2 3.7.69.3
21973824.9100.027.5 3.2.29.6
1975850.4100.027.4 2.2.38.3
1980972.0100.025.9 2.1.36.3
19831,052.3100.025.0 1.9.26.4
19841,074.0100.025.2 2.0.25.8
319851,081.7100.025.4 2.2.15.3
219851,066.1100.025.3 1.9.15.3
19861,084.9100.025.9 1.9.14.4
19871,110.8100.025.9 1.7.24.6
19881,154.9100.024.0 1.61.34.8

גברים
1970495.0100.029.9 4.42.113.0
21973551.3100.031.1 4.01.713.8
1975553.1100.032.9 2.61.712.1
1980596.5100.032.7 2.8.89.4
1983631.8100.031.9 2.5.89.9
1984638.9100.032.4 2.6.69.1

31985639.1100.032.6 2.8.68.1
21985629.1100.032.4 2.4.68.2
1986637.7100.033.1 2.6.77.0
1987649.2100.033.0 2.3.87.3
1988669.8100.030.5 2.2.97.8

נשים
1970214.2100.020.9 (2.3)(0.4)(0.7)

21973273.6100.020.2 1.70.31.1
1975297.3100.017.0 1.50.51.2
1980376.0100.015.2 1.00.51.3
1983420.7100.014.6 1.00.41.1

1984434.6100.014.7 1.20.50.9
31985442.6100.015.0 1.30.41.1
21985437.1100.015.1 1.20.41.1

1986447.1100.015.7 0.80.40.7
1987461.7100.015.9 0.80.40.8
1988485.2100.015.0 0.80.30.8

ו הנשים בכלאחוז השכירים הכל מגזר mv31yrענף
197030.223.2 (18.3)(8.0)2.1

2197333.224.4 17.5(7.9)4.1
197535.021.7 23.514.54.6
198038.722.7 17.613.68.1
198340.023.4 21.511.96.6
198440.523.7 23.517.76.5

3198540.924.2 24.616.28.7
2198541.024.5 25.617.98.5
198641.225.1 18.513.86.8
198741.625.6 20.714.27.5
198842.026.3 21.711.16.7

'נ/ו. ללוח 7 הערה ראה 2 ידוע. לא כולל 1

ומעלה. 14 לבני 0ת"ח0ים הלחונ'ם ,1985 עד 3
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TABLE XII/11.EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

אחסנה תחבורה.
'/7/7'ty ,inonותקשורתrj'nrvvui dojj'Oציב1ר"ם D'nn'wאישיים 0'nn'iu
והארתה ואחריםוקהילתייםםTransport,"povאוכל

Commerce, restaustorage andFinancing and busiPublic andPersonal and
rants and hotelscommunicationservicesnesscommunity servicesother services

56789Code

Percents
Total

8.16.85.830.96.61970
8.06.56.831.35.919732
7.96.77.334.04.81975
8.26.28.936.44.61980
9.85.610.135.64.51983
9.85.89.935.35.01984
9.85.610.035.84.919853
9.85.610.136.14.819852
10.55.610.235.64.81986
11.65.89.734.74.81987
12.25.710.334.95.31988

Males
7.78.54.624.94.91970
7.88.05.024.24.419732
7.48.75525.14.01975
8.18.36.726.24.01980
9.97.17.925.33.71983
9.675 .7.924.94.51984
10.17.38.025.44.219853
10.17.48.125.74.019852
10.87.48.225.34.01986
11.7757.824.74.01987
12.77.68.324.34.71988

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
9.73.313.351.95.61983
10.03.212.950.75.81984
9.43.012.950.96.019853
9.33.013.050.95.919852
10.03.113.150.26.01986
11.53.412.448.76.01987
11.53.213.049.36.11988

< in each branchemployee!female employees of totalPercent
33.612.944.643.848.21970
34.217.751.148.349.619732
39.816.350.851.946.21975
39.318.754.455.847.61980
39.523.452.954.350.11983
41.322.752.658.147.01984
39.222.252.658.149.619853
39.222552.857.950.819852
39.723.153.058.351.21986
41.124.853.358.548.61987
39.823.653.259.651.61988

1 Inct. not known. 2 See note 7 to Table XII/1. 3 Till 1985. data reler to persons aged 14 and over.
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ועבודה מגורים "ש/ב צורת גלבל1, ענף לפי מועסקים, *"ב/12. לוח

1988
אלפים

"שוב הכליצורת סן
Total1

חקלאות,
*דיג "ע1ר

Agriculture,
forestry and

lishing

n"vyn
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uring)

d>di >ohti
Electricity
and water

(בנייר, בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building and

public
works)

01234סמל

הכל 1,453.166.8321.514.573.8סך
מגורים "שוב

9.5(0.9)16.2(0,4)136.7ירושלים
אניניפו 3.9(10)22.9(0.4)123.1תל

33(14)13.3(0.3)83.1חיפה

"שוב גודל
100.000199,999314.5(1.4)79.32.711,4

50.00099,999113.2(1.0)26.22.14.1

20,00049,999251.83.763.83.313.0

10.00019,999118.85.033.502)6.9
2,0009,999124.31A31.3(1.0)14.2

nin'9 any" .2ran119.83135.1(1.2)4.7

0'iwn58.224.36.6(0.3)1.7

(09)(0.2)75.518.219.6קיבוצים
אחרים כפריים 4.9(04)53.74.78.8"שובים

עבודה .יש/ב

9.7(0.9)15.7(0.1)140.0ירושלים

אניביפו 4793.17.9(10)266.8תל
24.42.87.7(0.2)121.4חיפה

"שוב גודל
100,000199,999219.5(0.8)59.0(1.1)8.2
50,00099,99995.3(0.5)24.42.440
20.00049.999213.03.355.62.3140
10,00019,999101.13.634.1(0.4)6.2

2,0009,99973.64.919.3(0.4)34
43.726.03.4(1.1)

1,7(0.1)81.019.223.1קינ/צים

אחרים כפר"ם (14)(0.4)31.84.85.5"ש1נים
קבוע לא עבורה 7.4(0.4)5.3(1.4)43.1"טונ

ידו*! ולא (11)(0.1)3.6(0.9)22.7אחר

ח1שבים. 49.999 ער 2.000 המונים "שובים 0תוך 2 ידוע. לא כולל
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TABLE XII/12.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE AND WORK

1988
Thousands

'mi'iy .inorj
והארחה אוכל
,6^6וחודו00
restaurants
and hotels

,mann

ותקשורת
Transport,
storage and
communica

tion

פיננסים
ושירותים
עסקיים

Financing
and business
services

צינוריים
וקהילתיים
Public
and

community
services

o'niviu
אישיים
ואחרים

Personal and
other services

Type of locality

56789Code

206.794.8146.6421.497.4TOTAL

Locality of residence
20.39.213.755.29.7Jerusalem
23.08.1 '24.828.010.3Tel AvivYafo

12.26.010.431.34.5Haila

Size of locality
50.122.441.785518.4100,000199,999
16.07.310.737.97.150,00099,999
36.919.524.871.413.620.00049,999
16.96.16.834.57.410,00019,999
14.96.66.334.57.72.0009.999
18.06.56.73855.7Thereof2: development localities
4.43.13.211.92.4Moshavim

6.94.0(0.5)12.113.0Gibbuzim

5.12.53.719.13.1Other rural localities

Locality of work
20.89.314.057.910.1Jerusalem
53.219.664.252.116.0Tel AvivYafo

18.011.513534.58.4Haifa

Size of locality
31.611.321.570.214.9100,000199,999
14.06.06.429.87.450,00099.999
29.016.013.866.911.520.00049,999

14.14.04.829.04.610,00019,999

7.32.92.229.13.92,0009,999
2.3(0.8)(0.9)7.41.7Moshavim

7.53.8(0.3)12.113.1Qibbuzim

3.0(0.7)(10)13.41.5Other rural localities

3.87.12.71153.1No permanent locality 01 work

2.11.9(1.3)7.5(1.1)Other and not known

1 Incl. not known. 2 Of localities numbeirng 2.00049,999 residents.
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מגורים ונפת מגורים מחוז כלכלי, ענף לפי מועסקים, י"ב/13. לוח

1988

מגורים ונסת מגורים nnnהכלי 0ן
Total1

חקלאות.
ודיג "עור

Agirculture,
forestry and

fishing

j//r
(כרייה
וחרוסת)
Industry

)mining and
manufact
uring)

d'di חשמל
Electricity
and water

(בנייה בילו1
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building and

public
works)

01234סמל

אחוזים

Thousands
הכל2 1,453.1100.04.622.31.05.1םך

ירושלים 15.0(6.2)153.6100.04.26.1מחוז

הצפון3 23.8(9.6)211.1100.034.516.8מחוז

צפת 1)25.4100.07.91.5נפת 4)(0.5)

כנרת (18)(3.4)27.8100.06.01.5נפת

יזרעאל 8.6(2.1)72.3100.011.55.9נפת

עכו 11(2.1)80.6100.07.97.6נפת 2

no1 n unn204.1100.011.713.229516.1

חיפה 8.622.66.9(1.2)141.8100.0נפת

חדרה 62.3100.010.54.66.89.2נפת

ר,מרט! nnn333.4100.027.425.915.818.8

השתן 5.1(3.4)71.1100.013.05.7נפת

תקוה פתח 8.4(3.4)127.4100.06.79.4נפת

רמלה (12)(2.1)37.7100.02.53.7נפת
רחובות 97.2100.05.17.16.84.1נפת

אביב תל ו25.219.9(1.5)374.6100.0מחוז 6.8

הדרום 151.2100.018.311517.88.9מחוז

אשקלון 69.7100.07.86.214.44.2נפת

שבע באר 4.7(3.4)81.5100.010.55.3נפת

גולן. נפת כולל 3 עוה. וחבל שומרון כיהורה, יהודיים ביישובים הגרים מועסקים כולל 2 .yiT לא כולל ו
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TABLE XII/13.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, DISTRICT
AND SUBDISTRICT OF RESIDENCE

1988

שירותי מסחר,
והארחה אוב>
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

District and subdistrict of residence

56789Code

Percents

14.36.610.229.26.7TOTAL2

10.810.99.914.310.9Jerusalem District

13.011.35.512.716.0Northern District3

1.9(1.3)(0.6)1.71.6Zelat SubDistrict

17(1.5)(0.7)2.02.7Kinneret SubDistrict

4.55.01.63.86.4Yizerel SubDistrict

4.6352.55.05.0Akko SubDistirct

14.015.012.115.411.4Haifa District

10.112.210.011.87.7Haifa SubDistrict

3.92.72.13.63.7Hadera SubDistirct

20.622.321.722.822.5Central District

4.13.73.84.15.1Sharon SubDistrict

8.38.810.08.78.8Petah Tiqwa SubDistrict

2.14.31.62.224Ramla SubDistrict

 625.56.47.96.2Rehovot SubDistrict

3(428.544.321.8272Tel Aviv District

9.111.15.010510.0Southern District

3.3

5.8

5.8

5.3

2.1

2.9

4.4

6.1

4.6

5.3

Ashqelon SubDistrict

Beer Sheva SubDistrict

1 Incl. not known, 2 Incl. employed persons living in Jewish localities in Judea. Samatia and Gaza Area. 3 Incl. Golan SubOistrict.
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ומץ יד משלח לפי ושכירים, מועסקים  *"ב/16. לוח

בעיי
מקצועות

חופשייםבעלי
עובדיעובדיאחרים,מקצועות
מכירות,פקידותמנהלים0כנייםמדעיים

הכלי סוכניםודומיהםAdministraודומיהםואקדמייםסך

Total1ScientificOthertors andClericalוזבנים
and acadeprofessional,managersand relatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

and related
workers

01234סמל

D'tinNאלפים
Thousands

1975 המועסקים 112.6100.06.612.73.217.37.9,כל
19801,254.5100.08.014.63.818.67.6

219851,368.3100.08.515.35.417.97.6
319851,349.2100.08.615.35.518.07.7
19861,367.9100.08515.45.917.78.0
19871,403.7100.08.614.86.417.88.2
19881,453.1100.08.71556.217.78.4
1975 748.2100.06.47.84.411.68.4גברים
1980801.9100.07.99.15512.08.3

21985850.5100.08.510.17.610.78.7
31985836.0100.08.610.27.710.98.7
1986844.2100.08.510.78.210.39.0
1987861.1100.08510.09.010.39.1
1988885.2100.08.510.68.710.19.2
1975 364.1100.06.922.70.628.86.9נשים
1980452.2100.08.124.20.830.26.4

21985517.9100.08.623.71.829.65.9
31985513.4100.08.623.61.829.65.9
1986523.8100.08.523.02.329.66.3
1987542.7100.08.622.42.329.56.8
1988568.1100.08.823.02.329.47.1
1975 השכירים 850.4100.07514.53.021.23.6כל
1980972.0100.09.216.13.322.53.8

219851,081.7100.09.317.25.621.24.3
319851,066.6100.09.417.25.621.44.3
19861,084.9100.09.317.25.820.94.9
19871,110.6100.09.516.36.221.05.3
19881,154.9100.09.417.15.921.05.5
1975 553.1100.07.39.24.214.83.7גברים
1980596.5100.09.310.44.915.13.9

21985639.1100.09.31158.113.14.7
31985628.9100.09511.68.213.34.7
1986637.7100.09312.2■ 8.312.55.1
1987649.2100.09.411.29.012.555
1988669.8100.09.311.88.612.65.7
1975 297.3100.08.024.40.733.23.2נו!וים
1980376.0100.09.025.00.834.13.7
21985442.6100.09.225.31.932.83.7
31985437.2100.09.325.22.032.93.8
1986447.1100.09.224.22.432.74.4
1987461.7100.09.523.42.432.75.0
1988485.2100.09.524.22.432.45.2

ידוע. לא כולל
ומעלה. 14 לבני מתייחסים הנתונים ,1985 ער

ינ/ו. ללוח 7 הערה ראה
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TABLE XII/16.  EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION
AND SEX

מקצועיים 0'zj/j/אחרים עובדים
בתעשייה,
בתחבורה,במחצבים,

בתחבורה ופועליםבבנייה, בבנייה
G'n1yמקצועיים מקצועייםופועלים בלתי

שירותים Otherאחריםבחקלאותעובדי workers
Service workersAgriculturalSkilled workersin industry,

workersin industry,transport.
mining, building,building and

transportunskilled
and otherworkers

skilled workers

56789Code

Percents

11.76.228.36.1All employed persons 1975
11.05.926.24.31980
12.45.224.13.519852
12.54.924.03.519853
12.94.723.63.31986
12.84.623.63.31987
12.94.322.63.71988

8.37.437.87.9Males 1975
7.37.436.85.81980
857.034.24.719852
8.66.634.14.719853
8.86.533.74.31986
8.76.333.74.31987
9.05.932.94.91988

18.83.89.02.4Females 1975
17.53.37.71.81980
18.92.37.61.519852
18.92.27.71.619853
ו19.31.87.51.6 986
19.31.97.71.61987
19.01.86.7171988

12.22.328.37.4All employees 1975
11.62.126.25.11980
12.62.023.64.219852
12.61.82354.119853
13:01.723.33.91986 
13.01.523.43.91987
13.21.622.14.31988

9.22.938.89.8Males 1975
8.13.038.17.11980
9.42.835.0 5.9,19852 
9.52.534.85.819853
9.92.634.75.31986
9.92.334.85.41987
10.12.43356.11988

18.01.18.82.6Females 1975
17.10.77.61.91980
17.10.87.31.719852
17.10.77.31.819853
17.40.57.21.81986
17.30.57.61.71987
17.40.56.51.81988

\ Incl. not known.
2 Till 1985, data reetr to persons aged 15 and over.
3 See note 7 to Table XII/1.
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לידה יבשת מין, יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים י"ב/18. לוח
עלייה ותקופת

1988

ישראל Israelילידי born
אסיהאפריקה יליד*

יליד D0rnהאב inFatherעלו
ומיןסמל יד vtfvmכולל סך

Grandהכל **אירופהאסיהסך
TotalTotalהכלאמריקהאפריקהישראל Upסך to

IsraelAsiaEuropeTotal1960
AfricaAmerica

כוללאלפיםי 1,285.6657.9101.7288.1261.4294.3193.3סך
אחוזים 100.0100.O100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 9.49.09.13.315.43.63.1בעלי
סכניים1 אחרים. חופשיים מקצועות 16.318.618.313.624.310.69.7בעלי

ודומיהם
6.86.66.43.79.96.16.2מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 19.321.322523.318.816.115.3עובדי
וזבנים4 סוכנים מכירות, 8.58.38.38.87.89.28.9עובדי
שירותים5 12.811.213.113.67.720.121.5עוברי
בחקלאות6 3.84.06.43.03.94.35.2עוברים
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 20.619.214.428.011.326.326.6עוברים

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אהרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 2.51.81.72.80.93.83.5עוברים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים'  742.8360.953.8161.3142.3191.1128.4גברים
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 9.79.09.83.015.54.33.6בעלי
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 11513.212.19.617.97.76.9בעלי

ודומיהם
10.010.110.15.615.48.48.4מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 11.210.011.89.210.212.213.1עובדי
וזבנים4 סוכנים מכירות, 9.59.810.310.39.310.09.6עובדי
שירותים5 8.27.89.09.65.310.910.7עובדי
בחקלאות6 5.46.29.84.66.15.36.3עובדים
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 31.431.324.644.419.136.537.1עובדים

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים 3.71.24.74.2(26)3.22.6ע1ברים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים' 543.0297.047.9126.9119.1103.264.9נשים
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמ"ם0 מדע"ם מקצועות (1.9)9.19.18.33.515.42.3בעלי
0כנ"ם1 אחרים, חופש"ם מקצועות 22.725.125.118.731.915.815.2בעלי

ודומיהם

)19)1.43.51.8(2.3)2.42.3מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 30.234.934.341.229.023.319.7עובדי
וזבנים4 סוכנים מכירות, 7.26.36.06.86.07.57.7עובדי
שירותים5 19.115.417.618.710537.142.6עוברי
בחקלאות6 10)(25)1.71.4עובדים (1.22.43.0
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 7.22.27.56.1(3.0)6.04.5עובדים

מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה
אחרים

בתחבורה9 בתעשייה, אחרים (1.9)2.3(0.4)1.6(0.8)1.61.0עובדים
,. מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה
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TABLEXII/18.JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, SEX,
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

1988

inBorrעלו  אירופהאמריקה .רירי
AsiaAfrica1 in EuropeAmericaimmigratedBorr
immigrated

Occupation and sexCode

הכל+19611965 1o
עד

Up to196119651Q7^4.
1964Total196019641974

48.449.1332.7170.526.276.057.4GRAND TOTALthousands1
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
3.36:115.311.616.219.121.4Scientific and academic workers0
13.311.416.814.913.618.321.5Other professional, technical1

and related workers
5.85.67.810.58.34.92.7Administrators and managers2
16.220.018.120.320.515.613.7Clerical and related workers3
8.610.48.610.87.86.94.5Sales workers4
20.214.29.58.28.310.812.1Service workers5
3.3(1.3)3.04.0(1.5)(1.1)2.9Agricultural workers6
25.725.718.417.821.019.418.1Skilled workers in industry, mining,78

building and transport and
other skilled workers

3.75.32.72.0(2.8)3.93.2Other workers in industry,9
transport and building and
unskilled workers

29.430.7190.4104.114.839.430.1Maets thousands'
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
3.87.516.412.714.121.324.4Scientific and academic workers0
9.59.312.19.711.613.618.8Other professional. technical1

and related workers
8.88.011.214.611.87.5)3.9(Administrators and managers2
9.612.112.616.110.97.77.0Clerical and related workers3
9.612.18.410.2(6.8)7.05.0Sales workers4
12.39.66.35.2(7.2)8.36.7Service workers5
(4.2)(1.8)3.84.6(1.3)(1.5))4.8(Agricultural workers6
37.733.326.324.532.629.126.2Skilled workers in industry, mining,78

building and transpotr and
other skilled workers

(4.6)6.43.02.4(3.8)4.1)3.2(Other workers in industry,9
transpotr and building and
unskilled workers

19.018.4142.366.411.336.527.3Fema/es thousands1
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
(2.4)(3.8)13.99.919.016.718.0Scientific and academic workers0
19.114.923.023.116.323.324.6Other professional, technical1

and related workers
(1.3)(1.8)3.14.2(3.8)(22))1.3(Administrators and managers2
26.233.325.526.933.124.021.1Clerical and related workers3
(7.1)(7.4)8.711.7(9.1)6.8)3.9(Sales workers4
32.221.813.712.9(9.8)13.518.0Service workers5
(20)(0.6)1.93.0(16)(07))0.8(Agricultural workers6
(7.4)13.08.07.2(5.8)9.29.1Skilled workers in industry, mining,78

building, transpotr and other
skilled workers

(23)(3.5)2.3(12)(1.4)(37))3.2(Other workers in industry,9
transpotr and building and'
unskilled workers

1 Including not known.
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כלכלי, ענף מין, לפי לאיהודים, מועסקים י"ב/19. לוח
בשבוע עבודה שעות וממוצע עבודה יישוב בעבודה, מעמד יד, משלח

TABLE XII/19.NONJEWISH EMPLOYED PERSONS, BY SEX, ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION, STATUS AT WORK, LOCALITY OF WORK AND AVERAGE WEEKLY

WORK HOURS

הבל 0Totalך
נברים 0זה:

Thereof: males
Codeסמל

198619871988198619871988

הכליאלפים 151.6158.1167.1127.5135.4142.8TOTAL1סך thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.O100.0100.0percents

כלגל1 Economicענף branch
ודיג0 "עור ,8.38.37.29.48.57.7Agricultureחקלאות, forestry S fishing0
24.924.723.122.923.021,6Industry12תעשיה12
ומים3 Electricity(0.8)(0.5)(0.6)(0.7)(0.4)(0.5)חשמל and water3
15.616.817.718.619.620.8Construction4בינוי4
אוכל5 שירותי ,15.115.915.616.617.216.3Commerceמסחר, restaurants5

andוהארחה hotels
אחסנה6 ,7.16.86.18.07.87.0Transportתחבורה, storage and6

communicationותקשורת
ושירותים7 2.82.62.82.22.22.6Financingפיננסים and business7

servicesעסקיים
ציבוריים8 19.218.219.914.214.615.9Publicשירותים and community8

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 6.66.36.97.56.77.4Personalשירותים and other services9

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 2.31.82.72.21.82.8Scientificבעלי and academic0

workersואקדמיים
חופשיים1 מקצועות 8.48.29.25.05.66.0Otherבעלי professional, technical1

ודומיהם טכניים andאחרים, related workers
1.72.01.91.92.22.3Administratorsמנהלים2 S managers2
ודומיהם3 פקידות 6.36.15.84.64.34.6Clericalעובדי and related workers3
מכירות,4 7.97.67.18.88.47.4Salesעובדי workers4

וזבנים סוכנים
שירותים5 13.113.713.912.713.613.3Serviceעוברי workers5
בחקלאות6 8.78.78.09.89.18.5Agriculturalעובדים workers6
מקצועיים78 39.840.438.542.342.441.2Skilledעובדים workers in industry,78

במחצבים, ,miningבתעשייה, building and
ובתחבורה transportבבנייה and other
מקצועיים skilledופועלים workers

אחרים
בתעשייה,9 אחרים 11.911.612.812.612.613.9Otherעוברים workers in industry,9

ובבנייה transportבתחבורה and building
מקצועיים בלתי andופועלים unskilled workers

בעבודה Statusמעמד at work
81.681.382.778.780.081.2Employeesשכירים

עצמאים ,16.516.615.619.318.517.6Employersמעבידים, selfemployed
קואופרטיבים andוחברי members of cooperatives

קיב1צים Oibbuzחברי members
תשלום ללא משפחה 1.92.11.72.01.61.3Unpaidבני family members

עבודה Locality"ו!ווב of work
מגוריו 50.748.050.548.545.247.0Locality"שוב of residence

מגוריו ליישוב 49.352.049.551.554.853.0Outsideמחוץ locality of residence

עבודה שעות Averageממוצע weekly work
. hoursבשבוע

40.140.240.141.240.840.9Perלמועסק employed person
39.839.540.041.040.140.8Perלשכיר employee

Incl. not known.
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כלל, בדרך העבודה היקף לפי חלקית1, בעבודה מועסקים .20/1" * m<
ומין חלקית לעבודה סיבה

TABLE XII/20.PARTTIME EMPLOYED1, BY EXTENT OF WORK IN GENERAL,
CAUSE FOR PARTTIME WORK AND SEX

1988

הכל סך
Total

גברים
Males

Q'lUJ
Females

Thousandsאלפים
כולל 0409.0156.7252.5GRANDך TOTAL

מלא כלל בררן 106.167.338.9Workעוברים generally fulltime

הכל חלקיתסך כלל בדרך 300.487.9212.6Workעוברים generally parttimetotal
חלקית לעבודה Causeסיבה for parttime work

מלאה למשרה נחשבת 52.612.240.4Theהעבודה work is considered fulltime job
מלאה או נוספת עבודה חיפשו

מצאו ולא
23.55.018.5Sought additional or fulltime work

and did not find
נכות או Illness.15.36.78.6מתלה or infirmity

21.115.06.1Retiredגמלאות

בית 57.757.6Housewivesעקרת
28.313.914.3Studiesלימודים

מלאה במשרה מעונ"נים 29.92.627.3Notלא interested in fulltime job
אחרח 2.5Other(11)3.6סיבה cause

קיבוץ חברי מעבידים, עצמאיים,
תשלום ללא משפחה ובני

53.624.828.8Selfemployed, employers, members of
qibbuzim and unpaid family members

!Percent:אחוזים
כולל 100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

מלא כלל נ7י7 26.143.4155Workע/ב7'ם generally fulltime
הכל חלקית0ך כלל בררך 73.956.684.5Workעוברים generally parttimetotai

שענדואחוז הכל ion
חלד כלל .תבדרן

< workedof all whcPercent
generally parttime

חלקית לעבודה 0Causeיבה for parttime work
מלאה למשרה נחשבת 18.415.019.8Theהעבודה work is considered fulltime job

מלאה או נוספת עבודה חיפשו
מצאו ולא

8.26.19.1Sought additional or fulltime work
.. and did not find

ננות או 5.38.24.2Illnessמחלה or infirmity

7.418.43.0Retiredגלולאות

ביר! /1<(7y20.228.2Housewives
9.917.17.0Studiesלימודים

מלאה במשרה מעונ"נים 10.53.213.4Notלא interested in fulltime job
אחרת 1.2Other(1.4)1.3סיבה cause

קיבוץ חברי מעבידים, עצמאיים,
תשלום ללא משפחה ובני

18.830.514.1Selfemployed, employers, members of
qibbuzim and unpaid family members

1 In the determinant week. הקובע. נשבוע 1
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ומין יד משלח כלכלי, ענף לפי חלקית, בעבודה ושכירים מועסקים  '"ב/21. לוח
TABLEXII/21. PARTTIME EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH,

OCCUPATION AND SEX
1988

שכיריםpersonsEmployedמועסקים :Thereofמזה: employees
ידסמל ומשלח כלכלי Economicענף branch and occupation
Code0000/הכל הכל/0000'נשיםגבריםסך נשיםגבריםסך

/oTotalMalesFemales
/0

TotalMalesFemales

תא בכל הבל מסן תאאחוז בכל הגל מסן r/n/t
Percent of total inPercent of total in

9ach cell>each cell
הכלי 409.0100.028.217.744.4100.0םך 330.428.617.244.4TOTAL1

נלכל' Economicענף branch

ודיג0 "עור 16.24.024.219.940.70.9חקלאות, 3.117.112.035.2Agriculture, forestry and fishing
וחרושת)12 (כרייה 61.715.219.214.732.115.2תעשייה 49.718.113.830.1ndustry (mining and manufacturing)
1מים3 0.6(24.0)1.90.513.312.0חשמל 1.913.512.1(24.0)Electricity and water
ציבוריות)4 וענודות (ננ"ה 12.53.116.915.245.72.9בינוי 9.617.315.542.0Construction (building and public works)
והארחה5 אוכל שירותי 54.613.526.417.042.411.7מסחר, 38.227.416.843.3Commerce, restaurants and hotels
ותקשורת6 אחסנה 18.14.519.114.836.33.7תחבורה, 12.118.414.332.0Transport, storage and communication
עסקיים7 ושירותים 40.09.927.316.939.010.2פיננסים 33.228.116.738.2Financing and business services
וקהילתיים8 צינוריים 161.939.938.422.749.046.9שירותים 153.338.322.349.23ublic and community services
ואחרים9 אישיים 38.69.539.722.558.37.9שירותים 25.943.021.365.9Personal and other services

"ד Occupationמשלח

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 40.410.032.421.149.310.8נעלי 35.333.121.149.1Scientific and academic workers
חופשיים1 מקצועות 89.022.040.022.352.724.2בעלי 78.940.421.453.1Other professional, technical and related

ותמהים 0כנ"ם workersאחרים,
10.22.511.49.025.52.4מנהלים2 7.911.79.124.4Administrators and managers
ודומיהם3 פקידות 80.519.931.620.937.222.8עובדי 74.531.120.137.0Clerical and related workers
וזבנים4 סוכנים מכירות, 3258.027.016.747.65.7עובדי 18.629.816.350.2Sales workers
שירותים5 69.717.237.420.350.017.9עובדי 58.338.720.353.3Service workers
בחקלאות6 16.24.026.322.445.31.2עובדים 4.022.020.133.1Agricultural workers
בתעשייה,78 מקצועיים 55.213.616.914.734.012.2עובדים 39.915.813.8295Skilled workers in industry, mining,

ובתחבורה בבניה buildingבמחצבים, and transport and other
אחרים מקצועיים skilledופועלים workers

בתחבורה9 אחריםבתעשייה, 11.12.721.019.328.22.8עובדים 9.218.917.823.8Other workers in industry, transport and
מקצועיים בלתי ופועלים buildingובבנייה and unskilled workers

CO
HI

Q
<
rr
O
ש

1 Incl. not known. 'רוע. לא כולל 1



אוכלוסייה וקבוצת מין גיל, ולימודים, עבודה1 לפי ,15  34 בני י"ב/22. לוח
TABLE XII/22.POPULATION AGED 1534, BY WORK1 AND STUDY, AGE, SEXAND POPULATION GROUP

1988

האוכלוסייה יהודיםכל
Total population1JewsJewsNon

גיל, Ageקבוצת group

151718243034 | 252915171824252930341517182425293034

כוללאלפים 515.8סך 254.0313.4 332.9194.9399.1267.3262.659.2116.665.750.8GRAND TOTALlhousapds
אחוזים 100.0 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percenls

34.4עוברים2 10.866.2 63.710.732.7. 66.870.310.840.451.044.9Work2
3.9לומדים 6.42.8 6.08.14.87.3. 3.3(0.5)(1.0)(0.9)(0.4)Study

לומדים 30.3לא 4.462.7 56.92.627.758.666.210.339.250.144.5Do not study
עוברים2 65.6לא ' 89.233.8 36.389.367.333.2. 29.789.259.6' 49.055.1Do not work2
15.0לומדים ■■. 79.02.4 6.683.116.07.72.965.511.6.(2.1)Study

לומדים 50.3לא 10.231.2 29.66.1 ■50.925.326.623.648.146.754.9/ Do not study

אלפים  265.5גברים 130.1154.4 769.599.8205.9/345130.930.359.734.923.4Ma/esthousands
אםווים 100.0 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

35.9עובדים2 י 13.980.9 ■ 75.112.6.28.273.880.7. 18.262.680.382.1Work2
3.4לומדים 7.33.4 7.49.24.08.94.0(0.9)(13)(1.4)(0.4)Study

לומדים 32.3לא 6.676.6 .67.03.324.063.875.617.561.078.681.7Do not study
עוברים2 64.1לא 86.119.1 24.987.471.826.219.381.837.419.717.9Do not work2
15.7לומדים 78.34.0 9.980.516.411.54.771.313.7(3.7)Study

לומדים 48.1לא 7.615.0 14.96.855.114.614.510.223.616.017.4Do not study

אלפים  250.2נשים 124.0159.0 163.595.1193.2132.7131.62S. 957.030.727.4Fema/eslhousands
אהוזים 100.0 100.0100.0 100.0100.0. 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

32.9עונדות2 : 7.451.9 51.88.737.559.760.1(3.1)17.017.612.8Work2
4.5לומדות ; 5.32.1 ' 4.76.95.65.725(0.7)(0.3).Study

לומדות 28.1לא 2.149.1 46.51.831.653.256.7(2.8)16.317.312.8Do not study
עובדות2 67.1לא 92.648.1 48.291.362.540.339.9■96.983.082.487.2Do not work2
14.1לומדות י 79.7(0.9) 3.285.915.53.8(1.1)59.29.3(0.3)Study

לומדות 52.6לא ו 12.846.9 44.85.346536.238.637.773.581.886.8Do not study

31
n
F
c

פ
nr

Workemployed persons: do not workunemployed and not in labour force. 2 ■Incl. not known. ידוע. לא כולל 2 העבודה. בכוח ואינם מועסקים בלתי עובדים לא מועסקים; עוברים
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שנות גיל, אוכלוסייה, קבוצת מין, לפי מועסקים, בלתי י"ב/26. לוח
בישראל האחרונים החודשים ב12 ועבודה לימוד

TABLE XII/26.UNEMPLOYED, BY SEX, POPULATION GROUP, AGE, YEARS OF
SCHOOLINGAND WORK DURING LAST 12 MONTHS IN ISRAEL

1988
הכל19751980198319841985119861987 נשיםגבריםסך

TotalMalesFemales

Thousandsאלפים
הכל2 35.163.663.285.198.5104.090.499.953.446.6TOTAL2סך

18.834.735.146.557.959.2Malesגברים
.16.729.027.938.640.9נשים 45.1 .Females

44.7Jews■32.357.754.674.482.386.576.884.540.0יהודים
.לאיהודים 3.05.68.410.516.217.813.615.313.32.0NonJews

גיל Ageקבוצת group
'14173.95.34.65.2.5.96.25.2553.22.31417'
;182413.724.424.032.235.937.029.633.016.316.61824
25349.319.320.628.531.532.327:930.417.013.4. 2534

. , 3554.6.411.411.316.321.624.523.827.014.113.03554
55+1.83.22.72.93.64.03.94.02.8(1.3)55+

לימוד Yearsשנות of schooling
042.32.71.82.33.4 ■2.92.72.91.9(1.0)04
5810.314.012.016.119.318.015.6■14.0. 9.94.158
91216.235.737.450.559.6 "64.354.263.132.230.9912
.13+ ■6.5.10.411.515.9י 15.818.817.719.79.210.513+

החודשים Inב12 thelast 12 months
האחרונים

בישראל 16.5.30.830543.650.352.745.453.933.820.1Workedעבדו in Israel
בישראל עבדו לא ■ 18.632.832.741.548.251.345.046.019.6265Did not work

in Israel
Percents3אחוזים1

הכל 3.14.84.55.96.77.16.16.45.77.6TOTALסך
2.54.14.05.26.465Malesגברים
4.46.05.37.07.37.9Females[שי0

5.86.25.17.6Jews■3.14.94.45.86.46.6יהודים
10.57.98.48.57.6NonJews■2.84.25.56.69.5לאיהודים

גיל Ageקבוצת group
'141710.115.213.515.016.920517.916.7.15.019.814171 ■

1824. 7.312.9. 12.716.518.018.615.0:15.714.616.81824
. 25343.04.5' 4.66.2 6.8. 7.26.36.86.37.4. 2534
35541.5■ 2.52.13.0 .3.84.13:84.13.64.93554
55+ .1.0. 1.61.3. 1.4. 1.82.01.9.2.02.0(2.1)55+

לימוד Yearsשנות of schooling
042.33.32.63.75.94.74.86.0' 5.7 (6.4)04
583.44.94.66.27.87.66.76.25.97.4. 58 ■
9123.46.15.77.48.69.17.58.37.010.4912
13+2.63.028.383.54.03.7■ 3.83.44.313+

החודשים 12 Inב the last 12 months
האחרונים

בישראל 1.62.32.23.03.43.63.03.53.63.3Workedעבדו in Israel
בישראל עבדו 1.8252.32.93.33.53.03.02.14.3Didלא not work

in Israel

/1.As of 1986, age 15 and over; see note 7 to TabXlIIe1 .

2 Incl. years of schooling not known.
3 OJ civilian labour force in each cell. .

ינ/1, ללוח 7 הערה ראה ומעלה; 15 בני נ1986, 7nn .1

ידועות. לא ליכ"ד שנות כולל 2

תא. בכל האזרחי העבודה 0כורו 3
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ומועד העבודה להפסקת סיבה לפי מועסקים, י"ב/27.בלתי לוח
האחרונה עבודתם הפסקת

TABLE XII/27.UNEMPLOYED, BY CAUSE OF STOPPING WORK AND DATE OF
STOPPING LAST EMPLOYMENT

1988

הכל19861987'19841985 נשיםגבריםסך
TotalMalesFemales

ajn/ixn 0'iyiinn 12 n ?mju/'j 1131112 monthsWorked in Israel in the las

אלפים הכל2 042.849.952.545.453.333.420.0TOTAL2thousandsך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
ענודה להפסקת Causeסיבה of stopping work
צימצומים בגלל 45.451.046538.340.350.223.6Dismissedסו0רו due to staff reduction

הסתיימו החוזה או 18.818.118.915.620.317.524.7Endהעבודה of work or contract (incl.
עונתית) עבודה seasonal(נולל work)
אחרוח מסיבות 10.48.58.49.9פו0רו .1059.112.6Dissmissed for other reasons

22.219.722.230.924.5התפטרו 19.233.5Resigned
לנימלאות ■(1.5)(1.0)(0.5)(0.8)יצאו (0.8)(1.0)(11)Retired

Other(4.4)(3.0)2.32.94.03.6(2.3)אחר

Did not work in Israel in the last 12 months האחרונים החודשים ב12 בישראל עבדו לא

אלפים הכל2 40.647.551.245.046.219.626.6TOTAL2thousandsסך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
העבודה חיפוש Beforeלפני seeking work

נצהל 24.924.420.719.518.526.7125Servedשירתו in the army
23.924.826.026.024.827.223.1Studiedלמדו

חדשים New(1.5)(3.1)(2.2)(25)(2.5)(1.1)(1.0)עולים immigrants
בית 27.626.328.225.629.450.8Housewivesעקרות

19.220.416.828.78.0Workedעבד ■_

Other.22.62355.96.18.314.34.2ארזר

Thereof: worked in Israel prior to the last 12 8ו11ח0יח האחרונים החודשים 12 לפני בישראל "בדו מזה:

הכל2אלפים '22.526.529.325.626.810.016.6סך TOTAL2lhousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

האחרונה עבודתם הפסיקו .Stopped last work
שנים 2 עד 1 36.640.939.241.839.253530.912לפני years ago
שנים 3 עד 2 '25.0לפני 22.720.321.123.822.224.823 years ago
שנים 4 עד 3 10.334(12.1)13.412.514.112.110.9לפני years ago
שנים 5 עד 4 45(5.5)(7.1)7.65.37.25.96.4לפני years ago
ויוחד שנים 5 28.55(5.1)17.418.619.219.119.6לפני years ago and more ■

1 Age 15 and over; see noet ר 10 /TableXll1.
2 Incl. not known.

'נ/1. ללוח 7 הערה ראה ומעלה; 15 בני 1
ידוע. לא נולל 2
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עבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 15 בני אוכלוסיית י"ב/30. לוח
חלקית לעבודה וסיבה מין ושנתיות, שבועיות

TABLE XII/30.POPULATION AGED 15 AND OVER1, BY WEEKLY AND ANNUAL
LABOUR FORCE CHARACTERISTICS, SEX AND CAUSE OF PARTTIME WORK

1988

העבודה בכוח
In weekly civiliana<

forcelabourx e
32

O'pDVIDאוכלוסיית
15+ Employedבני
Populan tja 

עבודה כוח הכל*tionתכונות כללסך. בדרך si21Annualעבדו labour
agedTotal2generallyWorkedg.cשנתיות oforce characteristics

ג+15 E■rz 3
n'rn£?
FullParta ?כ o
timetime

Thousandsאלפים \
כולל 2,932.21,540.11,094.5338.09951,392.1GRANDסך TOTAL

:Thereofמזה:
החורשים בי12 1,593.31,494.01.094.5338.053.499.2Workedעבדו during last

הכל2 .האחרונים0ל 12 monthstotal2
יותר או בבועות 411,291.91,274.7978.9■274515.717.241 weeks or more

בבועות 1 40271.0190.7. 95.456.737.180.3140 weeks
הכל סך 1,434.3929.9775.096.4.53.0504.4MALESTOTALגברים

:Thereofמזה:
החורשים נ2ו ■956.4910.3עברו 775.096.433.4. 46.0Worked during last .

הכל2 12האחרונים0ך months  total2
יותר או שבועות 41800.9794:0703.576.310.16.941 weeks or more

שבועות 140137:599.257.318.2\ 22.738.2140 weeks

חלקית לעבודה PercentsCauseאחוזיםסיבה of parttime work
הכל סך  שבועות 140100.0100.0100.0100.O100.0100.0140 WEEKSTOTAL

נכות או 8.9Illness(1.1)6.65.75.512.1מחלה or disability
לפנסיה 12.5Retirement(10)(6.8)(0.6)4.91.9יצא

הסתיימה 7.24.5End(6.5)6.16.76.6העבודה of work
0צא ולא עבודה .36.747.344.021.2חיפש 77.5'9.0Sought work anddid not find

25.517.916.038.7לימודים .' (6.3)45.0Studies
'9.59.1צהל 12.7(5,2)(3.2)10.6Army
9.5Other(3.7)10.711.414.69.5אחר

Thousandsאלפים
הכל סך 1,497.9610.2319.6241.746.6887.7FEMALESTOTALנשים

:Thereofמזה:
החורשים נ2! 636.9583.7319.6241.720עב7/ 753.2Worked during last 12

הכל2 monthsהאחרונים0ך  total2
יותר או שבועות 41491.1480.5275A198.25.610.341 weeks or more

140133.591.538.238.414.342.01.שבועות 40 weeks

חלקית לעבודה PercentsCauseאחוזיםסיבה of parttime work הכל 0ך  שבועות 140100.0100.0100.0100.O100.0100.0140 WEEKSTOTAL
נכות או 7.1Illness(17)4.5(2.9)4.63.4מחלה or disability

 לפנסיה 4.8Retirement(1.5)(0.7)2.0יצאה
הסתיימה 6.8End(7.3)(3.5)(3.1)4.83.9העבודה of work

מצאה ולא עבודה .חיפשה 23.429.926.919.965.89.2Soughtwork and did not find
בית' 23.2(7.0)22.922.720.031.2עקרת ,Housewife

34.0Studies(9.2)24.720.420.923.8לימודים
5.5Army(2.1)(3.8)7.38.215.0צהל
■9.4Other(6.9)10.310.811.211.8אחר

1 Excl. institutions and Bedouins in the South; who live outside locatlities.
2 Incl. not known.

קבע. ליישובי מחוץ הגרים בררום, ונדו'ם מוסדות כולל אינ1
ידוע. לא כולל
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employment and wages by reports to the דיווחים פי על ושכר תעסוקה
national insurance institute and from לאומי לביטוח roinV
other administrative sources אחרים מינהל"ם nnipnni

שכיר למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות  י"ב/31. לוח
TABLEXII/31.EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES PER

EMPLOYEE'S POST
Monthly average לחודש ysinn

שוטפים במחירים קודמתשכר שנה לעומת שינוי אחוז
Wages at current pricesPercent change on a year earlier

משרות
שכירשכיר למשרת ממוצע שכר
הכל(אלפים) למשרתסך yy/ooמשרותAverage wages per
Emplo(שח (שיח)(אלפי employee'sשכירשכיר post
yees'TotalAverage per610קודו
posts(NISemployee'syees'/jojבמחירים

(thousands)thousand)post (NIS)postsO'DOle)קבועים
At currentAt constant
pricesprices

עובד מיהודה,כולל d<Judea,Incl. workers from
עזה וחבל AreaSamariaשומרון and Gaza

1973930.1105.20.112.06.1 27.41973
1974940.1145.00.151.12.4 36.31974
1975976.9209.60.223.22.1 36.61975
19761,004.3286.30.292.81.4 33.01976
19771,034.1437.40.423.010.6 48.41977
19781,065.6693.90.653.11.5 54.01978

'19791,153.11,432.31.244.39.5 92.719791
19801,151.03,234.62.810.23.2 126.31980
19811,186.67,977.86.723.110,4 139.21981
19821,212.717,851.714.72.20.4 118.91982
'19831,238.146,657.537.72.26.1 155.81983'
19841,233.5225,133.0182.50.40.4 384.31984
19851,237.8803,346.0649.00.49.0 255.51985
19861,237.31.324,873.41,070.81.07.8 64.91986

219871,285.01,777.056.01,382.92.67.9 29.21987
19881,301.62,215.152.01,701.91.36.0 23.11988

מיהודה, עובדים כולל .Judea,Exclלא workers from
עזה וחבל AreaSamariaשומרון and Gaza

1973886.8103.20.121.96.3 27.51973
1974896.7142.00.161.12.3 36.21974

1975929.0204.90.222.92.2 36.71975
1976959.7280.30.293.31.3 32.71976
1977988.5429.40.433.010.8 48.71977

19781,016.6680.40.672.81.6 54.11978

'19791,103.71.405.01.272.69.6 93.01979'
19801.107.33,180.92.870.43.3 125.51980
19811,142.37.848.66.873.210.4 139.11981
19821,169.2 .17.565.615.02.30.5 118.71982

י 19831.195.245,933.138.42.36.0 155.71983'
19841,192.0221,948.0186.20.30.4 384.51984
19851.198.0793.164.0662.10.59.0 255.61985
19861,195.51,305,202.41,091.80.27.8 64.91986

219871,237.81.746,145.01,410.72.38.0 29.319872

19881,257.22.180,840.01.734.71.65.9 23.01988

1 New sample. see introduction.
2 Newbaseon a renewed sample; comparison with data for previous
years. can be made only through chained indices; see explanation in
introduction.

מבוא. ראה מחודש; או enn onr) 1
לעשותרק יש קודמות שנים גחוני עם השוואה מחודש, מדגם קי תדשעל ב0יס 2

במבוא. הסבר ראה משורשרים; סדרים באמצעות
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שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכירי, משרות י"ב/32. לוח
כלכלי ענף לפי

לחודש ממוצע

שוטפים במחירים שכר
Wages at current prices

ממוצעשכירמשרור שכר
nnvmEmployees' postsשכיר למשרת
הכלשכיר ממוצעסך
למשרת(אלפי(אלפים)

וענףסמל עיקרי (שח<שרו)'Employeesענף שכיר
Codeמקובץ postsTotalAverageראשי per

(thousands)(NISemployee'sהנםי0:מדדים 
thousand)post(NIS)

1986=100.0

21988219871.988219871988

שוטפים במחירים
At current prices

כולל 1,301.62,215,1521,701:9102.6103.9159.1סך 129.2
ודיג0 "עור 42.344,3727,049.2103.1102.9158.2חקלאות, 131.0

ושירותים0002 למטעים /.פרט 25.225,5421,012.9106.8111.4163.4חקלאות 134.1
לחקלאות)

ומטעים0304 הדרים 4.35,0131,174.6101.098.5153.2גידול 129.4
לחקלאות05 11.212,3481שירותים ,098.595.088.6152.9 127.3

ודיג0607 1.61,469938.6120.4107.9170.8"עור 183.3

וחרושת)12 (כרייה 377.2607,0661,950.8101.898.2154.3תעשייה 128.3
והצינה10 4.013,5213,388.191.181.9176.8כרייה 137.2

ו0בק1112 משקאות 45.464,3491,416.5105.6102.8162.4מזון, 1295
ועור1315 הלבשה 051.060.3091,181.8103.999.4156.0קס0יל, 130.4
ומוצריו16 13.318,2931,373.7104.899.2155.9עץ 135.8
ומוצריו17 7.214,7822,062.5112.3111.4161.2נייר 125.9
לאור18 והוצאה .14.027,177רפוס 1,947.8112.0114.0158.7 131.5
פל00יק19 ומוצרי 10.616,7881גומי ,589.499.291.6155.0 141.2
נפנ201 ומוצרי כימיים 19.150,4082,640.2102.1101.9162.6מוצרים 131.3
אלמתכת"ם21 מינרליים 9.217,9571,944.3104.092.8155.0מוצרים 123.9
מתכת22 של בסיסית 5.411,1282,071.098.894.6157.8תעשייה 132.9
מתכת23 42.882,3801,925.698.297.5152.8מוצרי 129.5
7.917,2342,172.7100.497.4148.9מכונות24 124.2
ואלקטרוני25 חשמלי 44.2129,9262,938.5102.398.6150.1ציוד 125.0
הובלה26 17.453,8493,086.192.880.4156.1כלי 130.2
12.315,1941,235.196.6102.7155.1יהלומים27 127.0
7.413,7741,872.098.892.3160.7שונות28 127.8

ומים3 ,13.543חשמל 7963,798.4106.5115.6165.9 734.8
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 56.084,3121.505.396.596.7167.6בינוי 139.6
כללית40 30.247,0571,559.289.385.7176.5קבלנות 145.8
משנה41 18.324,6691,344.9109.7117.6152.0קבלנות 128.2
ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות, 7.512,5861,680.9103.2105.3167.6עבודות 138.5

והארחה5 אוכל שירותי 163.8254,9171.555.8105.9109.1158.2מסתר, 129. 1
סיטוני50 57.1127,9732,242.5107.5109.8154.8מסהר 126.6
קמעוני51 ומסחר כלבו 7.79,6311חנויות ,250.594.990.7166.5 130.0
במזון52 קמעוני 18.921מסחר ,9951,165.5114.4117.1176.6 133.1
בטקסטיל53 קמעוני 10510,7651,023.798.0110.1158.2מסחר 125.7

והנעלה הלבשה
אחר5455 קמעוני 23.833,9621מסחר ,425.0108.4115.1158.8 129.2
אוכל57 23.122,076954.1104.2115.4160.3שיר1תי 133.4
הארחה58 22.728,5151,255.3102.597.7156.3שירותי 130.1

LABOUR AND WAGES 366



TABLE XII/32.EMPLOYEES' POSTS1, WAGES AND AVERAGE WAGES PER
EMPLOYEE'S POST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH

Monthly average

Average wages per employee's post

Major division and

Indices  base:
> IidJUI yiUUJJ

1978 = 100.0 100.01986 =

19821983198419851986219871988

קנויים o'pnnapricesAt fixed

122.9 123.4 116.3111.9120.6107.9114.4GRAND TOTAL

116.5 117.0 113.5105.7T16.2109.4T14.0Agriculture, forestry and fishing
115.5 116.7 1080103.5116.8112.2117.8Agriculture (exlc. fruit growing and

agircultural services(
127.9 126.6 124.8124.3130.0107.1109.9Citriculture and fruit growing
107,4 111.0 12.596.5106.3106.4110.2Agirculturalי services
173.1 141.1 131.1174.2156.8115.3123.2Forestry and fishing

133.6 131.0 124.1123.7132.4107.1111.0Industry (mining and manufacturing(
144.5 144.1 (31.2128.0134.2114.7126.8Mining and quarrying
124.0 120.5 119.3109.2120.2108.3116.9Food, beverages and tobacco
108.3 110.9 110.399.4115.2109.0112.5Textiles, clothing and leather
111.2 120.2 !17.2101.9131.1113.5112.3Wood and wood products
120.0 123.7 118.2111.0121.6105.4116.0Paper and paper products
120.8 125.5 119.3109.1126.8109.9114.5Printing and publishing
111.3 י 115.2 (07.5102.1110.1117.9111.9Rubber and plastic products
134.5 132.7 134.1118.8124.1109.8116.9Chemical and petroleum products
129.4 132.9 120.7118.4118.8104.0112.0Nbnmetallic mineral products
122.5 120.4 118.7104.7109.9111.0113.5Basic metal industry
134.6 132.2 י 125.3126.1135.7108.2109.9Metal products
126.0 125.8 120.9116.5130.6103.6107.0Machinery
143.0 136.3 124.4136.8143.2 .104.2107.7Electrical <S electronic equipment
157.6 151.8 139.3150.9154.2108.7112.4Transpotr equipment
120.9 125.1 127.2112.3117.4105.9111.4Diamond industry
148.5 139.3 126.5133.3142.1106.6115.6Miscellaneous

114.4 122.6 113.3106.4106.4//3.37/9.6Electricity and water
113.4 118.9 119.2102.5115.6116.3120.3Construction (building and public works(
119.3 120.4 119.7105.2116.8121.4126.7General contractors
112.1 123.9 121.2113.2131.1106.9109.2Special trade contractors
100.1 112.6 121.686.799.4115.7120.5Public works and civil engineering
119.6 121.0 118.6117.3130.8107.8113.8Commerce, restaurants and hotels
123.9 127.4 124.4126.0142.0105.7111.3Wholesale trade
118.5 113.7 110.9102.7105.1108.4119.9Department stores and retail trade
120.0 120.9 116.8102.9)14.8111.6127.7Retail trade in food
101.0 108.6 102.1114.6138.7104.9114.0Retail trade in textiles,

clothing and footwear
131.0 133.7 123.1136.0156.5107.8114.1Other retail trade
98.0 101.7 105.694.3117.7111.8115.5Restaurants
114.7 105.8 107.3111.4113.7108.5112.5Hotels

367 ושכר עבודה



שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכירי, משרות ."ב/32.
(המשך) כלכל1 ענף לפ'

לוח

לחודש ממוצע

שוטפים בסחירים שכר
Wages at current prices

שכירמשרור ממוצעשכרנ
nnwnEmployees' postsשכיר למשרת
הכלשכיר ממוצע10
למשרת(אלפי(אלפים)

וענףסמל עיקרי (שח)Wvtי663ץ10קוח£ענף שכיר
Codeמקובץ postsTotalAverageראשי per

(thousands)(NISemployee'sהב0י0:מדדים 
thousand)post (NIS)

1986=100.0

.21988219871988219871988

שוטפים במחירים

At current prices
ותקשורת6 אחסנה 72.5180,9192,496.9104.8106.5131.8158.2תחבורה,
ורכבלים60 מוניות 16.955,5563,291.7104.1104.1135,1162.4אוטובוסים,
'11.920.022משאיות61 1,676.9114.5126.2.134.3162.6
לנמא62 יבשתית והוגלה 2.34,6151,976.599.9100.7127.0164.1רננת
נמלים63 ושירותי ימית 6.522,2683.405.497.294.2135.7172.2הובלה
תעופה64 נמלי ושירותי אוירית 7.924,4893,083.9104.3106.9132.5.146.1הובלה

לנמא6566 תחבורה ושירותי 12.119,2431אח10ה ,5855105.9103.3131.6159.4
14.734,7242,364.4103.2105.4127.8157.8תקשורת67

עסקיים7 ושירותים 150.1294,4301,961.9103.5107.2/26.1158.3פיננסים
פיננסיים70 .מוסדות 39.0116,1042,974.095.495.5132.1176.8
71 14.131,9962,271.6103.2103.2126.6158.6ניסויו.
דלאנ"די72 5.710,9991,934.7102ננסי ז9 10.3128.2160.0
ומשפ0"ם73 עסקיים 91.3135,3311שירותים ,482.9107.6113.6"124.7150.8

וקהילתיים8 ציבוריים .441שירותים 5643,3011,457.0101.6104.5128.2163.4
ממשלתיים80 מינהל 74.9155,7682,080.697.397.1130.0163.3שירותי
מקומיות82 רשויות של מינהל 48.659,0721,214.8102.7107.9129.2169.7שירותי
חינוך833 171.9214,6641,248.6101.4103.6125.6164.6שירותי
ומדע84 מחקר 6.012,3572,076.5100.399.7124.0158.4שירותי
בריאות85 85.8139.1931,622.4104.5108.4131.1162.9שירותי
תברואה86 9.411שירותי י9931,272.4104.0105.2, 124.6165.0
וסעד87 רווחה 14.415.2001,057.3102.9110.8133.7170.8שירותי

אחרים.81,88 וקהילתיים ציבוריים 30.635,0541,147.3103.8111.0132.3167.5שירותים
89

וארורים94 אישיים .50.762.6401,235שירותים 1107.57/5.6136.9769.4
ו0פ1ר900 בירור אמנות, תרבות, '/?/7<e/16.021 ,8231,360.0108.3118.5130.7161.1

רכב91 לכלי 15.622,8661.465.2111.3119.6139.4169.3מוסכים
בבתים93 10.06,325632.3100.5107.5138.2174.7שירותים

ארורים,92,94 אישיים 9.111שירותים ,6261,283.0108.3113.8136.6173.3
95,98

בית. עוורות כולל לא 4 מקומיות. ברשויות חינוך שירותי כולל 3 ומבוא. ינ/ו3 ללוח 2 הערה ראה חדש: בסיס 2 ע/ר,. ורובל שומרון מיהודה, עונדים כולל 1
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TABLE XII/32.  EMPLOYEES' POSTS1, WAGES AND AVERAGE WAGES PER
EMPLOYEE'S POST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH (cont.)

Monthly average

Average wages per employee's post

Major division and
maior arouD

 base:Indices

978 = 100.0100.01986 =

19821983198419851986219871988

קבועים pricesAtבמחירים fixed

117.2 115.6 113.3108.7118.7110.1113.9Transport, storage and communication
124.4 120.6 116.2107.5124.5113.0117.1Buses, subways and taxis
115.3 118.3 116.3101.9119.6112.5117.3Trucks
105.7 100.0 95.392.696.9106.0117.8Rail and land transport, NEC.
138.4 134.5 133.7128.7132.6113.2123.5Sea transport and port services
111.5 111.6 113.0108.9108.41107105.2Air transpotr and airpotr services
113.2 116.6 111.7110.5114.0109.6114.6Storage and transpotr services, N.E.C.
121.7 114.7 110.3125.6144.2106.9113.8Communication

116.3 125.0 116.6110.7123.1105.1113.6Financing and business services
118.9 . 130.7 117.0111.5118.4110.0126.7Financial institutions
119.3 126.4 121.0117.3142.5105.8114.1Insurance
99.0 99.3 101.497.8'108.1 106.9115.0Reat estate
119.6 120.9 114.2116.5134.9104.0108.3Business and legal services

122.6 121.0 110.6105.4109.7107.1117.5Public and community services
125.2 120.8 113.2109.7■ 117.7.108.4117.2Government administration
1261 119.8 112.1109.7114.1107.9121.9Municipal administration
120.6 126.2 105.2102.8105.7104.9118.4Education services3
131.7 135.5 119.5113.2126.6103.6113.9Research and scientific institutes
123^4 115.8 118.7104.0105.9109.8117.3Health services .

120.2 112.8 105.4104.0115.3104.3118.8Sanitary services
114.6 111.7 106.796.7102.9111.6122.6Welfare services
118.9 117.9 104.6107.2113.0110.5120.3Other public and community services

116.6 123.2 1119105.4123.9114.4121.9Personal and other services4
121.8 126.5 111.5104.2112.0109.2115.8Cultural and recreational services and

spotrs
118.6 126.6 122.9109.1134.9116.6122.1Repair of motor vehicles
111.8 123.3 115.3100.6131.7115.4125.6Domestic services
115.9 119.1 112.2107.9126.7114.1124.9Other personal services

1 Incl. workers from Judea, Samaria and Gaza Area.
services. 4 Excl. household help.

2 New base: see note 2 to Table Xtl/31 and introduction. 3 Incl. municipal education
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ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות של שינוי ואחת מדדים  י"ב/33. לוח
כלכלי ענף לפי שכיר, למשרת

לחודש ממוצע

כלכלי וענף

n1<wn

שוטפים במחירים שכר
Wages at current prices

שביר משדות
Employees' posts

iDfjn כל
שניר
Emplo
yees'
posts

סך
הכל
Total

למשרת ממוצע
שכיר

Average
per emplo
yees' post

שוטפים) (במחירים
Total wages

)at current prices)

988198419851986198719881985198619871988

מיהודה, עובדים כולל
עזה וחבל שומרון

הכל סך

מדדים
הבסיס:
103.9

Indices
Base:1986 = 100. 0

159.1 165.30.40.4

שינו אחוז

2.6 0.1
לעוג1
1.3

שגה ת

256.8
קוזגזת
84.932.624.6

ודיג "עור 102.9162.7158.20.40.1.2.63.10.2259.172.835.020.5חקלאות,

וחרושת) (כרייה 98.2151.5154.30.30.91.21.83.6266.465.430.616.0תעשייה

ומים 115.6191.8165.92.50.50.26.58.6247.957.043533.7חשמל

ועבודות (בנייה בינוי
ציבוריות)

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה,

96.7

109.1

106.5

162.0

172.6

1685

167.6

158.2

158.2

8.7

0.6

3.2

9.0

7.5

2.1

13.1

5.5

0.8

3.5

5.9

4.8

0.2

3.1

1.6

229.8

315.9

257.3

50.4

78.6

64.6

34.8

36.6

38.2

20.2

26.3

22.0

עסקיים ושירותים 107.2169.7158.30.51.40.03.53.6286.167.830.530.0פיננסים

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

104.5

115.6

170.7

195.8

163.4

169.4

0.9

1.3

0.5

0.1

1.4

5.3

1.6

7.5

2.8

7.5

227.0

259.2

59.0

89.6

30.2

47.2

31.1

33.0

עוברים כולל לא
שומרון מיהודה,

ע7ה וחבל
הכל סך

103.9165.2159.00.30.50.22.31.6257.264.632.224.9

ודיג "עור ,nm>i7n101.1160.2158.53.10.60.11.10.1256.369.532.321.1

וחרושת) (כרייה 98.0151.2154.30.61.10.71.33.3266.964.730.116.2תעשייה

ומים 115.6191.8165.92.50.40.26.58.6247.957.043533.7חשמל

ועבודות (בנייה בינוי
ציבוריות)

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה,

99.3

108.6

106.6

163.5

172.0

1685

164.6

158.3

158.0

9.8

0.4

3.1

8.5

6.7

2.2

11.9

5.1

1.1

2.4

5.1

4.6

1.8

3.3

1.9

233.9

298.3

257.3

51.1

78.0

64.4

35.0

36.1

38.0

21.1

26.4

22.1

עסקיים ושירותים 107.2169.7158.30.51.40.03.53.6286.167.830.530.0פיננסים

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

104.4

113.4

170.8

194.3

163.5

171.3

0.9

1.9

0.4

0.8

1.5

4.6

1.5

5.2

2.9

7.7

227.1

262.7

58.8

88.5

30.2

44.9

31.2

34.1
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TABLE XII/33.INDICES AND PERCENT CHANGE OF EMPLOYEES' POSTS,
WAGES AND AVERAGE WAGES PER EMPLOYEE'S POST, BY ECONOMIC

BRANCH
Monthly average

/ממוצעשכר 'משרת
Average wages per employee's post

שוטפים קבועיםבמחירים Economicבמחירים branch
At current pricesDircesAt constant

198619871988198019811982198319841985198619871988

Percent change on previous year
64.929.223.110.4 3.20.46.10.47.8 9.07.96.0NCL. WORKERS FROM

JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

68.531.020.87.6 1.72.03.20.59.9 9.39.44.1Agriculture, forestry and
fishing

63.428.320.211.8 0.42.15.62.07.0 7.47.13.6Industry (mining and
manufacturing(

56.834.823.120.8 2.04.67.86.70.3 7.313.35.5Electricity and
water

73.039.620.08.9 0.94.80.44.712.8 9.616.33.4Construction (building and
public works(

69.429.122.611.4 3.84.72.11.111.5 1.97.85.6Commerce, restaurants
and hotels

65.931.820.18.9 1.40.62.01.49.2 7.310.13.5Transpotr, storage and
communication

י67.826.125.5 9.7 1.50.97.37.011.2 4.85.18.0Financing and business
services

61.228.227.510.2 8.44.79.51.34.1 14.17.19.7Public and community
services

80.236.923.73.8 4.38.27.25.417.5 9.614.46.6Personal and other services

64.929.323.010.4 3.30.56.00.47.8 9.08.05.9EXCL WORKERS FROM
JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA
TOTAL

69.330.821.24.3 2.503.71.310.9 10.29.24.5Agriculture, forestry and
fishing

63.428.520.111.8 0.52.35.71.97.1 7.37.33.5Industry (mining and
manufacturing(

56.834.823.120.8 2.04.67.86.70.3 7.313.35.5Electricity and
water

71.538.419.09.4 1.44.21.93.612.0 9.215.325Construction (building and
public works(

69.329.422.311.7 3.84.91.91.211.5 1.58.15.4Commerce, restaurants
and hotels

66.231.919.89.1 1.50.72.11.49.4 7.110.23.2Transpotr, storage and
communication

67.826.125.59.7 1.50.97.37.011.2 4.85.18.0Financing and business
services

61.228.327.510.2 8.44.79.51.34.2 14.27.29.7Public and communal
services

80.137.62453.4 4.28.67.55.717.7 9.515.07.2Personal and other services
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עבודה ותשומת הכנסה
ותשומת עירוני לשכיר וממשכורת משכר ברוטו כספית י"ב/34.הכנסה
נבחרים יד ומשלחי כלכלה ענפי לפי ומשכורת, שכר תמורת עבודה

1987

כלכלה ענפי

onoiu
Employees

לחודש בממוצע ענודה ■סי
Average work days per month

ןשח) ממוצעת חודשית הכנסה
Average monthly income (NIS)

נבחרים יד ומשלחי
הכל 0ך
Total
.000

Tin*
גברים
Percent
men

הכל 0ך
Total

גברים
Men

נשים
Women

הכל סך
Total

onjj
Men ■

נשים
Women

996.457.023.524.222.51,2901,600880

263.774.424.024.522.61,4501,630900

33.192.622.923.119.91,2901,330750

120.253.722.723.222.11,0401,330710

62.377.524.424.922.61,7401,9501,010

108.244.823.724.223.41,5002,0201,080

336.840.623.624.623.01,1601,560890

45.546.320.222.018.57401,030480

כלנל' ענף

הכלי2 סך
וחרושת) (כרייה תעשייה

ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי 

והארחה אוכל שירותי מסתר,

ותקשורת אחסנה תחבורה.

עסקיים ושירותים פיננ0י0

וקהילתיים ציבוריים שירותים

ואחרים אישיים שירותים

יד משיח

הכל2 0996.457.023.524.222.51,2901,600880ך

ואקדמ"ם מדע"ם מקצועות 91.760.623.524.222.31,8602,2601,250בעלי

אחרים, חופש"ם מקצועות 154.741.423.224.422.31,3601,8601,000בעלי
ודומיהם סכנ"ם

63.685.625.425.624.42,5702,6702,030מנהלים

ודומיהם פקידות 228.933.223.924.823.41,1201.550900עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, 55.458.923.023.023.01,0301,290660עובדי

שירותים 125,740.822.123.221.2700970520עובדי

בתעשייה. מקצועיים 230.086.623.924.122.21,2801,380700עובדים
ובתחבורה בבניה במחצבים,
אחרים מקצועיים ופועלים

בכנ"ר, בתעשייה אחרים 30.573.422.522.821.68901,020550עובדים
0ש01ים ופ/עלים ובתחבורה

ידוע. ולא 1מים חשמל החקלאות, ענפי כולל 1

ידוע. לא כולל 2
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INCOME AND LABOUR INPUT

TABLE XII/34.GROSS MONEY INCOME FROM WAGES AND SALARY PER
URBAN EMPLOYEE AND LABOUR INPUT FOR WAGES AND SALARIES, BY

OCCUPATION AND SELECTED ECOMOMIC BRANCH
1987

לשבוע כממוצע עבודה rwmi
Average weekly works hours

(nu< לשעה /rwsmn /7ojj7
Average income per hour (NIS)

Selected economic branches

Total
גברים
Men

a"tn
Women

הכל 0ך
Total

גברי0
Men

נשים
Women

and occupations

Economic branch

TOTAL1.2

Industry (mining and manufacturing)

Construction (building and public works)

Commerce, restaurants and hotels

Transpotr, storage and communication

Financing and business services

Public and community services

Personal and other services

41.245.734.97.68.46.2

44.145.938.67.88.45.8

46.246.8.37.76.96.95.4

40.946.234.66.37.15.1■

45.947.938.49.09.56.6

40.844.837.48.910.87.0

37.944.433.37.48.36.5

36.344.029.05.46.04.6

Occupation

41.245:734.97.68.46.2TOTAL2

40.445.532.311.211.99.5Scientific and academic workers

37.0. 44.531.5. " 9.010.0. 7.9Other professional, technical \ . ■ .

and related workers : '

48.950.340.912.212.311.7Administrators and managers

39.844.137.66.88.35.8'Clerical and related workers

41.046.932.86.26.84.9Sales workers ■

37.844.832.74.75.44.1Service workers

44.945.838.26.87.14.5Skilled workers in industry,
mining. building, transport
and other skilled workers

42943.740.35.25.83.6Other workers in industry, transpotr, building and
unskilled workers

1 fnd. Agriculture. Electircity and Water branches and not km
2 Incl. nol known.
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העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע י"ב/38. לוח
נפה מחוז, מדור, מין, לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים

למובטל בחודש אבטלה ימי וממוצע
TABLE XII/38.DAILY AVERAGE QF UNEMPLOYED IN ADULT LABOUR

EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT,
SUBDISTRICT AND MONTHLY UNEMPLOYMENT DAYS PER UNEMPLOYED

1965197019751980'1985198619871988

averageDaily■ומיממוצע
כולל 03,2001,000ך 1,59516,951 9,07717,57014,04320,800GRAND TOTAL

1,783551גברים 84411,284 6,12811.7698,44111.958Males
1,417449נשים 7515,667 2,9495,8015,6028,842Females

Sectionמדור
חופשיים 5941מקצועות 321,029 6331,2131,0981.695Liberal professions

698165פקידים 3511,731 1,4182,0362,2433,269Clerks
24956תעשייה 961,422 1,2341,4391,2791,816Industry
13716בנייה 35276 146. 312307'199Building

וקשר 154תחבורה 51 76588 712486325424Transport and
communications

7518שירותים 41400 280424439720Services
מקצועיים 1,828653בלתי 96411,505 4,65411,6608,35212,677Unskilled workers

ונפה Districtמחוז and
subdistrict

288152רושלים 296718 677941■9591.263Jerusalem
הכל 0ך  853130הצפון 2875,430 2,1285,8893.2284,441Northern  total

879צפת 37494 342456310361Zefat
519כנרת 22607 71722450.532Kinneret

44566יזרעאל 1513,044 1,1873,3181,7302,476Yizreel

27046ענו י 771,285 5261 ,3937381,072Akko

הכל קל  596110ח'פד. 2943.383 1,4463.2782.6244,038Haifa  total
41960חיפה 2002,686 1,1552,4171,9582,616Haifa

17750חדרה 94697 2918616661,422Hadera

הכל סך  509218המדכז 2692,273 1.8222.2902.4784,288.Central  total
10740השרון 84354 185.367392662Sharon

תקוה .115פתרו 53 36592 5427458401,376Petah Tiqwa
רמלה .12647 35631 . 486491441842Ramla

16178רחובות 114696 6096878051,408Rehovot

אביב 498180תל 1821,623 1.6981,4241,3172.339Tel A viv

הכל סל  456210הדרום 2773.524 1,3073,7483.4374.431Southern  total
\tfpvm22097 1521,262 4701,2631.1431,531Ashqelon

שבע 236113באר 1252,262 8372,4852,2942,900Beer Sheva

בחודשממוצע אבטלה למובטלמ1
Average monthly unemployment days per unemployed

. הכל 4.01.7סך 2.610.6 7.511.010.111.7TOTAL

3.71.8גברים 2.611.6 8.312.0.10.012.3Males
4.41.6נשים 2.79.6 6.19.48.811.0Females

1 See notes to Table >01/37 'ב/37. ללוח הערות ראה
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של ונוער למבוגרים עבודה בלשכות עבודה '"ב/39.דורשי לוח
לחודש רשומים אבטלה וימי מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה, שירות

TABLE XII/39.WORKSEEKERS IN ADULT AND YOUTH LABOUR EXCHANGES OF
THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT AND REGISTERED

UNEMPLOYMENT DAYS PER MONTH
Monthly average .vnm vmim

1988 1987 1986 11985 1980 1975 1970 1965

TOTAL
Males
Females

Section
Liberal professions

. Clerks
Industry
Building
Transport and

communication
Services
Unskilled workers

District
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv

Southern

Registeredunemployment
' days per month
Odays
1 to 6 days
7 to 12 days
13 to 18 days ■
19 days and over .

Adult labour exchanges למבוגרים ועבודה לשכות
48,182 37,465 42,269 42,634 32,097 17,186 23,887 27,980
26,438 21,070 25,754 25,995 19.426 9.056 13,311 17,525
21,744 16,395 16,515 16,639 12,671 8.130 10,576 10,455

2,666 1,877
5,473 4,124
3,419 2,732
362 519
822 673

2,015
3,985
3,034
532
925

1,756
3,431
3.181
504

1,134

1,241
3,947
3,190
472

1,778

360
2,128
1,025
376
676

241 295
2,314 2,971
1,519 2,151
755 1,829
742 866

1,9642,6941,9882,777
5,8224,0092,2935,611

' 4,2913,5322,5564,326
5,1434,5553,7747,307
6,2745,2153,6426,686
4,4863,8822,9335.390

1,201 814 840 817 738 283 567 587
34.239 26.726 30,938 31,81.1 20,730 12,338 17,749 19,281

4,662 3,994 3.935 3.570
8,921 7,278 10,677 10,222
7,040 5,155 6,154 6,272
10,386 ■ 7.652 7,286 7,678
8,425 6,004 6,003 6.737
8,748 7,382 8,214 ■ 8,155

2.886 2,096 2,296 2,123
21 .035 19,069 18,932 20,166
4,376 3.187 4,121 4.352

■ 4,004 2,777 3,875 3,657
15,881 10,336 13,045 12,335

Youth labour exchanges

1,347
19,905
3,224
2,267
5,354

2,695 8,782 7,784
14,025 13,776 16.527
252 831 2,183
90 272 885

.■ 124 226 601

לנוער עבודה לשבות

הכל סר
ננרים

מדור
חופשיים מקצועות

פקידים
. תעשייה

ננ"ה
וקשר תחבורה

שירותים
מקאוע"ם בלתי

iinn

הצפון
חיפה

המרכז
אביב תל
הדרוס

nVo3N■n .
רשומים
(חודש
0'מים

יגזים 6 ע7 1

ימים 12 עד 7

י0ים 18 עד 13

ומעלה ימים 19

. הכל 7,6006,2774,5103,3582,3242,2072,1712,205TOTALסך
: 3.9933,4072.6982,2901,6881,6261,5721.582Boysנערים _. ._

_ . .3,6072.8701,8121,068636581599נערות 623Girls

Districtמחוז
71173262340928129r277306Jerusalemירושלים
Notrhern■339309308349"1,070926613499הצפון
970843571382225242259264Haifaחיפה
1,9101,398637841549574539543Centralהמרכז

אביב 1.6781,327778549414400414411Telתל Aviv
1,2611,0511,288678517391374332Southernהדרום

1 See notes to Table *1/37. 'ב/37. ללווו הערות ראה 1
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של העבודה בלשכות שהוצאו אבטלה י"ב/42.אישורי לוח
התעסוקה שירות

TABLE XII/42.UNEMPLOYMENT PROOFS ISSUED BYLABOUR EXCHANGES
OF THE EMPLOYMENT SERVICE

Monthly average . חודשי מנזוצו!

כולל סך
Grand total

גברים
Males

נשים ■

Females

ראשון אישור מזה:
Thereof: First time

הבל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל TOTALסך

19808,5643,2791980

198112,5948,4554,1392,275 3,388 1,1131981

198211,0247,3993.6251,815 2,7429271982 .

19838,9785.7003,2781,481 2,2717901983

198411,9507.5114,4392,182 3.3981.2161984

198517,41111,102 .6,3092,675 4,189'1.5141985 ■.  .

198618,22711;5686,6592,504 3,956 , 1,4521986

198716,1049,650. 6.4542,261 3,7401,4791987 ;

198822,27412,5929,6823,119 5,4382,3191988

למבוגרים עבודה Adultלשבות labour exchanges
19807,5863,0011980

198111,5397,8973,6422,240 3,1369961981

19829,9926,880 '3,1121 ,695 2.5078121982

19838,0275,2322,7951,366 2.0446781983

198410,6066,846 '3,7602,030 3,0911,0611984

198515;842.10.3455.497 ;2,51 1 3.8521,3411985 .

198616,56710,7105,8572,317. 3.6001,2831986

198714,3048,6665,6382,049 3.3531,3041987

198819,63911,0958,5442,795 4,8802,0851988

אקדמאים לתעסוקת Bureauהמרב! (or placement :

of professionals
19809782781980

19811,055558497135 ' 252. 1171981

19821,032519. 513120 2351151982

1983951468483115 2271121983

19841,344665679152 3071551984

1985.1,569757812164 3371731985

19861,660858802187 3561691986

19871,800984816212 3871751987

19882,6351,4971,138324 5582341988.
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strikes and lockouts והשבתות שביתות
ומושבתים, שובתים והשבתות, *"ב/43.שביתות n/<

ועיצומים שאבדו עבודה ימי
TABLE XII/43.STRIKES AND LOCKOUTS, STRIKERS AND PERSONS

LOCKEDOUT, WORK DAYS LOST AND SLOWDOWNS
mnovuענודהשובתים .ty0'Dnruun

1juaremi'בעיצומיםעיצומיםשאבדו'ומושבתים

Stirkes andStirkers andWork daysSlowdownsParticipants

lockouts1personslost'in slowdowns
lockedout'

196013514,42049,3681960

196112526,184122,8971961

196214437.588241,8221962

196312686,475128,0011963

196413647,168100,9121964

196528890,210207,5611965

196628685,953147,8461966

196714225,05858,2861967

196810042,14671.7891968

196911444.496102,1621969

1970163114,941390,2601970

197116988,265178,6121971

2197216887,309236.05819722

197396122.348375,0235432,0591973

8,3631974ו19747127,14151,33349

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

1987174814,501995,5468962,7671987

1988156327,193516.0719347,3391988

1 Excluding slowdowns. 2 See introduction. 0ב1א. ראה 2 .0'Owy r?/j hi t
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השביתה, משן לפי והשבתות1, שביתות י"ב/44. לוח
כלכלי וענף סיבה ומושבתים, שובתים מספר

TABLE XII/44.STRIKES AND LOCKOUTS1, BY DURATION, NUMBER OF
STRIKERS AND PERSONS LOCKEDOUT, CAUSE AND ECONOMIC BRANCH

Percentsאחוזים

19871988

DIJV3IUעבודה 'O'nm'zmעבודה .o.
nuuiuniשאבדוmmumשאבדו

Strikes andWork daysStrikes andWork days
lockoutslostlockoutslost

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ההשבתה או השביתה Durationנזשן of strike or lockout
שעות 6 עד 31.07.534.65.02toמשעתיים 6 hours

אחד עבודה יום עד שעות 29.949.128.938.96לו6 hours to one work day
ימים 3 עד 216.622.819.21172to 3 days
ימים 6 עד 412.18.35.14.84to 6 days
ימים 9 עד 72.91.31.92.77to 9 days

ימים 14 עד 102.90.95.85510 to 14 days
ימים 24 עד 161.1292.613.915 to 24 days
ימים 49 עד 250.60.51.35.725 to 49 days
ויותר יום 502.96.70.611.850 days and over

ומושבתים שובתים Numberמספר of strikers and
persons lockedout

1100.600.60110
115015.50.59.00.21150
5110014.40.816.71.251100
10120016.12.316.72.6101200
20150017.83.722.45.4201500
5011,00011.56.211.510.25011,000
1,0012,0008.07.57.718.01,0012,000
2,0015,0005.21.75.118.22,0015,000

5.001 +10.977.310.344.25,001 +

Causeסיבה
ארורים ותשלומים ענודה 51.320.238.945.5Wageשכר rates and other payments
הסכמי אירותימת או 13.249.422.130.4Workהפרה agreements broken or not

signedעבודה
שכר 15.83.97.41.4Withholdingהלנת of wages

ופינווריהם עובדים 15.826.428.922.6Admissionקבלת and dismissal of workers
והשבתות אחרות 3.90.12.70/1Otherסיבות causes and lockouts

גלכל1 Economicענף branch
ודיג "עור ,1.70.100Agricultureחקלאות, forestry and fishing

וחרושת) (כרייה 19.02.234.628.6Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים 0.600.60.4Electricityחשמל and water

ציבוריות) ועבודות (בנייח 1.7010.31.0Constructionבינוי (building and public
works)

והארחה אוכל שירותי ,3.40.11.90.1Commerceמסחר, restaurants and hotels
ותקשורת אחסנה ,5.20.99.60.8Transpotrתחבורה, storage and communica

tion

עסקיים ושירותים 10.96.810.313.8Financingפיננסים and business services
וקהילתיים ציבוריים 50.665.332.155.3Publicשירותים and community services

ואחרים אישיים 6.34.50.60Personalשירותים and other services
אחד מענף ביותר 0.620.100Strikesשביתות 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/45, לוח
TABLE XII/45.COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM

ALLOWANCE

11o1j7Jm

Period

תוספת
היוקר

הכולל ounro
Percent C.o.L.

שכר תקרת
Maximum amount
on which allowance

is paid

יוקר תוספת
מירבית1

.MaximumC.o.L
allowance1

allowance form
total salary

לחודש
Per month

ליום
Per day

לחודש
Per month

ליום
Per day

As of 1 VII 1975'D212.9350.00

ישנים

14.00

Old Israeli sheqels
1.8) 45.15

As of 1 IV 1976010.1400.0016.001.62 40.40

As of 1 X 19767512.2500.0020.002.44 61.00

As of 1 IV 19770115561.0022.442.58 64.51

As of 1'X 197708.8700.0028.002.46 61.60

As of 1 IV 19780320.3761.6030.466.18 154.61

As of 1 X 1978012.91,015.0040:605.24 130.93

As of 1 IV 1979K)"19.31,460.0058.4011.27 281.78

As of 1 X 19790529.62,200.0088.0026.05 651.20

As of 1 IV 1980o646.43,400.00136.0063.10 1,577.60

As of 1 VII 1980n17.95,351 .00214.0438.31 957.83

As of 1 X 1980n16.96,309.00252.3642.65 1 ,066.22

As of 1 I 1981n21.67,950.00318.0068.69 1,717.20

As of 1 IV 1981019.39,667.00386.6874.63 1,865.73

As of 1 VII 1981016.212,109.00484.3678.47 1,961.66

As of 1 X 1981011.514,071.00562.8464.73 1,618.17

Note. Figures are rounded towhole agorot. For unrounded figures. See
previous Abstracts.
1 Maximum alfowance 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 0'ל7.5 in July
1975. 97o in AugustSeptember and 100/0 inOctober . 3 On account
of the April 1 978 allowance. advance payments amounting to 1 2o/owere
paid up to a monthly maximum of IS 76 I .60 or a daily IS 30.46maximum
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 allow
ance 01 IS 50 per month or IS 2 per day were paid. in January. February
and March according to a maximum salary of IS 600 per month or IS
24 a day, on which allowance is due. 5 On account of the October
1979 allowance, advance payments amounting toamaximum IS 130
per month 0; IS 5.20 per day were paid in July. August and September,
up to a monthlymaximum 01 IS 1 ,085 or a daily IS 43.40 onwhich allow
ance is due. In September. a nonrecurrent remuneration of 5*5'. was
paid up to a monthly maximum of IS 1,460 or a daily 58.40. amounting
to IS 73 or 2.92 respectively. 6 On account 01 the April 1980 allow
ance, a 25.9'34> advance was paid in January, February and March up
to amonthly maximum of IS \ ,350 or a daily IS 54 on which allowance
is due amounting to IS 349.65 per month and IS 13.98 per day, respec
lively.

כשנת/נים ראה העיגול שלפני נ:ת1נימ שלמ1ת: לאג1רות !*riiy הנתונים הערה:
קודמים.

בלוח הנקובים השיעורים הכפלת 'די על חושבה חמירנית היוקר תוספת ו

למעשה הופעל זה שיעור 2 הת01פת. חושבה שעליו השכר תיקרת בגובה
באוגוסט 996 ,1975 ביולי 7.5*0, היה התוספת שיעור .1975 בנוב0בר
מאפריל היוקר תוספת חשבי! על כמקרמה 3 בא1קט1בר. 10^, ר ספ0מבר,
של השכר לתקרת עד אחוזים 12 של כשיעור תוספת בינואר שולמה ,1978
שכר למקבלי שקל 91.39 של בסו ליום שקל 30.46 או לחודש שקל 761.60
תוספת חשבון על גמקדמח 4 )1לוי. שבר למקבלי שקל 3.66 ובסך תורשי
מירבית ת1ספת ובמרס בפברואר בינואר, שולמה ,1979 מאפריל היוקר
שקל 600 של שכר לתקרת ער ליים שקל 2 א* לחורש שקל 50 של
היוקר תוספת חשבון על כמקרמה 5 ליום. שקל 24 או לחודש
מירכית תוספת וספטמבר אוגוסט יולי, בח1דשי0 שולמה ,1979 מאוקטובר
שקל 1,085 של שכר לתקרת עד ליום שקל 5.20 או לחודש שקל 130 ש7י
חדפעמי פיצוי נם שולם ספטמבר בחודש ליום. שקל 43.40 או לרחדש
שקל 58.40 או לח1רש שקל 1,460 של השכר לתקרת ער *<0¥ של בשיעור
ליום שקל 2.92 ובסך חורשי שכר למקבל' שקל 73 של בסך ליום
1980 מאפריל היוקר תוספת חשבון על כמקדמה 6 יומי. שכר למקבלי

אחוזים. 25.9 של בשיעור תוספת מרס פברואר, ינואר, החודשים ב3 שולמה
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(המשך) המירבית היוקר ותוספת היוקר תוספת י"ב/45.שיעור לוח
TABLE XII/45.COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM

ALLOWANCE (cont.)
יוקרn1|7nאחוז תוספת

Maximumתוספת\ amountמירביתי
onהיוקר which allowanceMaximum C.o.L.

Periodהכולל saidisallowance1מר.טנר
Percent C.o.L.
allowance frommnrV7ייוםלחודשליום
total salaryPer monthPer dayPer monthPer day

D'}j7IUD'JIU1Old Israeli sheqels
As of 1 IV 1981 n19.39,667.00386.6874.63 1 ,865.73
As of 1 VII 1981 16.212,109.00484.3678.47מ 1 ,961 .66
As of 1 X 1981 n11514,071.00562.8464.73 1,618.17
As of 1 I 1982 .17.815,689.00627.56111מ 71 2,792.64
As of 1 IV 1982 16.618,482.00739.28122.72מ 3,068.01
As of 1 VII 1982 19.022,932.00917.28174.28מ 4,357.08
As of 1 X 1982 20.627.562.001,102.48227.11מ 5,677,77
As of 1 I 1983 n21.733,240.001,329.60288.52 7,213.08

As of 1 IV 1983 013.842,500.001,700.00234.60 5,865.00
As of 1 VII 1983 n .20.250,000.002,000.00404.00 10,100.00
As of 1 X 1983 ■n20564,307.002,572.28527.32 13,182.93
As of 1 XII 1983 0717.964,307.2,572.28462.23 11,510.95
As of 1 I 1984 0824.391,361.3,654.44888.03 22,200.72
As of 1 IV 1984 38.2119,562.4,782.481,826.91מ 45,672.68
As of 1 V 1984 912.0165,235.6,609.40793.13מ 19,828.20
As of 1 VI 1984 r<15.9185,063.7,402.521,177.00 29,425.02
As of 1 VII 1984 ~n10.7233,7929,351 .681,000.63 25.015.74
As of 1 VIII 1984 09.9258,808.10,352.321 ,024.88 25,621 .99
As of 1 IX 1984 13.2284,430.11,377.201מ .501 .79 37,544.76
As of 1 X 1984 017.1 .321,975.12,879.002,202.31 55,057.73
As of 1 >0 1984 13.0377,033.15,081.321,960.57מ 49,014.29
As of 1 XII 1984 ■n10.4426,050.17,042.001 ,772.37 44,309.20
As of 1 III 1985 n13.2507,391.20,295.642,679.02 66,975.61
As of 1 IV 1985.08.4576,456.23.058.241,936.89 48,422.30
As of 1 V 1985 15.5624,878.24,995.123,874.24מ 96,856.09
As of 1 VII 1985 n14.0721,734.28,869.364,04171 101,042.76
On 1 VIII 1985 1012.0822,777.32,911.083,949.33נ 98,733.24

As of 1 XI 1985 3.7822,777.32,911.081,217.71מ 30,442.75
As of 1 XII 1985 n4.0853,220. 34,128.801,365.15 34,128.80

/O'f71!/New Israeli sheqels
As of 1 I 1986 4.0887.3535.491.42מ 35.49
As of 1 II 1986 r<3.8922 8436.911.41 35.16
As of 1 VI 1986 05.81 ,200.0048.002.78 69.60
As of 1 XI 1986 n5.01 ,506.0060.253.01 75.30
As of 1 III 1987 192.71 ,606.0064.241 .73 43.36
As of 1 X 1987 n5.51 ,650.0066.003.63 90.75
As of 1 III 1988 n4.91,741.0069.643.41 85.31
As of 1 X 1988 D4.51 ,830.0073.203.29 82.35
As of 1 II 1989 03.02,000.0080.002.40 60.00

In the December 1983 salary, the first part of the cost of living allow
ance, amounting to 17.9 percent of the November ]983 wages was
paid, up to a maximum monthly salary of IS 64,307  this amount to be
deducted from the January 1 984 salary, when the full allowance would
be paid. 8 In the January 1984 salary, the second part of the allow
ance was paid, which, as a whole, amounted to 24.3 percent of the
December 1 983 salary up to a maximum0/ (S 9t,361 permonth; 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 patr of the allowance, amounting
to 12.0 percent of the Apirl 1984 salary was paid  the remaining 4.5
percent of 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 6\1^.

שקל 349.65 של ב0ך ליום שקל 54 in לחודש, שקל 1,350 של שכר לתקרת ע7
י)0<. שכר למקבלי שקל 13.98 ונ0ך חודשי שכר למקבלי

של בשיעור היוקר תוספת של הראשון ריחלק שולם ,1983 דצמבר כמשכורה ל
תשלום לחודש, 64,307שקל תקרהשל עד 1983 נובמבר משכורת על אחוזים 17.9
במשכורת 8 היוקר. תוספת מלוא תשל1ם עם 1984 ינואר ח1רש משכר ש'נ1כה
בשיעור הכל בסך היוקרשהתנסא תוספת של השני החלק גם שולם ,1984 ינואר
לח1דש. שקל 91,361 של לתיקרה עד 3י198 דצמבר שכר על אחוזים 24.3 של
שולם אשר היוקר תוססת של הראשון החלק תשלום כאמור נוכה זה מתשלום
איפ1א משולמת 1984 פברואר חודש במשכורת החל .1983 דצמבר כמשכורת
של בשיעור או 1983 דצמבר שכר על אחוזים 24.3 של בשיעור היוקר תוספת מלוא
החלק שולם 1984 מאי כמשכ1רת 9 .1983 נובמבר שכר על אחוזים 46.5
,1984 אפריל משכורת על אחוזיט 12,0 של בשיעור היוקר ח01פת של הראשון
שולם 1984 אפריל משכורת על אחוזים 4.5 של כשיעור השני החלק כאשר
חלק אינו ההסכם, פי על אשר, ,1nyonn wp 10 .1984 '/ני במשמרת

סוציאליים. תנאים עליו חלים המשולפולא השכר מן

LABOUR AND WAGES 384



חקלאות "ג. י פרק

רשתות כבישים, מגורים, מבני מים, מפעלי יערות,
לא ואף הדיג בענף הנכסים גם נכללים לא וכדי. חשמל

ריסוס. מטוסי
ניכוי לפני הנכסים, של כולל ערך גולמי: הון מלאי

מצ0נר. פחת
הפחת בניכוי הגולמי ההון מלאי נקי; הון מלאי

שנה. אותה עד המצטבר השנתי

הישוב ושיטות מקורות

המתמיד".לפי תימלא1 שי0ת לפי מחושב הון מלאי
את מסוימת שנה של ההון במלאי כוללים זו שיסה
שלפי נכסים בעבור שבוצעו הגולמיות ההשקעות סכום

פחת. בעבורם מנכים עדיין חייהם" "אורך
ההשקעות לניכוי המשמשים המחירים מדדי
נכס, סוג לכל ספציפיים מחירים מדדי חינם השנתיות
והתשומה התפוקה מדדי מתוך נגזרים המדדים מרבית

החקלאות. ענף של
מאומת1 מתקבלות הגולמיות ההשקעות
הלאומית החשבונאות עבור הנערכים ההשקעות
 וי לפרק מבוא גם ראה חיים); לבעלי (פרס

'הגדרות'.  לאומיים" "חשבונות

עי'1 מתקבלים הקבוע הערך נתוני חיים. בעלי
במחירים שנה כל בסוף חיים כעלי מצנת מכפלת
להלן. גם ראה תשכ"ח; בשנת יחידה לכל המתאימים

אינוונסר מבוסס תשלייג מאז חיים. בעלי מספר
הנזכר השנתי המפקד ממצאי על בעיקר והצאן הבקר
את משלימים המעובד. השטח לסדרות כהקשר לעיל
צאן. לגבי בעיקר שונים, רישומים ע"1 האלה הממצאים
עירכ1ן על לרוב מבוססים ההיסטוריים הנתונים
של רישומים ועל מפקריות מוצא נקודות של שנתי

החקלאות. משרד ושל מקצועיים ארגונים
בקיעה נתוני סמך על בעיקר נאמד העופות מספר

אפרוחים. של
למצבת העיקריים המקורות חקלאיות. מכונות
ורישומי החקלאות מפקדי של מימצאים הם המכונות

החקלאות. משרד
"אנרגיה  ט"ו פרק ראה בחקלאות: מים צריכת

ומים".

הנתונים מרוכז. מספוא תערובת מכירת
מכוני כל את המקיף חודשי סקר על מבוססים
טון (בעל"יצורשנתישלכ10,000 הגדולים התערובת
קטנים. תערובת מכוני של מייצג ומדגם ומעלה)
תערובות של קטנה כמות גם כוללים הנתונים
(ראה עזה ולחבל ושומרון ליהודה לחרל, הנשלחות
ספטמבר הי, כרך ,9 00 חקלאית סטטיסטיקה

.(1974

החקלאות של השנתיים הנתונים מובאים זה בפרק
בישראל.

כפי ודיג, "עור חקלאות, כולל: החקלאות ענף
הכלכלה. ענפי של האחיד כסיווג שהוגדרו

שנים הן בכלל ועד תשמ"ו עד בלוחות השנים
ב1986, החל באוקטובר. באחד המתחילות חקלאיות,
דצמבר), (ינואר לוח שנות הן הלוחות ברוב השנים

במשק. אחידה חשבונאות לשנת המעבר עקב

שטח
י~ג/8) עד '"ג/1 (לורוות

הגדרות
המשמש (הפיסי) השטח הוא מעובד שטח
גידלו שלא שטחים גם בו נכללים חקלאיים. לגידולים

כלשהי. בשנה גידולים עליהם
שהיו השטחים סיכום וירקות: שדה גידולי שטח
גידלו אם הנסקרת. בשנה ירקות או שדה גידולי נהס
(אפילו חלקה אותה על גידולים שני הנסקרת בשנה

פעמיים. נרשם השטח מין), מאותו

חישוב ושיטות מקורות
הגידולים שטחי ועל חקלאיים שטחים על הנתונים
שאלונים באמצעות הנערך שנתי מפקד ע"1 מתקבלים
מועצות אל המושבים, ואל הקיבוצים אל המופנים
ועדים אל לאיהוד"ם, ביישובים מוכתרים ואל מקומיות
את פרטיים. חקלאים ואל אחרים ביישובים חקלאיים
אחרים גידולים מספר ועל מטעים על הנתונים
מידע סמך על משלימים אלה ממפקדים המתקבלים

אחרים. וממקורות "צור ממועצות
גידולי שטח על הנתונים רק התבססו תשל"ה לפני
שטח ואילו מפקד, באמצעות ישיר איסוף על וגן שרה
רישומי סמך על בעיקר נאמד הדגים ובריכות המסעים

אחרים. מיצרפ"ם ונתונים החקלאות משרד
עם להשוואה בזהירות להתייחס יש בתשמד החל
המפקד כתהליך שינוי עקב קודמות, משנים שסח נתוני

החקלאות. משרד עם בשיתוף הנערך
הקיימת הקרן מאת מתקבלים הנתונים יער. שטח

לישראל.

"צור אמצעי
0 '"ג/3 עד ''ג/9 (לוחות

הגדרות
של כולל ערך החקלאי: במשק ההון מלאי
תוצרת לייצור המשמשים הקבועים הפיסיים הנכסים
חקלאיות מכונות מטעים, חיים, בעלי (כגון: חקלאית
והכשרתה, הקרקע כאן נכללים לא חקלאים). ומבנים
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על נוסף הנסחרת. לתוצרת רק מתייחסים י/ בפרק
בעוד שוטפים. הם הייצור מחירי מרר משקלי כך,

קבועים. התפוקה מחירי מדד משקלי
הנתונים מסבח"ם. בבתי חיים בעלי שוויסת
משרד של הווטרינריים השירותים מן מתקבלים
בתי כל של חודשיים דו"חות על ומבוססים החקלאות
מין סוג, לפי שנשחט ראש כל המפרטים המטבח"ם,
שנשחט, החי המשקל את לאמוד כדי משקל. וקבוצת
קבוצת בכל שנשחטו הראשים מספר את מכפילים
בקבוצה. החיים בעלי של הממוצע במשקל משקל
בישראל שגודלו חיים בעלי כוללים אינם הדו"חות
ואף עזה וחבל שומרון ביהודה, מטבחיים בבית ונשחטו
השירות שבפיקוח מטבחי'ם לבתי שמחוץ שחיטה לא

הווטרינרי.

החקלאות ענף חשבון
וי"ג/19) '"ג/18 (לוחות

הגדרות
(כולל החקלאי הייצור ערך היא הכוללת התפוקה
צעירים במטעים השקעה בתוספת ביניים) תוצרת

ובייעור.
במטעים ההשקעה היא השקעה נכסי ■יצור
כלולים הנתונים זה בשנתון החל ובייעור; צעירים

נגירולים".
והשירותים החומרים סך היא הכוללת התשומה
בישראל אחרים מענפים החקלאות ענף ידי על שנקנו
והפחת הביניים תוצרת הקנויה), (התשומה ומיבוא

חירוש. במחירי
של הכנסתם היא מרוקלאות הנובעת ההכנסה
המועסקים והון) (עבודה "הראשוניים" הייצור גורמי
ערך סיכום ירי על נאמרת ההכנסה בחקלאות.
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
מתקבלת בייעור ההשקעה צעירים. ומטעים "ע/ר
במטעים ההשקעה ואילו הקרקע פיתוח ממ'נהל
הוצאות של נורמטיבי מחישוב מתקבלת צעירים

עיבור.
לכל כולל כאומרן מתקבלת הקנויה התשומה
משמשים לכך העיקריים. התשומה מסעיפי אחד
(כגון לחקלאות תשומות יבוא הבאים: המקורות בעיקר
כוספות (כגון מקומי מייצור אספקה וזרעים); מספוא
המים; נציבות ע''1 שנאמרה כפי המים תפוקת ודשנים);
(כגון הייצור וממועצות המשווקים של מסקרים נתונים
של כספיים דו"חות אריזה); וחומרי הדברה חומרי
של המאזנים ניתוח המקומיות; והרשויות הממשלה

שונים. וארגונים משקים
שהותאם אומדן הוא התשומות של הכספי הערך
שנה. כל של הממוצעת הכללית המחירים לרמת

הישר הקו שיטת לפי חידוש במחירי נאמד הפחת

הייצור וערך .יצור
'"ג/17) ער '"ג/14 (לוחות

הגדרות
השנה במשך שיוצרה התוצרת כל את כולל "צור
גם  לוח בשנת אם ובין חקלאית בשנה אם בין 
שנה. אותה תום לאחר שווק התוצרת מן חלק אם

30 עד מסתיים שייצורם הגידולים שבכל לציין, יש
הם לוח לשנת הנתונים הקיץ, פירות כגון בספטמבר,
אשר הייצור חקלאית. לשנה קודם שהיו נתונים אותם
ותוצרתם, חיים בעלי או ירקות כגון אחרת, לתוצרת
הדר, פרי נתוני ואילו לוח, לשנת מסוכמים הנתונים
חקלאית. שנה לפי הם פרחים וייצור בננות אבוקדו,
שינוי במשק, עצמית צריכה משווקת, ת1צרת כולל:
במ0עים והשקעות ביניים תוצרת חי, באינוונטר

ובייעור. צעירים
'"ג/15) (לוח "עוד

שהופנתה החקלאית התוצרת מקומית; לצריכה
תוצרת כולל בישראל; האוכלוסייה ע"1 ישירה לצריכה
("צריכה ומשפחתו המשק בעל ידי על הנצרכת

עצמית").'
המסופקת תוצרת כל כולל מקומית: לתעשייה
עיבוד לאחר המיוצאת תוצרת לרכות לתעשייה,

תעשייתי.
0רייה. חקלאית תוצרת של היצוא הוא ישיר יצוא
ולחבל ושומרון ליהודה מכירות כולל אינו ב1986 החל

עזה.
החוזרת חקלאית תוצרת היא ביניים תוצרת
מקומי מייצור שעורה (כגון החקלאי הייצור לתהליך

חיים). בעלי להזנת המשמשת
על נתונים כוללים ביניים תוצרת נתוני זה, כלוח
והחל חי, באינוונטר שינוי על חקלאית, תוצרת השמדת

עזה. ולחבל ושומרון ליהודה מכירות גם ב1986

חישוב ושיטות מקורות
חלב, בקר, עופות, פירות, "צור של האומדנים
בעיקר מבוססים והגן השדה גידולי ומרבית דגים ביצים,
וממפעל1 "צור ממועצות מסיטונאים. חודשי דיווח על
מהמשקים (רוכזה) שנתקבלה התוצרת על תעשייה
מוסיפים אלה לנתונים ולתעשייה. ליצוא מקומי, לשוק
ותוצרת עצמית צריכה פרטיות, מכירות על אומדנים

ביניים.
ע"1 נאמר אחרים שדה גידולי מספר של הייצור

הזרוע. בשטח לדונם הממוצע היבול הכפלת
אומדן הוא החקלאי ה"צור של הכספי הערך
כל של הממוצעת הכללית המחירים לרמת שהותאם.
מחורש הותאמה מוצר כל של הכספית התמורה שנה:
לצרכן. המחירים מדד פי על השנה, לממוצע השיווק

ידי על מתקבל קודמת שנה במחירי הייצור ערך
קודמת. שנה במחיר פריט כל של הכמות הכפלת

הייצור מן הנגזרים המחירים מדרי בין ההבדלים
החקלאית, התפוקה של המחירים מדד לבין החקלאי
משוני בעיקר נובעים מחירים,  יי בפרק שמובא כפי
החקלאי ה"צור של המחירים מדדי בהגדרה.
המחירים מרדי ואילו החקלאי, ה"צור לכל מתייחסים
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באמצעות שכרם את מקבלים שאינם העובדים שכר
התעסוקה. שירות של התשלומים מינהל

החשבון מרכיבי של והמחיר הכמות שינו" מדדים.
ע1 חושבו 'ג/9ו) (לוח התשומות ושל 'ג/08 (לוח

הקודמת. השנה במחירי הערך באומדן שימוש

ע1 הנערכת בחקלאות ההשקעות סידרת על ומבוסס
הלשכה.

כפי השכר סידרות על בעיקר מבוסס שכר
לביטוח למיסד המעבירים דיווחי מסיכומי שמתקבלות
אומדן נוסף לזה ושכר); עבודה  'ב פרק (ר' לאומי

נבחרים פרסומים

תשל"א החקלאות מפקד פרסומי
פרסומים 7 הופיעו

והכפר, החקלאות מפקד פרסומי
1981 תשמ"א,

גידולים, של מפורטים נתונים החקלאות. ענפי ו
"שוב וצורת אזור לפי ואוכלוסייה. חיים בעלי

בישראל הכפר 2

טכניים פרסומים
(מתודולוגיה) בישראל חקלאית סטטיסטיקה 21

(1964)
(מתודולוגיה)** ההדרים יבול תחזית 35

מיוחדים פרסומים

1949/50 תש"1 החקלאות מפקד 19,8
 1952 מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 48

כרכים)* (שני 1954
תשך הירקות שטחי מפקד 108

בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165
עד 1952 המוסף) והערך התפוקה (התשומה,

1963
1962/631967/68 ההדרים ענף חשבונות 284

***1969 בישראל ההדרים מטעי 316
סטטיסטיות סדרות בישראל, חקלאות 327 ,326

תש"נרתשכ''ט

הדר. פרי לשיווק המועצה עם בשיתוף ... בלבד. אנגלית .. בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף
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מפתח נתוני  חקלאות  '"ג/ו. לוח
אחרת צוין בן אם אלא חקלאית. שנה

מוע0קים
בחקלאות

דונם) (אלפי noiudunams)Area (thousand(אלפים)
Employed in
agriculture
(thousands)

ירקות,
rj'n1Dתפוחי

וצמחיאדמהמ0עים,
nownנויומקשהללאגידולים
TWO:יערבריכותVegetFlowersגידוליהדריםהדריםבהשקייתהמעובד
CultiIrrigCitrusPlantשדהables,. andהכלנטועדנים שכיריםסך
vatedatedplantationsFieldpotatosornaFishPlantedTotalThereof:
areacropsationsexc.cropsandmentalpondsforestemployees

citrusmelonsplants

1,6503001252309551061553תש0
2,4803751322451,6401902269תש1

3,3504701332591,95518927107תטיא
3,4755401352752,17324830133תשיב
3,5506501392942,46830835148תטיג
3,5607601643112,39527935163תשיד
3,5908901953202,37026337195102.238.0תשסו
3,6859562133232,14328140222100.836.7תש0ז
3,8201,1002463522,16127941231104.241.6תשיז
3,9401,1852753702,16027943252115.141.3תשירו
'4,1101,240300תשיס 3852,71028246279110.444.8
121.1M6.2"4,0751,3053283942,45126449301תש~ך
4,1501,3603404132,75426753326127.653.0תשכא
4,0401,4263704172,54828756347125.946.5תשכב
45.4"3,9701,4723854222,422304583674112.6תשכנ
4תשכד 1071,4624024292,66430359394109.946.8
4,1301,5104104252,63330161417114.445.6תשכה
4,032,5424164262,43930860440107.440.4תשכו
4,138,5884184312,20330759462104.139.3תשכז
94.34325"4,136,6164184342,60532157496תשנח
4,132,6624204332,6113425552291.330.9תשכ0
4,105,7204204202,51834654536589.8531.3תטל

4תשלייא 140,7204204152,5243704.75654892.0343
4,165,7654264192,5663965655995.638.0תשלב
4,170,7604214252,5043545657393.1365תשלג
4,270,7554204302,4683765658483.932.6תשלד
.4,3251,8004254362,6953685159680.427תשלה 1
4,2051,8354303922,5953399.15160882.426.3תשלו
4,2782,0344204352,66236712.24963082.629.6ת^לז
4,2781,9984084472.54940217.34464585.330.4תשלח
4,4022,0694104712,5363571944165883.829.7תשליט
4,3862,0034124642,59335517.33967887.729.5תשם

4,2452,0334114942,53033514.73869186.731.5תשמא
4,3702,2384005402,42034014.74070882531.8תשמב
4,2382,1943705512,49735114.33872984.230.6תשמג
4,3572,2683755292,30336414.13374985.633.9תשמר
4,3362,3273665332,41739015.72875989.436.2תשמה
3645352,38139117.42577087.035.9■193,?4,382תשמו

34.8
34.4

1231.1

84.9
87.6
79.6

770
790
806

25
25
26

17.4
19.0
21.0

391
406
422

רו לו שנות

2,381
2,340
2,361

535
535
538

364
359
359

2,193
2,072
2,156

4,382
4,332
4,317

1986
1987
1988
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TABLEXIII/1 .AGRICULTURE  KEY DATA
Agricultural year, unless otherwise stated

מחירים בחקלאותמדדי הון החקלאותae/n/מלאי ענף
Ocn3במות)כמות)(מדרבחקלאות (מדד

בעלי Priceת"םיאינוונטר indices inI stockCapitaAgricultural account
Livestock inventory1agriculture3in agriculture(Quantity index)
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Baser! תשל"ו=100=975/76 n"3iun=100=1967/68הבסיס:

1 337.40.31252.701948/49
2.647.30.417.53.001 7.525.51949/50
3060 30820 02.7021.731.11950/51'
3 164.21.520.52.6024.735.12425241951/52
3469.43.022.02.90.127.8■ 38.72629241952/53
3673.95.022.03.40.131.242.83233311953/54
4.173.011.124.53.20.234.646.73337311954/55

4876 814826.03.70.237.849.73942381955/56
4988.727.036.04.20.342.155.84246401956/57
56113439.040.05.70.447.161.44952491957/58
67129.750.041.06.70.616.413.052.169.35857601958/59
7.4127.058.441.07.80.816513.153.971.76165591959/60
79135.857.441.57.80.917.713.957.075.56664681960/61
HP143.259.440.07.61.018.715.060.879.97168741961/62
98121.967.926.07.11.021.616.463.281.57571801962/63
10.8125 865 326.07.11.120.016.966.183.48273911963 '64
11.1120.356.825.07.01.121.518.069.285.58483851964/65

121129.155.325.06.81.322.419.471.485.58792821965/66
13.2141.857.025.96.91.422.120.074.086599971011966/67
144146.659.026.86.51.523.321576.887.51001001001967/68
157152 760 427.36.51.624.722.179.988.51031011051968/69
ו16.3144.261.527.87.01.824.623.082.889.2110110109 969/70

168152 268 019.07.62.327.925.985590.01221221211970/71
175166.275.019.07.63.030.529.788.792.11321281361971/72
186179 781 01907.43.536.333.990.392.01331361291972/73

4190190 190.919.07.84.049.348.394.195.81421391431973/74
"19.3189.197.319.08.04.576.276.395.093.81521441581974/75

4211189.998 319.68.55.3100.0100.0100.0100.01601521661975/76
229191.497.819.79.55.5130.8130.4102.0101.2168 155181 .1976/77
243185 997 119.59.25.5181.9193.1103.9102.61761611921977/78
256184.998.121.29.06.0304.1314.9105.8103.31791631951978/79
26.8178.591.521.18.56.0675.0740.4105.6101.11831622051979/80

265181.292.824.37.66.91.586.01,737.5106.9101.01931632301980/81
268184495 625 98.67.03.157.13.761.5108.5101.72061672621981/82
27 5185.893.229.59.28.37593.38.488.6110.4102.72191752841982/83
269185 2101 825 09.25.8531.3635.5111.5104.92121762681983/84
26.3186.7106.323.06.95.3164.4167.4111. 7105.221771742931984/85
25.4189.8113.72257.07.3289.6290.9112.3105.32141752831985/86

1986
1987
1388

Calendar years
Base: 1986 = 100.0 הבסיס:

100.0
110.1
100.9

100.0 100.0
106.4 107.9
103.7 102.7

100.0 100.0
105.1
113.2

103.7
108.9

100.0 100.0
113.9 111.7
134.5 128.1

§2.6
§2.8
2.7

6.4
7.5
7.3

23.0
24.0
25.0

110.5 191.5
122.0 199.0
127.5 204.5

25.4
24.5
24.5
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות י"ג/1. לוח
n1rm fix p an אלא חקלאית. שנה

חקל< 0ונות,"1■יצור (אל0י עיקריים מוצרים של אםכ/ד אחרת)אלא /./y i:
כמות) (מדד

Agricultural production
(quantity index)
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1967/68=100=n"Dwn
14 131321.220.2_0.340.680.026.013.0272.7

18תש1 181827.036.90.853.2125.535.346.2270.0
18תשיא 182013.527.5_0.52.655.3142.037.013.7352.6
26ת^יב 232130.893.20.04.53.1120.1178.746.341.0349.6
28תשיג 252229.564.00.0828.1110.1203.055.4595352.0
35תשי"ד 292534.089.90.36.715.1126.1205.079.041.6470.5
34תש0ו 323236.042.12.221.019.291.1209.082.038.0392.0
42תשסו 383674,085.03.228.014.2109.3231.092.558.0452.0
47ת!ג1יז 424083.074.24 156.017.9123.0242.093.069.0439.0
47תשירו 495362.553.34.994.012.7110.8265.098.061.24355
54ת^יס 576273765.07.3122.115.3123.1270588.083.3587.6
ן 54תש 596641.326.610.7169.017.078.5296.281.852.0609.6

61תשכא 667365.962514.5221.014.5109.4277.185.070.3515.7
64תשכב 718151.748.216.1221.012.4103.6280.5111.088.3532.5
71תשכג 758154.736.313.4249.913.0109.1296.9108.993.3736.4
82תשכו 84881265116.615.7256.095122.7317.3106.892.3838.9
84תשנה 8587150.067.421.5294.613.5109.1306.7108.7101.7878.3
84תשכו 8790100.621.224.9282.013.4110.2344.0103.883.8906.5
99תשכז 99100221.656.0285289.312.9137.1342.493.492.01,082.0
100תשנח 100100175.024.533.0247.910.6113.13815109.694.11.265.4
106תג^כ0 104102155.820.539.2214J12.4139.9443.0114.6U9.91.178.1
110וזש"ל 109109125.013.635.3237.018.7137.3472.3137.1131. 51,261.9
123תשלא 121120199.517.636.7258.621.2141.2490.4142.0132.91,513.5
136תשלנ 131127301.432.840.3248.519.8132.5502.0143.1.161.71,552.8
131תשלג 131132241.517.937.4217.314.6126.8532.7165.1127.01,688.6
140תשלד 140141274.030.2498116.718.0138.0496.2152.4124.01,698.0
150תשלה 149148243.320.648.8259.018.8148.4609.2163.0134.81,506.0
155תשלו 157161205.518.253.7323.623.5140.1581.11747134.81,531.2
164ת^לז 164165220016.664.0320.022.51111584.1214.0130.01,528.1
176ת^לח 172167167.08.0792116.721. 5118.5673.8221.1144.81,473.8
179תשלט 17416813326.075.2146.720.587.0598.8211.0123.31,568.7
187השם 177164253.228.978.119.5110.0607.0171.7117.11,542.8
.תשמא 201 187167215.020.494.898.125.5112.0676.5218.1132.61,416.6

215 5.0756.5200.0117.21,795.9ת200178147.013.087.725.9
231ת^מג 213187335.038.092.7_23.1120.0764.5199.3120.51,522.8
209חשמד 206197130.08587.621.595.0767.2198.2130.51,523.0
223תשמה 211192127.76599.022.3100.0764.7204.4132.01,487.0
222ת^מו 208188168.511.269.0230100.0754.4206.8136.61,308.7

1986 = 100.0
1986100.0 100.0100.0168.511.269.023.0100.0736.5206.5135.81,308.7
1987107.9 107.9107.8298.020.559.221. 1120.0725.1218.3154.41 ,508.4
198898.3 102.7109.4211.010.063.019.0125.0688.4215.7160.51,126.3
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TABLEXIII/1.AGRICULTURE  KEY DATA (cont.)
Agricultural year, unless otherwise stated

ons, unless otherwise stated)Production of main products (thousand
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39.2
34.0

1.2
1.6

10.6
9.5

7.2
7.4

3.5
2.0

5.0 . . 107
7.4 . . 3.8

2.0
1.9

0.5
0.5

78.8
92.2

2425
330.0

3.5
6.6

1948/49
1949/50

30J9
54.8
57.6
79.3

1.8
2.3
2.0
3.0

7.1
11.5
12.7
17.5

6.3
8.0
9.5
12.6

5.7
8.2
10.9
11.3

7:2 . . 2.7
7.0 . . 14.5
8.1 . . 13.5
9.3 .. 21.5

2.2
2.4
2.8
4.0

0.6
0.9
1.2
1.6

103.3
119.3
128.1
146.6

391.5
3665
369.2
414.0

8.9
7.9
7.6
90

1950/51
1951/52
1952/53
/ 953/54

57.83.614.011.017.016.3 . . 2.86.24.5159.0503.511.01954/55
101.9
97.4

4.5
6.0

18.5
22.9

14.2
20.6

23.5
20.3

23.2 . . 25.0
22.2 . . 7.0

7.9
9.4

5.3
6.3

171.5
184.0

510.0
630.0

10.9
11 4

1955/56
1956/57 124.1

139.4
9.0
13.0

26.3
31.7

21.6
26.1

27.5
31.6

34.2 . . 17.9
40.7 . . 8.0

10.2
18.9

8.3
10.5

216.5
259.5

886.0
1 027.0

12.4
13 2

1957/58
1958/59 145.623.231.121.634.345.7 0.2 6.825.110.6277.31,114.013.91959/60

196730.136.626.744.154.6 0.8 20.822.711.1283.51 290.01471960/61 214.0
207.6

41.9
43.0

42.1
33.6

30.4
25.6

49.2
50.6

66.4 1.2 4.8
67.0 1.6 13.0

22.5
31.1

11.7
■ 11.9

316.0
297.0

1,273.0
1 113.0

16.4
1641961/62

1962/63 272.560.749.334.049.874.5 1.6 21.035.510.9304.81 278 51891963/64 249.456.946.134.244.074.0 1.4 10.530.911.8322.61,296.019.31964/65
273.165.842.733.353.981.9 2.3 10.928.212.3348.61 233 022 61 0)5^/)56 311.871.342.239.850.589.0 3.5 ו24.530.513.8380:2 402 022 91966/67 275.755.034.637.344.089.2 4.8 9.535.215.2393.81,224.024 51967/68 213.162.335.644.853.093.5 5.2 21.134.315.2408.31 218621 91968/69 289.061.824.736.061.1101.7 4.1 6.635.6155440.51,320.021.81969/70
307778.129.637.056.3124.2 7.6 12.536.515.7452.01 423 326 11970/71 323.667.533.148.341.5142.1 11.7 27.033.717.4476.01 404.727 11971/72 367.884.131.046.938.1144.5 12.3 4.035.718.0523.51 389 826 51972/73 332.774.230.244.433.7162.5 15.0 30.238.918.8545.11 468.722 71973/74 348.096.732.243.352.2172.9 17.1 4.937.120.2582.21,569.922.21974/75
374.795.831.645.957.4187.5 18.5 19.544.120.3655.71 676 524 21975/76 364.3101.629.440.661.7192.1 21.8 8.147.022.7671.41 704 324 51976/77 384.7106.533.642.753.7196.5 24.2 35.047.022.6669.91 789 924 51977/78 399.0122.933.7. 38.560.9202.7 32.9 8.250.021.7691.41 728 624 21978/79 410.4100.839.237.275.0200.0 32.0 45.055.C21.2670.:1,614.924.71979/80
430.2131.943.939.865.8209.8 8.0 19.755.e21.1682C1 530.523 11980/81 459.9117.942.044.473.2228.8 40.1 37.256.C21.3720.E1740 024 31981/82 521.1132.148.045.766.5250.3 61.6 37.257.£21.C753:1 777 721 51982/83 458.6. 118.9. 47.544.367.7269.0 52.5 17.358.C20.4797.12025י £25C1983/84 495.6101.840.040.E81.C244.1 77.2 39.C61.121.1788.12.048.£27X1984/85
522.6115.751.530.682.1228.6 68.0 38.C60.S21.e845.C1.812.£26.£1985/86

Calendar years
522.6115.751.530.£95.E248.2 68.0 38.C60.E845.0 18.£1 78926 £1986 579.7111.350.137.£101.C274.3 134.7 25.C64.21. C8801 785291987 472.0111.748.C36*69.1i261. 5 35.8 39.C66.:23.E< 1,843.9 936.32e1988
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות י"ג/1. לוח
אחרת צוין כן אם אלא חקלאית, שנה
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1673

_161.7_

0.1_146.6__תשי"ב
0.10.200206.100.6

4.100.20.1304901.1תשיד

3.00.20.3264200.9תשטו

rotyn3.14.3 0000.5293.201.3

26.83.9 00.100.3307 401.0

n"'e;n05.6 0.22.31.311308.001.9
21.14.8 01.81.33.337650.12.0

Tun8.06.4 0.34.43.73.7398.00.76.1

Nomn20.36.8 0274.02.9331.10.413.8
4.406.413.717349212.3

4.5 171.91171.6504.814.8
_3.0 1.81.03.02.1454.30.117.6

4.1תשכיר, 8.01.38.20.8526.60116.8
5.8 8,54.49.20.9581.9_21.2

1.55.2תשכ"ז 10.56.34.31.3664.60.115.9
5.8תשכ"ח 8.015.28.21.9737.91.57.9
6.5_תשכ"ס 21.02455.018.869750.913.13.4
12.09.8ת^ל 14.043.59.928.0815.71.416.62.5

10.011.6תשליא 15.048.612.337.685852.515.74.4
15.011.0ת^ל"נ 17551.813.248.2859.04.911.07.5
6.58.2תשל"ג 11.460.929.336.5776.94.83.97.8
6.010.7ת^לר 26.651711.242.1818510.04.810.6
6.010.7ת^לה 25.865.911.253.2926.98.58.713.4
5.512.8תשל"ו 32.278.523.0505955.89.711.515.0
5.0127תשל"ז 39.0103.719.447.4921.610.210.118.7
10.6117תשלח 52.0118.720.862.6898.011.010.019.7
11.910.1תשל"ס 60.297.222.952.4964.612.213.328.2
15.810.1תש~0 59.178.77.743.3854.713818.426.1

12.310.7תשמ"א 81.7106.418.754.2821.016.416.46.3
3.016.9 67.2111.631.345.2760.719.716.233.0

7.511.6תשס"ג 82.775.716.642.6700.716.114.049.7
7.012.3תשמיד 8).4100.037756.0586.823.020.042.6
1.010.8ת^0ה 89.096.533.650.3544.315516.960.4
11.6ת^מו 59.0101.230.548.5537.914.724.953.1

niVשנור 1

198611.4 59.069.423.613.7537.90.210.152.6
1987_10.2 53.157.830.810.1570.50.110.990.0
19889.2 56.542.829.711.6470.30.15.826.7

תפוקה מחירי ''מחירים, לפרק מבוא ראה החקלאות, ענף מחשבונות ננזר אינגו /ד, מדר 3 לכשר. בבקר כל1לים ריחלב 0^רר לפי0ים עגלימ ג שכה. 0וף 1

תשמו טד תשמיד את להשוות כדי 6 .nry ומחנל ושומרון מיהודה מועסקים ת^ל,כולל tun 5 ואמירה. שקלול no'e/ /x 077Jn >\v\u 4 בחקלאות. ותחומה
השקעה כנלל נתשמו החל 8 י"נ/19. ללוח 1 הערה ראה ביניים, מתוצרת תשומר, נ0 כולל בתשמה, החל 7 ב1.000, להכפילם יש קורמים, למדדים
 תשמו ער to עזה. וחבל ושומרון ליהודה שהועברה ח1צרח כויל איגו היצוא ב986ו. החל 9 ובייעור. ציירים במ0עים
הערה ראר. 1 2 תקציבית. שנה  בתשמג החל 1 י 7)ומ9ו0נ1. כולל ,m1/ n\w ל0י 1986 woj נ1.7 המתחילות דש1'ם שנית לפי

'נ/9. ללוח 2
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TABLE XIII/1.AGRICULTUREKEY DATA (cont.(
year, unless otherwise statedAgncultura

Exports of main products (thousand
tons. unless otherwise stated)נבחרות niniiunnputsSelected
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1.42571948/49
3321949/50

_4131950/51
__123.537.24681951/52

0.3184.036.55631952/53
5.4150.241.866010.77.42.21953/54

o'.i4.1215.264.17609.89.22.61954/55
017.0232.368.183012.01252.81955/56
017.3297.677.783011.313.82.51956/57
0179.30.4238.9106.81,00014.514.72.01957/58

0.1280.20.8412.2127 499015.414.62.01958/59
0.1397.64.3473.61235,06016.914.62.21959/60
0358.720.6497.8144.61,02518.112.32.21960/61
0310.020.3496.4157.51,12520.513.02.21961/62

0.1103.823.9492.0160.61,14018.811.9■2.41962/63
0.1189.420.2553.7186.8.02521.110.22.51963/64
0.2198.622.9571.2183.91,09522.811.23.01964/65
0.827.417.0610.8192.61.26524.012.04 41965/66
0.7163.331.4660.0214.2,11527,410.64.71966/67
0.9151.919.6617.0187.21,26528.311.86.41967/68
2.117.219.2648.0198.41,23528.012.36.81968/69
5.219.320. i721.4212.01,34029.614.19.41969/70
7353.912.7807.5223.6,24532.014.510.81970/71
8.888.611.8845.3240.1 ,27533.216.212.21971/72
10.922.014.5945.8259.8,29534.016.313.61972/73
10.615.022.21.030.6278.1,16030515.111.51973/74
15.836.413.41,102.4271.0,23032.717.015.21974/75
25 099629.51,122.9323.4,32536.719.417.91975/76
34.9163.524.91,120.3321.8,30037.518.718.51976/77
75.1213.019.81 ,086.3315.7,27038.819.821.91977/78
77.6148.016.31,163.6312.3.32537.918.622.01978/79
84.351.828.21,197.4304.0.22036.915.121.71979/80
81.639.023.81,139.9324.7.21239.214.721.91980/81
81 143.821.81,146.2335.6,26037.714.522.91981/82
73.236.112.61,229.3383.4,2551144.414.719.41982/83
65 1166.112.71,197.6357.2,35643.416.222.71983/84
65.4245.815.51,057.0344.5,38948.415.525.31984/85
95.143.719.11.116.5360.5,43452.917.727.31985/86

Calendar years
95.118.720.11.121.2359.5,43455.520.628.01986
122.294.122.91,371.4396.7.02550.920.429.31987
128.4106.315.11,380.3352.21,17946.518.031.41988

1 At end of year. 2 Bull catves tor meat from dairy herd are included with beef cattle. 3 This index is not derived (rom agricultural branch
accounts. see introduction to chapter X Prices. prices 01 output and input in agriculture. 4 Change 01 definition orweighting method. 5 Since
1969'70. includes employed persons from Judea and Samaria and the Gaza Area. 6 To compare indices of 1983/841 985/86with previous years,
they must be multiplied by 1 .000. 7 As of 1984/85. met. also input of intermediate produce; see note 1 in Table XIII/19. 8 As 01 1985'86
incl. investment in new plantations and forestry. 9 As of 1986. exports do not include transfers to Judea. Samaria and the Gaza Area. 10 Till

1985/86  fertilizer years, starling on 1 VII. and as 01 1986  calendar years: includes compost. 11 As of 1982/83  budget year. 12 See
note to Table XIII/9.
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סבעי אזור לפי חקלאיים, שטחים י"ג/2. לוח
TABLE XIII/2.AGRICULTURAL AREA, BY NATURAL REGION

1987
unamsדונמים

גידולים .nowCrop areas
,n117Tגידולme)

noa/n1מ0עיסninncropsField
0בעי .המעובדאזור Naturalאדמהללא region

Cultivatedומקשההדריםהדרים
areaCitrusPlantaVegetables,בעלבהשקיית

tions,potatoesIrriUn
excl.andgatedirrigated
citrusmelons

הכל 04,332,471358,664534,623406,378943,0281,396,937TOTALך וחיפה הצפון orthernמחוזות and Haifa Districts
חולה 118,9203,38726,39289273,87714,440Hulaעמק Basin

מזרחי עליון 43,43831519,7456048,3366,483Westernגליל Upper Galilee
הצור '30,7688939.421אזור 2,21213,1824,240Hazor region

inerot<79,0286,10320,9703,19835,73511,056כנרות
מזרחי תחתון 126,8151,40528,63318,9289,87253,003Westernגליל Lower Galilee

שאן בית 118,9715,4547,56510,14266,1855,7133etעמק Shean Basin
חרור 82,002עמק .3,0073,4854,24538,48032,301Harod Valley
כוכב 50,4089573,5355,87010,56029,446Kohhavרמת Plateau

יזרעאל 225,4147,75213,13924,39975,29799,076Yizreelעמק Basin
מנשה .רמת 30.2581751,8771804,73620,903Menashe Plateau נצרתתירען 113,03236716,64817,9747.46764,511NazarethTiranהרי Mts. מערבי תחתון 150,80910040,58728,1811.75361,403Easternגליל Lower Galilee
'חיעם ehiam'!53,51562920,6311,4291,05415,890אזור Region
אילון 26,81663711,1404701,6614,028Elonאזור Region
נהריה Jahariyya.47,6111,91922,2662,94810,0157,063א11ר Region
עכו kko^47,7391,3507,218.4,71220,8079,624אזור Region

הגולן 86,6711,01527,9516,47027,52515,92530lanאזור Region
חיפה 67,5251,8796,4246,29220,93519,398Haifaאזור Region

3armel Coast הכרמל 32,1101,1547,1402,8129,5407,821חוף
יעקב זכרון 24,78246111,4493535,6803,651likhronאזור Ya'akov Region

אלכסנדר 42,69446516,3855,0903,55013,283Alexanderהר Mountain מערב חדרה. 55,13424,0769,1801,7368,4946.824Haderaאזור Region, West
מזרח חדרה, 64,2453,78919,12111,16317,73514,918Haderaאזור Region, East

entral S Tel Aviv District; אביב ותל המרכז מחוזות
צפון ,102,49031,27818,7696.31923,79516,917Sharonשרון. North
מרכז ,108,8854341716,41114.7226,75816,0195haronשרון. Central
השרון 73,09529,3567,10117,677דרום 14,3954,305Southern Sharon

צפון תקוה, פחח etah'50,37414,5744,5035,94519,2865,568אזור Tiqwa Region, North
דרום תקוה, פחח etah'18,2612,7035,0208663,7662,752אזור Tiqwa Region, South

לוד 132,30828,28213,73114,89329,53512,444odאזור Region
רחובות 115,11934,98216,8539,44923,23711אזור ,393!ehovot Region

לציון ראשון 37,29324,9372,8558272,5752,192iishonאזור LeZiyyon Region
אביב תל 18,1303,1591,1018,9632,8412,716elאזור Aviv Region

והדרום ירושלים rusalem!מחוזות £ Southern
יהודה 15,1546.6307195051,460הרי

Hstricts
udean Mountains

יהודה 71,00097916.8804,61019,70615,481udeanשפלת Foothills מערב מלאכי, lalakhi'85,65210,89012,31018,25129,6644,614אזור Region, West
מזרח מלאכי, 154.2324,8257,8527,80261,55752,196lalakhiאזור Region, East

לכיש 150.9638,9517,49316,45814,81581,572akhishאזור Region
אשרוד shdod._1,2671,167100אזור Region

צפון אשקלון; 108,11620,6665,8619,53327,37620,113shqelonאזור Region, North
דרום אשקלון, 121,3553,6272,13910,07854,58842,264shqelonאזור Region, South

גרר 254,73112,2463,20425,84635,299120,838ierarאזור Region מערב הבשור, 281,2916,5776.05632,22958,64599,149esorאזור Region, West
מזרח הבשור, 94,6324,0151,6094,90313,92940,123esorאזור Region, East שבע באר 340,4066036,3302,7906,686307,056eerאזור Sheva Region

צפונית 20.322833,32616ערבה 112840_orthern Arava דרומית outhern_13.0573802,7182,7732,298ערבה Arava
הנגב 39.2153273.0514,40610.56214,500egevהר Mountain

עזה וחבל שומרון ,deaיהודה, Samaria and Gaza בלבד) יהודיים rea(■ישובים (Jewish localities
30.5231,8947,9597,2744,397800ירדן

\\y)
arden ורמאללה שכם 8.4771.0791,600121,3571,465ablusאזור and Ramalla Region לחםיחברון בית ethlehemHebron_7,0661,8966631,080אזור Region עזה aza_19,4703783631,9581,060חבל Region

"דוו1 140,881tknownלא

AGRICULTURE 394



אזורית מועצה לפי חקלאיים, שסחים י"ג/3. לוח
TABLE XIII/3.AGRICULTURAL AREA, BY REGIONAL COUNCILS

1987
Dunams

גידולים 1nowCorp areas1

.np71'שדה גידולי
niDnField.מ0עיםהש0ח crops

אזורית ,\y\1inאד0הללאהמעובדRegional council j 1 111 /* t נ_ו ^ 1jו

Cultivatedומקשההדריםהדרים
areaCitrusPlantaVegetables,בעלבהשקיית

tions.potatoesIrriUn
excl.andgatedirrigated
citrusmelons

הכל 04,332,471358,664534,623406,378943,0281,396,937TOTALך
m הצפון DistrictNorthernסהמחוזות and Haifa

7,200_4,217601.900Allona
שאן נית 125.6865,5247.90710,10470.2358,309Biqatבקעת Bel She'an

73,01099516,5404,61028,14516,275Golanגולן
151,4267,4778.15417,94654,44262,538HaGilboaהגלבוע

העליון 126,4072,17621,6062,22790,23818,408HaGalilהגליל HaElyon
התחתון 78,1391,07111,2348,2877.97533,511HaGalilהגליל HaTahton

40,3681,8583,6994,07220.1169,051Zevulunובולון
הכרמל 50,7671.97610,5733.45016,48911,608Hoiחוף HaKarmel

החרמון 18,3221.4529,4793501,500400Mevootמבואות HaHermon
66,4893884,9881.05023,78933,066Megiddoמגידו

אשר 89,6333.99028,9213.95032,24313,388Matteמסה Asher
55.2955,1529,1071,05325,35513,649Menasheמנשה

יוסף 5,44610_12.977מעלה Maale Yosef
הגליל 12,2521501.5063,291Merom_22,962מרום HaGalil
הגליל 8.0352.8504,550Merkazמרכז HaGalil

6,6512401,6616051,7571,239Misgavמשגב
הירדן 1710V62,6073.66716,9251,66030,7918,914Emeq HaYarden

יזרטאל r7nu178,3384.3938,42514.36655,50686,682Emeq Yizreel
אביבי ותל המרנז Centralמחוזות and Tel Aviv Districts1

25,4887,2463,7171,4547,5132,834Brenerנרנר.
10,2595,3071,249840536650Gederotגדרות

76,78810,46512,8549,08419,1109,116Gezerנזר
רוה 16,74410.0632.015352,525874Ganגן Rawe

השרון 74,73324,7719.5017,96723,4646,192Deromורום HaSharon
יבנה 22,0756,3141.62586011,127700Hevelחבל Yavne
השרון 33,05010,8194,6923,0814,9158,644Hofחוף HaSharon
ה^רון 39,53920,2642,5725,4301.4832,095Levלנ HaSharon
45,2995,3578,5713,87189375,178Modiimמודיעים

ש/ד7/ 18,0941,1605438731,6363,605Nahalנחל Soreq
חפר 94,25725,98417,6356,28923,79516,917Emeqעמק Heler
לוד 30.38213,5551עמק .2362.4015,2421.900Emeq Lod

ירושלים Jerusalemהדרוםמחוזות and Southern Districts
275,0606,5775.88131,24957,14597,049Eshkolאשכול

0וניה 82,30710,50312,24618,11528,3144,614Beerנאר Tuveya
שמעון 155,6302,7642,3966,62621,61190.229Beneכני Shimon

התיכונה 15,013332,40413,083238HaAravaהערבה HaTihona
אילות 13.9674552.9182,8412,313Hevelחנל Elot
אשקלון 97,87911,1405,4999,53327,37620,039Hotתוף Ashqelon

133,2723,0993,1675,41754,10854,357Yoavיואב
107,6796,4376,31012,1829.04254,259Lakhishלכיש

יהודה 86,13697923,5105.32320.21116,941Matteמטה Yehuda
160,4207,4882,53210,65119,13267,074Merhavimנורחבים
110,0796,7971,80916,31415,87049,307Azzataעזתה

ננכ 37,7212522,2674,33810,54714,500Ramatרמת Negev
הנגב 121.3553,6272.13910,07854,58842,264Shaarשער HaNegev

63,6714,4515,7196,71214,57222,029Shafirשפיר
Tamar_5,309509223.029602חתר

עזה וחבל שומרון הודו;. .Gaza AreaJudea, Samaria and
יהודי בלבד)("שובים only)(Jewishם localities

עציון 8711Gush._871נ1ש Ezion
רוברון 1.0256621.080Har_6,195הר Hevron
עזה 19.4703783631,9581.060Hoiחוף Azza
4,1941101.519736490Megillotמגלות

בנימין 5.466792121,3571,465Matteמסה Binyamin
הירדן 26,3291,7846,4406.5383.907800Arevotערבות Hayarden

Shomron
Not in regional councils'

שומרון
א"ד'/ת במועצות לא

1,142
1.001.405

5
110,07V

13
193.687124.84529.095476.526

'רוע 140.881לא


Not known

כלולים אפעל נתוני אווריות.1 במועצות x?'j1 Efal's data are included in Not in regional councils.
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השדה גידולי שטח י"ג/4. לוח
TABLE XIII/4.AREA OF FIELD CROPS

7ונם Thousandאלפי dunams

תשל
1969/70

Qun
1979/80

1!own
1983/841

rrnan
1984/85

rrjvun
1985/86

19871988

הכל 0ך
Total

מזה:
בהשק"ה
Thereof:
Irrigated

הכל 0ר
Total

מזה:
בהשק"ה
Thereof:
Irrigated

nrn^pn Agriculturalשנים yearsCalendar years לות שנות
הכל 02,517.82,592.62,303.02,417.52,380.62,340.0943.12,360.81,008.8TOTALך

:<,11n Winterגידולי crops:

n";7un111.0705362.836953635292.0292.0302.4302.4Irrigated

1,716.9.1,579.51,067.11,118.11,214.21,312.31,263.1Unirrigatedבעל

קיץ: Summerגידולי crops:

526.3697.1789.28435722.6651.1651.1706.4706.4Irrigatedהטק"ה

163.6245.583.986.480.384.688.9Unirrigatedנעל

CROPגידול

1,074.2976.3863.7822.7903.0949.0145.7922.6158.2Wheatחיטה

174.42670139.3186.1176.8151.34.1143.03.9Barleyוהעורר.

לגרעינים 42.631.512.010.59.62.40.71.30.4Sorghumסורגום for grain

38.226.726.747.349.012.249.212.7Chickהילוצה peas

8.428.042.154.266.871871.871.071.0Maizeתירס

349.3621.9622.0646.2477.7424.2417.8503.0497.7Cottonכותנה

53.345.942.143.547.748.648.638.038.0Groundnutsבוטנים

32.4103.040.449.971.460.725.261.223.6Sunflowersחמניות

28.68.86.58.07.05.75.9Tobaccoטנק

לשימורים 9.513.312.315.518.624.418.218.414.6Peasאפונה for canning

סוכר 46.0Sugarbeetסלק

Safflower■0.36.71.5חריע

ynmnw9.24.10.20.1Sesame

n11n ,nniii1695160.4161.7148.0147.1275151.029.1Hay, winter

n11n ,pn1 moon130.1154.5177.9168.6183.268.1180.665.9Green fodder, winter

קיץ ג0, .97.468.980.090.787.884.577.972.3Roughageמססוא summer

■50.9111.91345145.9אחר 134.818.7137.721.4Other

1 For comparison with previous years. see introduction. מבוא. ראה קורמות, משנים נתונים עם הש1ואה לשם 1
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ומקשה אדמה תפוחי הירקות, שטח ו"ג/5. לוח
TABLE XIII/5.AREA OF VEGETABLES, POTATOES AND MELONS

Thousand dunams דוננז"ם אלפי

7/שי>
1969/70

Dwn
1979/80

rn<on
1982/83

תשמד'
1983/84'

rrovjn
1984/85

roiun
1985/8619871988

ni'jOpnAgriculturalשנים yearsnnruלוח

Calendar years
כולל 390.4406.4422.0GRAND§355.2351.3364.1390.6§345.7סך TOTAL

הבל 0ך  199.3222.8217.8223.4244.3243.4244.9253.6Vegetablestotalרקות

43.556.463.755.258.653.449.749.8Tomatoesעגבניות

28.526.117.020.920.422.827.426.5Cucumbersמלפפונים

12.310.410.810.712.512.113.213.9Carrotsגור

ונמנה 11.918.015.614.513.715.215.416.3Deppersפלפל and gamba
:נש 20.324.228.120.922.121.618.319.6Dryבצל onions

5.98.95.85.87.47.5656.9Eggplants
8.58.45.44.96.86.76.67.0Vegetable marrows

6.711.516.413.816.216.615.316.1Cabbage2כרוב2

5.26.76.85.66.78.38.88.7Caulillowerכוונית

5.25.46.55.57.1858.48.1Lettuceחסה

וצנונית 6.06.44.14.26.16.76.36.4Radishesצנון (including

red)
(סלרי) 2.34.84.76.38.08.07.48.2Celeryכרפס

(ארטישוק) 9.72.53.12.72.42.73.33.5Artichokesקנרס

3.53.82.62.93.53.74.14.7Garlicש/ם

6.55.94.12.01.03.13.74.6Beansשעועית

שדר, nm1.43.42.82.33.02.62.82.6Strawberries

21.920.020.345.248.843.947.750.7Miscellaneousשונות

אדמה 48.350.244.051.354.154.255.857.6Potatoesתפוחי

הכל 0ך  98.182.289.589.492.093.0105.7110.8Melonsמקשה  total

אננויחים,
נעל

54.931.230.526.325.625.531.733.1Watermelons,
unirrigated

אננ1ירוים.
נהטקייה

21.021.331.432.531.831.532.434.8Watermelons,
irrigated

מלונים.
נ"ל

15.811.29.912.714.914.816.117.2Sugarmelons,
unirrigated

מלונים.
נהשקייה

6.418.617.717.919.721.225.525.7Sugarmelons,
irrigated

1 For comparison with data of previous years. see introduction.
2 Including Chinese cabbage and Brussels sprouts.

מבוא. ראה קודמות a'wn D'j1m ע0
'ניצנים*. וכרוב ינ1

השוואה >שם ו

ס כרונ כויל 2
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יישוב צורת לפי ופרחים, ירקות שדה, גידול* שטח י"ג/6. לוח
TABLE XIII/6.AREA OF FIELD CROPS, VEGETABLES AND FLOWERS,

BY TYPE OF LOCALITY
Thousand dunams ooj/t אלפי

19871988

משקיםמשקיםסשקיםמשקים
FFלאיהודייםpEcאיהודיים<
N<2יהודייםאחריםt enN

n.<
■p2יהודייםאחרים

c ocnOtherNon!z on דק~/
nOtherNon

QaoJewishJewishj ^
aooJewishJewish

1<farms2farmsfarms2farms

nnucropsFieldגידולי
הכל 2,340.0,175.9562.6סך 1127.5474.0,183.8 2,360.9590.9 1127.8458.4TOTAL

949.0403.6246.359.8239.3922.63755269.159.9218.1Wheatחי0ה
Barley(.151.312.317.87.5113.7143.07516.97.5111ש1ורה

לגרמנים 2.40.41.30.71.30.60.7Sorghumסודגום for grain
49.023.68.93.013.549.225.07.32.914.0Chickחימצה peas

לשימורים 24.418.46.018.414.83.6Deasאפונה for canning
71.856.014.11.50.271.054.315.01.50.2Maizeתירס
424.2327.779.916.30.3503.0389.896516.40.3Cottonכותנה
48.628.611.86.91.338.019.99.96.91.3Groundnutsבוטנים
60.728.621.92.28.061.227.216.82.215.0Sunflowersחמניות

חורף ,147.166.738.715.326.4151.071.538.715.325.5Hayשחת, winter

ירוק, 183.2112.962.96.70.7180.6109.164.16.70.7Greenמספוא fodder,
winterחורף

קיץ ג0, ,87.857726,02.61.577.953.120.72.61.5Roughageמספוא summer
140.539.427.05.069.1143.736.131.75.270.7Otherאחר

ion.nUI|7DI"■דקות Mmelonspotatoes andVegetables,
הכ7י 406.466.4188.461.390.3422.068.7197.661.394.4TOTALסך

49.74733.65.85.649.85.232.95.85.9Tomatoesעגבניות
27.41.38.43.514.226.50.7773.514.6Cucumbersמלפפונים

13.29.52.31.10.313.99.92.61.10.3Carrotsג;ר
יבש 18.32.012.02.51.819.62.013.02.52.1Dryנצל onions
55.929,814.211.60.357.630715.011.50.4Potatoesתפרא
'105.710.543.913,437.9110.810.346.613.4מקשה 40.5Melons
136.28.674.023.430.2143.89.979.823.530.6Miscellaneousשונות

Flowers.םפרח
הכל 18.91.615.61.40.320.92.017.21.40.3TOTALסך

1.71.71.81,8Rosesרדים
3.42.90.30.23.22.70.30.2Carnationsצפורן

2.12.12.42.30.1Geypsophilaגיפ0נית
uscus^0.90.91.01.0רוסקוס
1.70.51.21.8051.3Narcissusנרקיסים

שעווה 1.41.30.11.51.40.1Waxפרחי flowers
7.71.15.51.00.19.21.56.70.90.1Otherאחר

1 Incl. collective moshavim.
2 Incl. institutions for education, research and crop and livestock improvement.

שיתופיים. מושבים כולל 1

והשבחה. מחקר חימר, 10ס11ת כולל 2
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המטעים שטח  י"ג/7. לוח
TABLE XIII/7.AREA OF FRUIT PLANTATIONS

דונמים '.ifnThousand dunams

1988

0'pvjnG'j7K>D
O'VJTI0"לאיהוד י1969/701979/80 הכל1987 jo2קיבוציםQOVUID3הוד"םאחרים■

TotalQibbuMoshOtherNon
zimavim2Jewishewish

farms3farms

חקלאיות D'iki
Agricultural yearsלוך Calendarשנות years

כולל 840876.0893.3897.1169.1339.4238.2150.4ifRANDסך TOTAL \!כל 420412.0358.7358.743.4156.0157.91.4Citrustot3lהררי00ך 1UI0W158.0138.0136.25.747.682.10.8ShHrnouti 70.058.357.83.329.025.20.3Latesאפילים 92.074.075.518.529.727.20.1Granefruitאשכוליות ■92.088.489.215.949.7ארר 23.402Other  הררים מטעים.ללא
הכל 0ך
תפוחים

426464.0

36.4

534.6
44.2

538.4

45.2

125.8

11.8

133.3

17.0

80.3

7.3

149.0

9.1

Plantations, excl.
citrus  total
Applss 8.19.39.62.25.1220אגסים 1Pears 9123.924.726.20.821.23.40.8Pp3fאפרסקים hss 0שמש

חבושים, שויפים.
ודובדבנים

8.8
12.2

9.0
16.8

8.9
17.1

0.2
1.6

3.0
8.7

5.2
3.8

0.5
3.0

Apricots
Plums, quinces. cherries

0אכל ענני
"ן ענני
בננות

41
52
19

31.6
34.0
19.4

35.4
. 20.6

21.8

36.6
20.3
21.9

1.1
2.4
14.0

18.8
7.0
7.6

6.7
105
0.3

10.0
0.4

Table grapes
Wine grapes
Rsnanas 106115.8134.6134.52.421.08.7102.4Olivesזיתים 4039.432.332.89.55.06811.5Almondsטקדים (טקן) 1418.515.61552.89.03.60.1אגוזים
1 vii 1 iwi 1uo

Pecan nuts 86.4106.5104555.036.112.41.0Avocadoאנוקדו ללא 0ונ0רופ"ם.
אבוקדו

45713.534.334.99.117.37.51.0Subtropical. excl.
7.515.716.210.94.10.60.6תמרים

avocado
Dat6s ארר

נושאי כוסעים מזה:
הכל סך  פרי

8.5
730.1

13.8
814.0

14.2
815.1

2.0
139.6

2.4
310.2

1.3
223.8

8.5
141.5

Other
THEREOF: FRUIT BEA

RING PLANTA
הכל 382.0345.6343.336.2151.7154.01.4הדדיםסן

TIONS  TOTAL
Citrus total ■oiniy156.0137.3135.55.747.381.708Qhamnuti

68.358.057.43.328.924.903L316Sאפילים אשכוליות
אחר

87.0
70.7

69.7
80.6

69.9
80.5

15.0
12.2

28.5
47.0

26.3
21.1

0.1
02

Grapefruit
Other  הררים ללא מטעים,

הכל םך
תפוחים
אגסים

348.1

29.0
7.8

468.4

35.9
7.5

471.8

36.9
7.8

103.4

9.8
2.0

158.5

14.0
4.1

69.8

5.9
1.7

140.1

7.2

Plantations, exc/.
citrus  total
Apples
Pears 16.522.322.40.618.32.70.8Peachesאפרסקים vmvn6.48.28.10.22.74.80.4Apricots חבושים, ,G'Dot

וווברבנים
8.614.414.71.47.72.72.9Plums.quinces, cherrie

מאכל ענבי
"ן ענני
בננות

27.8
29.0
17.3

32.1
19.5
20.3

32.9
19.1
20.3

1.0
2.3
12.6

15.6
6.4
7.4

6.5
10.0
0.3

9.8
0.4

Table grapes
Wine grapes

95.0124.8125.32.018.87.996.6Olivesזיתים 36.629.129.77.84.66.011.3Almondsשקדים (9קן) 16.613.513.41.68.43.30.1Ppranאגוזים Nuts 41.097.697.149.734.811.61אבוקדו 0Avocado ללא סונטרופ"ם,
אבוקדו
תמרים

7.0

4.0

23.3

9.1

23.8

9.5

5.1

7.1

12.6

1.4

5.2

0.4

0.9

0.6

Subtropical, excl.
avocado

Dates 5.510.810.80.21.70.88.1Othersאחר

1 For comparison with previous years. see introduction. 2 Incl.
collectivemoshavim 3 Incl. institutions (or education, research and
crop and livestock improvement 4 Incl. about 30 thousand
dunams in auxiliary (armswhich are not included in data tor other years.

מושבים כו>ל 2 0בוא. ראה ,nin11(7 q'iud o'lini oy ד,ש/ואר, oa? 1

כולל 4 והשבחה. מחקר חיכור. 0וסדות כולל 3 שיתופיים.
השכים. יתר בנתוני גלול אינו זה ש0ח עורי, נ0שקי דונם אלף ני30
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מינים לפי היער, שטח י"ג/8. לוח
TABLE XIII/8.THE FOREST AREA, BY SPECIES

Thousand dunams; end of year שנה .j/o :d'nin ■0Vw

rniun19871988תשייםתשלתשכהתשךתש1תש"0
1948/491949/501959/601964/651969/701979/801985/86

חקלאיות Agriculturalשנים yearsnniuלוח
Calendar years

כולל 04034196517678861,0281,1201,1401,156GRANDך TOTAL
טבעי 350350350350350350350350350Naturalיער forest

נטוע 5369301417536678770790806Afforestedיער area
הכלי total1סל
141218321426484495506Coniferousמחטניים
93118122135127128129Eucalyptusאקליפטוס

10131519242323Tamariskאשל
23512101112Acaciaשיטה
14181825344042Mixedמעורב
19212020151515Carobsחרובים
23811272829Pathsדרכים
t!M 691316353636Firebreaksקוי

14141414141414Other

1 Including roadside plantations (according to scale: 1 km plantations
= 7 dunams). In 1 985/86, a newmapping of species was carried out

7 שור. נ0יעות קמ ו מורד: (לפי והררכים הכבישים בציד1 n1y03 כולל
המינים. של מחודש מיפוי נע^ה .בתשמ'ו, דונם}

employed persons מועסקים
בעבודה ומעמד אוכלוסייה קבוצת לפי החקלאות, בענף מועסקים יג/9. י

לוח
TABLE XIII/9.EMPLOYED PERSONS IN AGRICULTURE, BY POPULATION

GROUP AND EMPLOYMENT STATUS
Thousands; annual average וטנת ממוצע אלפים;

rnvin198619871988תש"ם'תש"לתשכר
י1959/601969/70 1979/801985/86

חקלאיות לוחשנים Ttntv
Agricultural yearsCalendar years

כולל 0121.189.887.787.084.987.679.6GRANDך TOTAL
עצמאים מעבידים,

קואופרטיבים וחברי
32.528.526.325.824525.624.0Employers, selfemployed

and members of
cooperatives

קיבוצים 21.015.519.919.519.320.418.0Qibbuzחברי members
תשלום ללא משפחה 21.414.512.05.86.37.26.5Unpaidבני family members

46.231.329.535.934.834.431.1Employeesשכירים
הכל טך  .97.864.559.859.757.859.הודים f54.9Jewstotal

עצמאים, ,61.746.546.044.944.246.342.2Employersמעבידים, selfemployed,
קואופרטיבים membersחברי of

משפחה ובני cooperativesוקיבוצים and
תשלום qibbuzimללא and unpaid

family members
36.118.013.814.213.612.812.7Employeesשכירים

הכל סך  יהודים 23.325.327.927.927.128.524.7NonJewstotalלא
עצמאים, ,13.212.012.26.25.96.96.3Employersמעבידים, selfemployed,

קואופרטיבים membersחברי of
ללא משפחה ובני

תשלום
cooperatives and unpaid
family members

10.113.315.721.721.221.618.4Employeesשכירים
10.18.35.17.16.56.05.6Fromמישראל Israel

ושומרון 5.010.614.614.715.6212.8From_מיהודה Judea and Samaria
עזה andומחבל Gaza Area

1 Population estimates are based on revised estimates, following the
censuses of population and housing of 1972 and 1983, respectively;
consequently, one should be cautious on comparisons with previous
years  see introduction to Chapter Xil for detailed explanations.
2 Data for 1988 were standardized according to actual days worked
as against the previous years

האוכלוסין מפקדי בעקבות ,o'j/7/noD'yinm ^y D'ooun n"01<:<1N 1now 1

קודמות, לשנים בהשוואה להיזהר יש ולכ1 בהתאמה, וב1983 כ1972 והדיור
י*ב. לפרק במבוא הסברים ראה

השכירים נתוגי עזה, וחבל ושומרון יה1דה באזורי המאורעות עקב 2

קודמת. שנה לעומת בפועל עבודה ימי לפי תוקננו 1988 בשנח
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means of production "צור אמצעי
הנכס סוג לפי החקלאי, במשק הוןי מלאי י"ג/10. לוח

TABLE XIII/10.CAPITAL STOCK1 IN AGRICULTURE, BY TYPE OF ASSET
NIS thousand, at 1967/68 prices תשבח במחיר ,1181 אלפי

הנכס סוג
תשך

1959/60
תשל

1969/701979/80
ro>un
1985/86

198619871988Type of asset

Agricultural years חקלאיות Calendarשנים years לוח שנות
גולמי הון capitalמלאי stockGross

הכל 185.2284.7363.2386.4407.2םך 392.5427.5TOTAL

56.291.493.0110.4122.6מטעים 118.31261Fruit plantations
חיים 41.444.652.257.261.0בעלי 54.362.5Livestock

חקלאיות ומכונות 21.549.1106.9116:9117.4ציוד 119.3118.8Agricultural equipment and
machinery

חקלאיים 47.360.369.767.066.4מבנים 66.267.3Agricultural structures
השקייה 16.832.128.426.831.8רשת 26.345.2Irrigation system

3.78.34.44.5חממות 4.34.2Greenhouses
רגי0 1.41.81.31.01.0בריכות 1.11.0Fish ponds
ניקו! 0.61.73.42.72.72.52.4Drainageמפעלי systems

נקימלאי Netהון capital stock
הכל 0149.1185.4210.2218.8224.5235.9254.2TOTALך

50.663.556.057.164.966.667.4Fruitמנועים plantations
חיים 41.444.652.257.254.361.062.5Livestockבעלי

חקלאיות ומכונות 10.725.852.852.354.451555.1Agriculturalציור equipment
and machinery

חקלאיים 31.731.131.437.036.236.336.6Agriculturalמבנים structures
השקיית 13.416.511.012.411.917.230.1rrigationרשת system

.2.5חממות 4.31.51.42.21.5Greenhouses

דגים 0.90.40.50.40.50.40.4Fishבריכות ponds
ניקוו 0.41.02.00.90.90.70.6Drainageמפעלי systems

I See introduction. ממא. ראה 1

סוג לפי חיים, לבעלי מרוכז1 מספוא תערובות מכירת  י"ג/11. לוח
TABLEXIII/11.SALES OF CONCENTRATED FEED MIX1, BY TYPE

טונות Thousandאלפי tons

rrVwn
1974/75

תשם
1979/80198619871988

חקלאיות לוחשנים yearsCalendarשנות
Agricultural years

כולל 1,572.31,579.01,623.71,709.11,783.3GRANDסך TOTAL

541.4459.7472.1494.4514.5Forלבקר cattle
הכל 956.01,018.11.054.01.101.91.148.2Forלעופותסך poultrytotal
364.3411.8421.4433.2490.5Broilersלפ0ימים

מאכל ניצי 315.0310.6307.1311.5316.2Layersלה0לת
רבייר, ביצי 31.836.132.238.037.8Breedingלהטלת

הודו 195.3189.0238.3235.6236.7Turkeyלתרנגול1
49.670.655.083.667.0Otherלאחר
ולאחרים 74.9101.297.6112.8120.6Forלצאן sheep. goats and other

livestock

\ About 2?6S96 is exported to Judea and Samaria. the Gaza Area andabroad..<1n*71 ע1ה לחבל ושומרון, ל'הורה 0'וצאוח מהתערובות כ$2$0 1
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חיים בעלי  .12/a". לווו
TABLE XIII/12.LIVEST0CK

צוין בן אם אלא nii'n■nva 0וף Unitsאחרת; unless otherwise stated; end of year
01un198619871988חש"ן\UT\■'תשיח

1947/481949/501959/601969/701979/80§§


ni'N'rpn O1K1Agricultural yearsCalendaryears niV nne,

pianיהודיfarmsJewisd

33,58047,735185,450205,650270,000302,000321,000332,000CATTLEבקר
לחלב Dairyבקר cattle
19,06525.64563,10082,000101,500105,000110,000113,000Cowsפרות

ועגלות '14,15521,30063,70062,00076,80086,25088,75091,250Heifersמבכירות1 and calves
360380200150200250250250Bullsפרים

לבע1ר 41058,45061,50091,5001בקר 10,500122,000127,500Beef cattle

(אלפים) POULTRYע101ת (thousands)
הה0לה Layingשלוחות branch

001,4262,9127,5006,8008,5006,4007,4807,260Hensלוו7
ופרגיות 3.360.3,0102,780Chickensאפרוחים

לפי0ום 15,30011תרנגולים(ות) ,75012,25012,300Broilers
הודו 2,5002,3502,6002,450Turkeys§21158001,800תרנגולי
אחרים 200200200Otherעופות poultry

SHEEP AND
(אלפים) GOATSצאן (thousands)

22.037.0117.0113.575.0126.0142.0145.0Sheepכבשים
4.915.032.022.012.027.531,030.0Goatsעיזים

(אלפים! 23.029.047.052.063.070.075.075.0BEEHIVESדבוריות (thousands
לאיחוד' pmnfarmsJewishNon

44,00027,80021,10023.024.025,0Cattleבקר
(אלפים) 200.0250.0250.0250.0250.0250.0Poultryעופות (thousands)
(אלפים) 77.075.0160.0180.0230.02490Sheepכב^ם (thousands)
(אלפים) 132.5111.5112.099.085.095.0Goatsעיזים (thousands)

(אלפים) 1.00.80.8050.50.5Beehivesדבוריות (thousands)

1 Heifersmcalf. הרות. עגלות 1

Units; end of year

עיקריות חקלאיות מכונות י"ג/13. לורו
TABLE XM/13.MAIN AGRICULTURAL MACHINERY

שנה סוף ;nii'n■

194819501960197019751980198519861987

06802,6007,42516,36019,25026,80026,25525.44024,500Tractorsרקנ1ורים
4001,1151,8251,480750500435.405400Crawlerזחליים

.אופניים' 2801,4855,60014,88018,50026,30025,82025,03524,100Wheel1

לגרעינים 1/7260610975575520320320320320Grainמנ"[ים combines
כותנה 50353380430450445430Cottonקספות pickers

1 Up to 1970 incf. 760 oneaxle tractors. חר0ר1י'ם. טרקטורים 760 כולל 970ו שנת טר 1
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סיכום ביניים), תוצרת (כולל החקלאי הייצור ערך  ."ג/14. לוח
TABLE XIII/14.AGRICULTURAL PRODUCTION VALUE (incl. INTERMEDIATE

PRODUCE), SUMMARY

198619871988Quantity
מחיר
Price

1987198819871988

במחירים niu 1ji^n
שנה בל של ממוצעים

NIS million, at average
prices of each year

קודמת שנה לעומת שינוי אחוז
Percent change on previous

year

כולל 703,813.14,518.64,944.27.94.814.9 9.9GRAND TOTAL

הכל סך  2.233.72.719.82.855.07.98.915.2גידולים 12.9Crops total

^זה 417.6514.5577.28.76.019.4גידולי 13.4Field crops

ארמה תפוחי ירקות,
ומקשה

464.8559.3691.92.41.821.6 17.5Vegetables. potatoes
and melons

הדר 9464.9590.8542.011.322.117.8רי 14.2Citrus

אתרים 591.3698.8636.111.21.1פירות 52.9 6.3Other fruit

ו^נים 294.8350.4407.83.52.717.6גידולים 16.8Miscellaneous crops

חיים בעלי
הכל סל  ורזוצרתם

1.579.51.798.82.089.27.81.5Livestock and 14.4 5.6
livestock products  total

עופות .ענף 740.3851.2■ 959.48.43.116.3 6.1Poultry

בקר 614.6663.4787.45.56.211.8ענף 2.3Cattle

צאן 92.0122.3139.614.80.313.8ענף 15.8Sheep and goats

דיג 73.996.0132.911.711.024.8ענף . 16.1Fishing

'58.766.069.99.41.5שונות 4.3 2.8Miscellaneous
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י "עודג/15לוח לפי החקלאי, הייצור  .

1987

 תוצרתליצואלתעשייהלצריכה"צור
ביניים2ישירמקומיתמקומית'סךתש"םתשלתשךתש"0

ForForForInterהכל1948/491959/601969/701979/801986
Produclocallocaldirectmediate
tionconsumindustryexportsproduce'
totalption1

רוק Agriculturalשנים years לוחלאיות nnw
אלא טונות צויאל0י כן אחרתאם ן

כו77 סך
הכל 0ך  גידולים

שדר, גידולי

ל3רעינים וקטניות 319.4291.2452.128.1351.10.672.3§166.2§97.8§54.9רגנים
21חיסה 141.3125 0253 21685298.035251 443.0

20.026.613628שעורה 911220.5_0220 3
3סורגום 015.610.972230505

גרגרים 63_4444587.008תיר0,
קלחים 444489תירס, 6106 516589 10602

לשימורים 1אפונה 5365610.510303
יבשים גרגרים 10812.813.1248190731קנוניות. ר

ושמן תעשייה גידולי
27.693.9207_כותנה 1184 8156.947 353 156 5
10.735378סיבים 168959.2_6 153 1

16.958.6129.0115997.741_גרעינים 156 5
.אדמה 0.317.018.719523021אגוזי 1881 11021 0

0.61נונק 71.6050605_05
042.63.19.810273373.50חמניות 1

.רפואה תבלי] 1גידולי 3173.3237.926020.202

אחר

וקש ג0 מספוא
nrnu40.678.6137.311001000120.0__120.0

ותחמיצים5 ירוק 373.01.696.11.573.91.060מספוא 01.077 51.200.0_1.200 0
48.362.01279191.31364193.8193קש 8

תפו"א ומקשהירקות,
80.6297.7474.1607.07,36.5725.1357.3267.357.842.8רקות

22.2110.0157.0255.22821264.072עגבניות 2177 94.594
96למאכל 786.172 24594

_1779_1854177.9לתעשייה
14.227.844מלפפונים 850560 460.746.5122_2.0

6.935.558נזר 746 767 780.329.232 31464.2
3.210.929.853.950פלפל 547.623.8200231 4

יבש 1.718.947.231.450.342.229.075075.0נצל
4.813622.925.024.222.819חצילים 7042204

299513.815121קישואים 420.91980 10 108
5.213.916.826כרוב 238 846.323 71 59811 3

444413213.1972.0021כרובית 2
08_02.46.2848387926420לק
444424חסה 223.41922.61 6

(סלרי) 0.21.25515.229נרמס 428.5505017708
שדה 0.63תות 17511013.111 40.31 40 1

16.949.666אחר 172054 552 841 4601 637

אדמה 37.1171.7206.5218.3124.226.530.836.8)26.081.8תפוחי
11.029.7102.075.192.1107.878.01.328.6אבטיחים
1.420.827.742.043.746.528.82.88.96.1מלונים

המסעים ענף
פיר/ת

ר,7ר6 272.7609.61.261.91.542.81.308.81.508.3135.9798.5570.43.4פרי
399.7677.9608.24528513.834 82373241 8_

_85.5207.6277.0230.1303.519.6173.0110.8אפילים

74.6284.3508.8376אשנוליות 6392.2175242.9131.8_

19.739לימונים 859.158.169.014436.4183_

777126קלמנטינות 4143.633.868.3416
ומנורינות

אחרים הדרים 30.152.389.764זני 686.115840.826.134
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BY DISPOSALPRODUCTION,TABLE XIII/15.AGRICULTURAL

1988

תוצרתליצואלצריכה"צור
ביניים2ישירrvotj7nמקו0יתיינו
ForForForInter198619871988ר,כ7

Produclocallocaldirectmediate
tionconsumindustryexportsproduce2
totalption'

Calendar years
statedotherwise, unlessThousand tons"in NISגןיליונ1 millions 3n

3,813.14,518.64,944.2GRAND OTTAL
2,233.72,719.72,855.0CROPSTOTAL
417.6514.5577.1FIELD CROPS

341.127.1252.60.660.893.5154.2129 7Cerealsandpulseslor grain
211.030159 7_48 349 396 673 4Wheal
10.0_100243222Barley
03___030 40 10 1Sorghum
1 61 3__031 61 620Maize. gram

105.317687 0060226 033.340 1Corn on the cob
6 159_033.67849Canning peas
6.7521 510 211 670Other pulses

211.6224.5246.0Industrial and oil crops
166 946.556 563 9151 9163.0183.2Cototn
63 06.556 5123 7137 8146 6lm)

103.9_40 063 928 225 336 6seed
18.95930920832 633 228 9Groundnuts
030.32.9331 5Tobacco
7266050 וו112.28.7 5Sunflower

11.615920 5Spices. medicinal
herbs. etc

02020050404Other

1.489.91.489.9112.5135.7201.5Dry /odder and straw
125 0_125 017323 429 2Hay

1 .200.0_1.200 083.597 2156 5Green fodder and silage5
164 9164 911.715 115.8Straw

464.8559.3691.9VEGETABLES.
POTATOES and MELONS

688.4404.1213.842.827.7376.2371.7479.9Vegetables
245.397.0I 35.94974C9.993 5143 ;Tomatoes
109 397 0497454.876.2126 9Edible
135.9_I35.9.15 117 3162Industrial varieties
64 551 511 601444.241.251 8Cucumbers
7272953089.82.519.226.331 1Carrots
36.026 77.21.50 725 627 831 6Peppers
43.031 66.01.24.213819 126 0Onions
23.921.60.31 80410.513714 9Eggplants
21 921.00.10 10711.911 0170Vegeiable marrows
37.52811.25823148156166Cabbage
13.610.02601 07 7588Cauliflowerו
10.07 1260.32.23.040Beets
22 320.2130.815.717019 5Lettuce
26 44.75913028134142163Celery
12211.00 1100 123 430938.9Strawberries
59.244.194263.244 550.860 2Other

2(5.7127.232. i29.726.793.5112.7117.7Potatoes
116 790.92.822.923.938.249.4Watermelons
43.828.92.68.83.531.236.644.8Melons

1,080.91,316.41,209.9PLANTATIONS BRANCH
1.056.31.289.61.178.1Fruit

1.126.3130.3525.6470.3_464.9590.8542.0Citrus6
430.632 2192 7205 7162 2192 8199 6Shamouti
165.421566 677 372 9108 965 7Late
314319.017681184117.5141 81331Grapefruit
46.814018.414.330.835125 4Lemons
113 629.851.532.254 574 380.1Clementines and

tangerines
55 513619422 4


27 037 837 1Other
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי, הייצור י"ג/15. לוח
1987

 תוצרתליצואלצריכה"צור
בינ"ם2ישירמקומיתמקומית1סךתשיםתשילתש"ךתש"0

ForForForInterהכל1948/491959/601969/701979/801986
Produclocallocaldirectmediate
tionconsumindustryexportsproduce2
totalption1

חקלאיות Agriculturalשנים years
אלא טונות צויאלפי כן n1nxאם

להררים פרט 39.2145.6289.0410.4522.6579.7308.185.4112.673פיתו/, 6
yv 23תפוחי 261 8100 81157111.379 319312 7

2235_אגסים 87.915411.31080 103
768.015.22201401370_שזיפים 10 1

522418026אפר0קים 232 229 728 40 11.2
06146929513.91003.30.6_משמש

מאכל 10.631ענני 124.739.251550.135.4953.81 4
"ן 7.221ענני 636037 230837.80537 3~
3534נננות 361.275.095 5101 068 810821 3
107686.645זיתים 038025011 513005

1__שקרים 830331.51 5

051.5192.22_פקן 10 1

0.24.1320680134אבוקדו6 71482690.027 3
883412019.211_אפרסמון 52057

88S_מנגו .495.640
1 303

2.34.9809.24.8261.8_2.0תמרים
אחרים 15613.69913813.311פירות 01 409
כ/טעים גידול

צעירים
זרעים, נוי,

ושונים "עור

נוי וצמחי פרחים
(מיליונים)6 ליצוא 885.2875.8875.8פרחים

142.01334132.01320וררים
288.43586366.3366צפורן 3

8.31232108.2108גפ0נית 2
אחרים 2701269.3269.3פרחים

אחרים יערים פרחים,
שונים נוי צמחי

מטעים שתילי
(חלקי) זרעים

"עור
אחרים גידולים

ותוצרתם חיים נעלי
העופות ענף

לבשר תרנגולים/ות 140.51734189557שלוחת 5123 78.3
למאכל הטלה שלוחת

ומיליונים) מאכל 231.61.108.11.193.21.451.01.60601.579.51ביצי ,382 977 494 125 0
לשחיסה 454.51עופות 31.81.5

הורו תרנגולי 48שלוחת 662971.735 436.2
לכשר

רכ"ה שלוחות
(מיליונים) יצוא דנירה. 20.128.220122.922.9__ניצי

(מיליונים) 98.2108012363.6119.9אפרוחים
לשחיטה 313707012.8עופות

ושונים אווזים

בקר 7JP
לחלר בקר

לי0ר) (מיליון 78.8277.3440.5670.3845.0880.0284.8590.05.3חלב
לשחיסה 2.025.135.640.246.447.21622496.1נקר

1.11.10.11.0שונות
לבשר מיוחדים גזעים 11413.88.25.006בקר,

0קומי '3.13.13.1בקר 

הצאן ענף
הדיג 3.513.921.824.726.829.125.72.30.90.3ענף

ארורים חיים בעלי
אחרים כירקות כלול 4 מבוא. ראה שנה, כל של לממוצע הותאמו המוצרים מחירי 3

אחרים בפירות נלול 8 שונים. הררים בזני כלול
השמדה. כולל 2 עצמית. צריכה כולל
במבוא. הסבר ראה 6 .vm מרעה כולל
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BY DISPOSAL (cont.(PRODUCTIONTABLEXIII/15.AGRICULTURAL
1988

 תוצרתליצואלצריכה"צור
נינ"ם*■שירr\'n\\1nמקומית1סר
ForForDirectInter198619871988ר.כל

Produclocallocalexportsmediate
tionconsumindustryproduce2
totalption1

Calendar years
Thousand tons, unless otherwise statedNIS million3 3n"1u .11^'n

472.091.2 295.043542.3698.8 591.4636.1Fruit. excl. citrus
111 720.7 80 4_10 5142 9 1123150 1Apples
21.01.6 18.6_0825 2 26 528 7Pears
26.62 4 21 10 13 125 3 24 025 6Plums
35503 3302249 2 45 550 6Peaches
10.32 ! 77_05125 106119Apricots
48.098 34 1271 553 6 60 952 2Table grapes
36 ■t35 9 05178 129189Wine grapes
69.10 1 43 15820 082 7 69 680 6Bananas
39 0175 20.21 324 8 42 443 3Olives
2.31.903_90 15088Almonds
2.01 90 18 1 5666Peqan nuts
35.805 7 426 71 )148 8 93 167 9Avocado6
5.84 1071 0189 958.5Persimmons
4.5380502176 13813.6Mango
8.743380538 1 28 339 3Dates
1530.2 12 71 40924 4 21 329 3Other

GROWING OF YOUNG
26.7 24.631.8PLANTATIONS

329.7 270.2376.0GARDEN PLANTS. SEEDS.
AFFORESTATION and
MISCELLANEOUS

247.3 210.4282.9Flowers and garden plants
830.4830.4 '163 5 ' 141 6189 1Flowers tor exports (millions(**
137.6137 641 2 34 147.3Roses
296.8296.850 7 44 951 0Carnations
109.2109 2308 26 539.0Gypsophilia
286.8286 840.8 36. 151.8Others

25.8 19 729.9Flowers (or other purposes
580 49 163 8Various garden plants
5.8 5.16.4Fruit saplings
25.5 19.327.7Seeds (partial(
48.0 32.455.7Afforestation
2.9 3.03.2Other crops

1,798.8 1,579.52,089.2LIVESTOCK AND PRODUCTS

851.2 740.3959.4POULTRY
178.6If 9.3 52.66.6397.6 334.7436.6For meat

186.1 180.5228.1Layers and for meat
1. 652.362.3  1 .468.8106.315.0183.6 177 8225.6Table eggs (millions(

5.42.9 1.301.22.4 2.72.6Hens lor meal
67.726.3 41.3140.3 133.7149.6Turkeys.

for meat
97.7 72.2110.8Breeding section

15.115.19.8 6.69.9Halcnmg eggs. exports (millions(
117.82.6115.284.9 62697.3Chicks (millions(
4.30.1 1.8_2.33.1 3.0' 3.7Hens for meat

29.5 19.134.3Geese and other
663.4 614.6787.4CATTLE BRANCH
5925 556.8724 7Cattle lor milk

936.0640.4 290.3_5.3422.9 390.1561.0Milk (million litres(
48.425.4 17.75.3167.8 165.0154.0Cattle foe slaughter
4.0__4.01.9 1.89.6Other
14.86.3 8.0_0.558.7 45.351.7Cattle for meat breeds
3.13.112.2 12.411.1Local cattle

122.3 92.0139.6SHEEP and GOATS BRANCH

32.62.3 29.50.40.496.0 73.9132.9FISH BRANCH
66.0 58.769.9MISCELLANEOUS

1 Incl home consumption 2 Inct disposal o( surplus 3 Prices were adjusted to the average of each year. see introduction.
other vegetables 5 Inct sown pasture 6 see introduction 7 Incl m other citrus 8 Incl \n other iruil
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המקומית1 התעשייה למפעל1 ופירות ירקות אספקת י"ג/16. לוח
TABLE XIII/16.SUPPLY OF VEGETABLES AND FRUIT TO LOCAL FACTORIES1
Tons

תשכא
1960/61

ו/שיל
1969/70

U"V)T\
1979/801986/87

1988

הכ7 0ך
Total

ל מתוכננת תוצרת
Produce planned fot

מקומי שיווק
local

marketing

יצוא
exports

Agricultural years ni'wVpn D'liun/> miuCalendar year
כולל 0156,565491,562907,3481,379,982980,285GRANDך TOTAL

הכל סך  ,27,90098,368264,041395,016308רקות /98109.195199,003Vegetables  total
wnw13,89649,078166,224188,615132,29734,31097,987Tomatoes

3,7703,74110,18713,98612,87611מלפפונים ,3771,499Cucumbers
1,59116,76013,74735,37828,87110,44918,422Carrotsגזר

וגמנה 4534,24413,61715,8169,8332,7727,061Peppersפלפל and gamba
יבש 1,1204,7553,6068,0154,4848933,591Dryנצל onions

1,5622,2601,3041,4741,4251,425Cabbageכרוב
1101211,2812,5752,9122,372540Cauliflowerכרובית

898451,7681,9292,1664401,726Beetsסלק
בתרמילים2 3,9708,28212.50026,70015,37512,8412,534Peasאפונה in pod2

קלחים2 3274,91331,46689,85887,44727,16160.286Maize2תירס

171,1711,7392,4922,492Turnipsלפת

(סלרי) 002,7872,2982,8133722,441Celeryכרפס

5441,7852,7704,3323,2303,120110Beansשעועית
4681,5671,6132,3011,9771,663314Miscellaneousואונות

אדמה 2,2578,45120,60225,05120,86020.580280Potatoesתפוחי

9901,2793,1321.3171.101236865Sugarמלונים melons

הכל 0ך  הרר ,83,390324,966558,135873פרי 130565,67434,469531,205Citrus  total
64,114148,862182,312264.826210,79110,174200,617Shamoutiשמוטי
1,14377,88392,323236,82482,4125,27077,142Latesאפילים

12,98883,564252,271250,161197,96812,936185,032Grapefruitאשכוליות
ילימונים 5,0577,50916,15538,69721 ,0331,24819,785Lemons

ומנדרינות 3389511,57465,20746,2813,26043,021Clementinesקלמנסינות and
mandarins

אחרים 556,2533,50017,4157,1891,5815,608Otherזנים varieties
 הררים ללא ,42,02858,49861,43885,46884,452Fruitפירות, excl. citrus 

הכל 0totalך
עץ 1/n/s71,6463,84911 ,78222,25122,24321,504739Apples

926012222249843068Pearsאגסים
65,1398013.4221,9225311,391Apricotsמשמש
1,1037811,2111322,8872,765122Plumsשזיפים

35,10040,40040,72146,75145,336Grapes3ענבים3
לכבישה 2,3406.3794,9899,56410,5149,632882Olivesזיתים for pickling

1,8241,6901,8123,1261,052Otherאחר

1 tncl. produce from Judea. Samaria and Gaza Area. 2 In other
tables in this chapter. these varieties are included in field
crops. 3 Includes grapes for wine. alcohol and raisins.

מופיעים זה נפרק אחרים בלוחות 2 עזה. וחבל שומרו] מיהודה, תוצרת כולל 1

ולצימוק'ם. לכ1הל ליין, עננים כולל 3 השדה. מגידולי כחלק אלה מינים
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מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת י"ג/17. לוח
TABLEXIII/17. SLAUGHTERING OF LIVESTOCK IN SLAUGHTERHOUSES

תש'ח
1957/581959/60

תשל
1969/70

תשם
1979/80198619871988

Agricultural years חקלאיות שנים
ראשים

לוח Calendarשנוח years
Heads

כולל 90,722144,809185,878176,910188,134192,827197,131GRANDסך TOTAL

הכל סך  28,04073,70879,74070,48664,43161,25465,595CATTLEנקר  TOTAL

הכל 0ן 
21.56457.49974.54570.07563.96960.47565.048Thereof: purebred

and mixedtotal

01בכירות 03.16514.23819.24731.57334ר/ת 68929.32930.796Cows and heifers

ופרים 8.85619.59642.23531.85426.66528.57931.692Calvesעגלים and bulls

;כרים נקר. בני
9,543

14.9193.1934.4321.4001.203981Young stock. male

נקבות בקר. .8.7469.8702.2161.2151.3641579Youngstockבני lemale

הכל סך  41,14835,46463,33821,83555,31453,06452,715SHEEPצאן S GOATS
TOTAL

21,53435,63742,80084,58968,38978,50978,821OTHERאחר

כו77 12,97126,97037,89442,82041,26239,94942,307GRANDסך TOTAL

הכל סך  8,52421,84131,05333,32631,78629,79731,925CATTLEבקר  TOTAL

ומעורב גזעי 0זה:
הכל םך 

7,00519,02830.22633.20431.65929.55131.748Thereof: purebred
andmixed total

ומבכירות 1.3806.0858.30017.36519.07916.13116.938Cowsפרות and heifers

ופרים 3.6408,24120.11614.33511עגלים .99912.86114,261Calves and bulls

זכרים בקר. בני

}

3,2627021.061333286233Young stock. maet
1,985

נקנות בקר. 1.4401.108443248273316Youngבני stock. female

הכל סך  1,3211,0972,5321,0342,6362,4772,500SHEEPצאן S GOATS
TOTAL

3,1264,0324,3098,4606,8407,6757,882OTHERאחר
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agricultural branch account החקלאות ענף חשבון
בחקלאות ותשומה תפוקה מוסף), (ערך נקי מקומי תוצר  י"ג/18.
TABLE XIII/18.NET DOMESTIC PRODUCT (VALUE ADDED), OUTPUT AND

INPUT IN AGRICULTURE

Valueערך
כמות

Quantity
מחיר
Price

תשל
1969/70

crem
1979/801986198719881987198819871988

'ni'MVpn wivi
Agricultural1

years1
NIS 1.000

לוח שנות

NIS million ri'iu מיליוני

Calendar years

קודמת שנה nnnrV '/J'u/ rinN
Percent change on
previous year

חקלאית תפוקה .1204.19,384.83,813.14,518.64,944.29.9 4.8 7.914.91. GENERAL

AGRICULTURALכוללת2

OUTPUT2

גידולים3 1.1118.56,258.12,233.62.719.72.855.012.9 8.9 7.915.21.1 Crop products3

חיים בעיי 1.285.63,126.71 ,579.51 ,798.82,089.25.6 1.5 . 7.814.41 .2 Livestock and

livestockותוצרתם products

כוללת תשומה .2110.55,284.12,323.22,783.33,225.212.6 2.5 6.418.92. GENERAL INPUT

(קנויה תשומה 2.195.34.634.21,986.02,378.72,747.111.3 3.1 7.619.221 Input (purchased <S

ביניים)4 fromומתוצרח intermediate

produce)4

בלאי 2.215.2649.9337.2404.6478.120.6 0.9 0.517.22.2 Depreciation

נקי5 מקומי תוצר .393.64,100.71,490.01,735.21,719.05.7 8.4 10.18.13. NET DOMESTIC

(12)PRODUCT5 (12)

פגעי על פיצויים .42.424.219.018.138.44. COMPENSATION

FORטבע DAMAGE BY

NATURE

נובעת הכנסה .596.04,124.91,509.01,753.31,757.45. INCOME

ORIGINATINGמחקלאות IN

6(3+4)AGRICULTURE (3+4)£

עבודה שכר :24.0898.8406.9546.0590.4Thereofמזה: Wages

/ Till 1979/80  at currenl prices; as of 1982/83  at prices of average
of each year (see introduction). 2 Details are given m Table Xlll/15.
)see introduction). 3 Incl. investment in new plantations and forestry
)see introduction). 4 Details of general input are given in Table
XIII/19. 5 At factor cost. 6 The estimates 01 income originating
appearing here differ from those given m Table VI/7 This is due to the
fact that the figures in the latter table include also the incomes originating
m nonprofit institutions serving agriculture.

(ראה שנה כל ממוצעשל במחירי  מתשמנ שו0פי0; במחירים  תשם ער 1

כולל 3 מבוא}. (ראה ינ/15. כלוח (מצא /ה נתון של סיר/ט 2 מבוא).
הכוללת התשומה פירוט 4 מבוא). (ראה ובייעור. צעירים במ0עים השקעות
ההכנסה אומד!' 6 'צור. גורמי במחירי 5 יג/19. בל1ח נמצא
שבלוח היא לכך הסיבה .7/1 בלוח המופיעים מאלה שונים כאן המוסיעים הנובעת
ענף את המשרתים רווח, למטרות שלא ממוסדות הנובעות ההכנסות נוספות הנזכר

החקלאות.
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בחקלאות כוללת תשומה י"ג/19. לוח
TABLE XIII/19.GENERAL INPUT IN AGRICULTURE

198619871988

כנ11ת
Quantity

מחיר
Price

1987198819871988

■nni ,n~v> mO'DD1

שנה בל של שנרממוצעים לעומת שינוי קודמתאחוז

< million, at averageNISon previous yearPercent change

prices of each year

הכל 02,323.22,783.33,225.26.42.512.618.9TOTALך

.699.2797.31,038.113.3מספוא' 2.40.733.3Feedingstuffs'

157.8180.9220.00.34.515.016.4Waterמים

אריזה 142.3178.9170.65.912.518.89.0Packingחומרי materials

וזבלים' 83.194.9102.42.43.511.511.8Fetrilizerרו11ים and

manure1

שכורה. .הובלה 127.0175.618,1.46.37,430.111.6Transport (hired)

ותיקונים 2Spare..111'83.8117.8127.715.92.521.3חלפים. patrs and

ולכלים repairsל0רקטורים of tractors

אחרים andחקלאיים other '

agricultural

implements

0יכה ש10י '145.7149.9155.34.72.91.7דלק. 0.7Fuel, lubricants ■

1andחע01ל electricity

להגנת. ...159.5חומרים .172.7180.475.53.914,68.7 .Plant and animal

והווי protectionהצומת

materials

ורעים' .117.2149.416956.42.319.816.1Chicksאפרוחים, seeds' and
(חומרי seedlingsוטתילים

. breeding)רנייה)

mateirals)

ושונות 270.4361.3401מינהל .77.74.424.0 16.3Administration and

miscellaneous

■337.2404.6478.1050.920.6בלאי 17.2Depreciation

\ As of 1983/84. data on animal feed, fertilizer and seeds include also
data , on local agricultural production (input from intermediate
produce).

חקלאי. מייצור 1תונים נם כוללים הרעים דשגים לוספוא.  תשמר נשנת <nn 1

ביניים). (תוצרת מקומי
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דו"חות על מבוססים והם התעשייה סקרי במסגרת
סקרי במדגם שנכללו מהמפעלים ונתקבלו שנתיים
המ1צרים של הייצור כמויות על הנתונים התעשייה.
ח1רש"ם דו"חות על מבוססים <"ר/14) (לוח
ממשרד  לחון הנאים: מהמקורות המתקבלים
וסחורות משכרים משקאות והמסחר, התעשייה
והבלו. המכס מאגף  בלו כתשלום הרו"נות אחרות
יתר. כל לגבי הרריחות הרלק. מינהל  גולמי נפט
ישר מתקבלים התעשייתי הייצור של הסעיפים

מהמפעלים.

חשמל
מופיעים התעשייה במפעלי חשמל צריכת על נתונים

ט"ו/5. נלוח

במחירים מוצגים בסקר הכספיים הנתונים כל
הפיכת הנקובה. הסקר שנת ממוצע מחירי  אחידים
נעשתה אחיד למחיר שוספים ממחירים הנתונים
החודשיים השכר ומדדי הפדיון מדדי באמצעות
(הסברים בהתאמה לצרכן, המחירים ומדר בתעשייה

הנ"ל). בפרסום הובאו מפורסים

מקורות
נתקבלו י'ד/ו7 בל\חות המיבאים הנתונים
דו"רוות על מבוססים והם התעשייה מדדי במסגרת
במדגם שנכללו. מהמפעלים שנתקבלו חודשיים
חלק ואומדן'). חישוב "שיטות לעיל: (ראה המדדים
הייצור מדד חישוב לצורכי הדרושים מהנתונים
להלן). (ראה אחרים ממקורות גם מתקבל התעשייתי
נתקבלו ו 3 עד י~ד/8 כלוחות המובאים הנתונים

נבחרים פרסומים

בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 799
1980/81  1984/85

1985 והמלאכה התעשייה 0קר 838

(1965) והמלאכה התעשייה מפקד
פרסומים ו 3 ה1פיעו

סכנ"ם פרסומים

(960ו) בתעשייה (התעסוקה ה"צור מרדי 10

מיוחדים פרסומים

אי חלק ,1952 החרושת מפקד 26
בי חלק 1952 והתעשייה החרושת מפקדי 41

1961 היהלומים בתעשיית והציוד התעשייה סקר 119
התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר 198

■ 1963/64 המקומית
966ו העב\דה עלות סקר 280

1970 בתעשיה מקצועי אדם כוח 448
בי חלק  1982 והמלאכה התעשייה סקר 784
ו .1.1982 בתעשייה הקבוע ההון מלאי סקר 785
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physical and financial data 1כ0פ"ם פיסיים נתונים
של עבודה שכר ס''ה שכ'ר'ם, מועסקים,  .1/1"1 לוח

שכירים) המעסיקים (מפעלים ופדיון השכירים,
TABLEXIV/1.EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, TOTAL WAGES OF

EMPLOYEES AND REVENUE (ESTABLISHMENTS ENGAGING EMPLOYEES)
עבודה שכר סה

O'pOVIDהשכיריםשכירים lina'של
EmployedEmployeesTotal wagesRevenue'
personsof employees

(אלפים) o"un1n O'vyinnnoאלפNIS thousand
Monthly averages (thousands)

שוטפים במחירים
At current prices

1968 קורמת 0203190780Formerיררח series 1968
19692232109231969
19702352231781,0661970
19712472312111 3141971
19722582442551.68)1972
19732622473152.1421973
19742682544463.2491974
19752692556674.710' 1975
19762782639316.4181976
19772842701.3639.5731977
19782902752.25716.7931978
^1978 חדשה 2772632.20015.123Newסידרה secies 1978^
19792872724,29927.3341979
19802782639,70861.6011980
198128626923,964151.4431981
198229527955,004345.51 11982
1983300284143.743868,8551983

ש"ח NISמיליוני million
שנה ני של □'vxinn o'vnm

At average prices of each year
19831458451983
19843032857274.5361984
19852982832.63817,4521985
19863012854.16125.364< 986
^1986 מעודכנת 3132974,43726.829Updatedסידרה series 19863
19873193095,87133.5131987
19883082916,77838,3291988

1 Incl VAT. since 1976 Z Excl. the diamond induslry  see
introduction 3 Data for 1986 and 1987 are based on an updated sample.
see Methods of Computation and Estimation m the introduction.

(ראה יהלומים rt"uyn כולל לא 2 .1976 מאן לווסף ערך 00 כולל 1

;(1987) מעודכן מרנם על ל1בו00ים 19871 1986 נתוני 3 מנוא),
נמנוא. ואומדן חישוב ^י0ות ראה

וסקטור גודל קבוצת לפי ומועסקים, מפעלים '"ד/2. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/2.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE GROUP
AND SECTOR (ESTABLISHMENTS ENGAGING EMPLOYEES)

Monthly averages 1988 o"Kmn 0'uxinn

rj^yoD(אלפים)מועסקיםמפעלים
EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)
a'UVninאחוזים
Absolute numbersPercents

הכל 10,554307.7100.0100.0TOTALםך
גודל Sizeקבוצת group

במםעל) המועסקים number](מספר of employed persons in

143,62810.234.43.3
esiauiisnrneruj

14
59'2,62017724.85.859
10192,01527.119.18.81019
202968716.66.55.42029
304960422.35.77.23049
5099'54838.95.212.75099
1002993024902.915.9100299
300+150125.91.440.9300+

0Sectorק0וו
09.993214.894.769.8Privateר0י

53255.25.017.9Histadrutחסחרוות1
2937.70.312.3Publicציבורי
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עבודה שכר וס"ה שכירים מועסקים, מפעלים, .3n"1 לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים ראשי ענף לפי שכירים, של

עבודה) לשבר (פרנו חודשי ממוצע

ראשיסמל ענף
Establishments

(אלפים) מועסקים
Employed persons (thousands)

שכירים
(אלפים)

19881980198619861987198819801986

מו1ודבנוז' סידרה
Updated series1

הכל2ו 10,554278301308סך 319 313263285

והצינה10 26544כרייה 4 454

ו0נק1112 משקאות 1,216394853מזון, 53 483847

364161614טקסטיל13 16 161616

1,464303233הלבשה14 35 322931

ומוצריו15 248444ע/ר 4 434

ומוצריו16 1,440151414עץ 14 141212

ומוצריו17 214677נייר 7 756

לאור18 והוצאה 992111315דפו0 15 131012

ופלסטיק19 גומי 494121314מוצרי 14 141010

נפט20 ומוצרי כימיים 222171919מוצרים 19 191719

אלמתכתיים21 מינרלים 3821199מוצרי 9 9109

בסיסית22 127666מתכת 6 665

מתנת23 2,097424440מוצרי . 42 443941

2348109מכונות24 10 1089

ואלקטרוני25 חשמלי 546ציוד .293643 44 452835

הובלה26 82211815כלי 18 192118

406689שונ1ת28 9 957

'ל/!. ללוח 3 העדה דאה ז.
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TABLE XIV/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 סה
שח) (מיליוני שכירים של

Total wages and salaries
of employees (NIS million)Major branchCode

1986198719881986198619871988

מעודכנת' 0"דרה
Updated series1

vnn
1 year

מעודכנת' סידרה
Updated series1
שנה כל של ממוצעים d.

Average prices of eacr

303 2972914,161.44,436.76,778.0 5,871.3TOTAL12

4 4492.793.8127.2 1121Mining and quarrying10

51 4751479.2491.4877.5 714.2Food, beverages and tobacco1112

15 1614157.9155.0225.3 215.4Textiles13

34 31322145224.4395.3 342.2Clothing and madeup textiles14

4 4344.438.957.9 55.6Leather and its products15

12 1212135.7136.1220.0 190.4Wood and its products16

7 6789.888.1155.5 126.1Paper and its products17

14 1314173.9173.9322.9 251.2Printing and publishing18

11 1010125.4128.2196.7 186.3Rubber and plastic products19

19' 1819335.0333.2546.9 454.7Chemical and oil products20

9 89121.8113.9194.3 159.6Nonmetallic mineral products21

6 6581.387.4130.2 117.0Basic metal22

39 4137635.8638.0907.2 788.2Metal products23

9 99149.6151.9221.2 193.5Machinery24

44 4542.775.21,016.01,478.4 1,253.9Electrical and electronic equipment25

17 1915439.1443.1538.7 554.8Transport equipment26

8 88110.1123.4182.8 156.1Miscellaneous28

/1 See note 3 to !able XIV1.
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ראשי ענף לפי פדיון, י"ד/4. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/4.REVENUE, BY MAJOR BRANCH
)ESTABLISHMENTS ENGAGING EMPLOYEES)

שנהמילין כל של ממוצעים במחירים ,n"1u 1NIS million, at average prices of each year

ראשיסמל 1986198619871988Majorענף branch 'Code

הכל12 025,362.3ך

מעודכנת1 סידרה
Updated series1

38,328.9 33,513.4 26,828.5TOTAL12

וחציבר,10 444.5448.7648.3810.7Miningכרייה and quarrying10

ו0נק1112 משקאות ,5,572.15,602.07,020.08,501.1Foodמזון, beverages and tobacco1112

ו1,200.31,248.91,438.9נוקססיל13 ,504.9Textiles13

1,203.51,290.91,801.21.851.2Clothingהלבשה14 and madeup14

textiles

ומוצריו15 276.9241.9321.7332.8Leatherעור and its products15

16 ומוצריו. 789.2791.11.052.81,156.1Woodעץ and its products16

ומוצריו17 805.7812.81,088.21,222.7Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 877.3881.11,282.01,535.4Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 1,340.41,359.91,851.51,976.8Rubberמוצרי and plastic products19

נפ200 ומוצרי כימיים 2.584.22,799.83,477.64,063.7Chemicalמוצרים and oil products20

אל21 מינרלים 933.1886.91,189.31,348.7Nonmetallicמוצרי mineral21

productsמתכתיים

בסיסית22 5672679.8784.0911.1Basicמתכת metal22

מתכת23 2,765.32,796.53,363.24,067.1Metalמוצרי products23

832.5833.61,067.71,198.8Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 רושמלי 3,024.93,897.94,650.35.464.4Electricalציוד and electronic25
equipment

הובלה26 1,485.81,500.21,652.61,483.0Transportכלי equipment26

659.4756.5824.1900.4Miscellaneous28שונות28

1 See note 3 in table XIW1. 'ר/1. בלוח 3 הערה ראה
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indices of industry התעשייה מדדי
(Establishments engaging employees) שגו'םן המעסיקים D'*Von<

(מדדים) עבודה ושכר תעסוקה פדיון, תעשייתי, י"ד/5.ייצור n/>
TABLE XIV/5.INDUSTRIAL PRODUCTION, REVENUE, EMPLOYMENT AND

WAGES (INDICES)

עבודה שכר
תעשייתי עבודה"צור נקובשכר '01'
Industrialשכירים'|l'tDשכירים לשכירשל
productionEmployeesRevenue1Wages ofDailnyominal

employeeswage per
employee

ממוצע :1978Base=0הבסיס: Average1978= 100
! Atב0חידי' current prices d'suiu a

195815.7~3£51.01.54.01958
195918.042.7 .1.74.21959

 1960"203~'457.1.94.4I960
196123.551.22.34.71961
196226.656.52.02.85.21962
196330.461.32.53.55.81963
196434.664.43.04.16.41964
1496538.165.43.44.77.31965
\1966\38.764.13.55.38.51966
\96y37.4+?./ 60.73.65.19.01967
1968481~69.84.76.29.31968

^ 1969
19704

55.877.05.57.29.61969
t~6T0~6.48.410.81970

1971W585.07.810.012.01971
197275.589.710.012.013.61972
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
1978100.0^2^ 100.0100.0100.0100.01978
1979105.2''103.3180.9195.318651979
1980102.0405.2440.2430.01980
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

ממוצעים D'vnnשנה כל של
Average prices of each year

o'OJn983= 100.0 = 1983 :Baseממוצע Average 1

198398.0101.0101.31983
1984104.9100.9520.2462.2490.11984
1985'107.9100.62,032.71,845.51.807.81985
1986111.8101.52,947.62,922.02,821.11986
1987117.2103.63,704.5§3,873.0§3.717.01987
1988113.699.94,274.54.485.84,518.41988

1 Incl. V.A.T. as of 1976 מוסף ערך מס נויי ני1976 החי 1
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ראשי ענף לפי עבודה, ושכר תעשייתי ייצור '"ד/6. לוח
(מדדים)

100.0=1983 ממוצע הבסיס:

ראשיסמל ענף

תעשייתי "צור
Industrial production

0שקלי
Weight119801985198619871988

הכל12 100.090.1107.9111.8117.2113.6סך

והציבה10 3.74101109120128126כרייה

ונובק1112 משקאות 11.3682102116131132מזון,

704.469796959379,ס0יל13

3.789997111126114הלבשה14

ומוצריו15 0.8099122146162150עור

16 ומוצריו. 3.2088.100108116115עץ

ומוצריו17 2.0393110128136133נייר

לאור18 והוצאה 2.9891107121138137דפוס

01לסטיק19 גומי 5.7683114120132120מוצרי

נפ200 ומוצרי כימיים 9.8785109111124125מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 3.431049093103101מוצרי

בסיסית22 1.83115989599104מתכת

מתכת23 18.8589106107111109מוצרי

3.6281105118130129מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 13.6284120116112113ציוד

הובלה26 8.411051081049475כלי

2.2685138143128131שונות28

מבוא. ראה  1983 משקלי בדבר ו
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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 'ומי עבודה שכר
Daily nominal wage per 66ץ10קוזו6

Major branchCode
1986§198719881986§19871988

2,922.0

ממוצ< במחירים
es of each year

4,485.8 3,873.0

שנה בל של 1ים
At average pric

3,717.0 2,821.14,518.4TOTAL12

2,397.22,864.93,264.72.834.83,638.24,298.5Mining and quarrying10

3.066.94,468.35.499.82,786.03,785.24,688.7Food, beverages and tobacco1112

2,468.83.437.83,597.92.777.43.945.54,7695Textiles13

3.148.14,813.25,585.23,082.34.393.55.506.2Clothing and madeup textiles14

3,724.15,357.65,658.83,162.54,153.85,008.2Leather and its products15

2,769.23,886.94,460.22,944.14,074.14,947.3Wood and its products16 

3,211.44.605.8■ 5.699.52,758.03,678.74,607.4Paper and its products17

3,202.04,643.0' 5,951.42,830.63,961.14,872.9Printing and publishing18

2,756.94,013.54.242.62.699.43,861.44,636.9Rubber and plastic products19

2,753.33,762.24,543.52,659.43.493.04,195.8Chemical and oil products20

2,436.43,425.84,180.92,819.63,864.14,751.4
y

Nonmetallic mineral products21

2,399.13,217.13,642.72,522.13,359.03,948.8Basic metal22

2,892.13.575.54,113.72,740.83,555.34,330.8Metal products23

2,865.63,656.94,251.02,760.23,627.04.416.1Machinery24

3,193.73,945.54,681.52,921.8■ 3.760.34,548.4Electrical S electronic equipment25

2,797.93.504.53.396.62,829.93.806.34,613.9Transport equipment26

3,538.14,480.25,307.23,174.54,071.15,002.1Miscellaneous28

1 For 1983 weights  see intorduction.

421 n"n1yn



(מדדים) מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, תעשייתי י"ד/7.ייצור לוח
TABLE XIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES, BY

AGGREGATED MINOR BRANCH (INDICES)
Base: Average 1983=100.0=1983 ממוצע הבסיס.

.יצור
D'lOVUתעשייתי

סמל
CodeענףIndustrial

production
EmployeesBranch

1986198719881987 j 19861988

כולל12 111.8117.2113.6103.6סך 101.599.9GRAND TOTAL

הכל10 סך ורוציבח 119.5128.0126.074.2כרייה 81.370.1Mining and quarrying  total
אבן101,102 נוחינת גריסה, 73.685.588.375.2חציבה, 76.874.5Quarrying, crushing, grinding

חול 01וכריית stone and sand pits
נפ100.1030 מלחים, כותכות, 134.3141.7138.173.5הפקת 83.767.6Salt pan operation, crude oil
ומחצבים104,108 טבעי גז andנ1ל0י, natural gas wells, mining

01ארורים metals and other
minerals

1112 וטבק משקאות .1110116.4131.4131.5121.0 110.0121.3Food, beverages and tobacco
הכל סך total

110nioivi בשר 105.6118.4115.9119.6עיבוד 108.3120.3Preparation and preserving
00בחיים ofובתי meat and poultry

and slaughterhouses
וגלידה112 חלב 107.2113.3116.3115.6מוצרי 106.2115.2Dairy products and ice cream

וסירות111,113 ירקות דגים, 109.2134.6136.2102.9שימורי 97.887.0Canning and preserving fish,
vegetables and fruit

ומרגרינה114,115 שמן מוצרי 94.697.691.496.8שמן, 96.598.6Oil, oil products and
margarine

וגריסתה116 תבואה 95.999.8102.298.2טחינת 95.398.4Grainmill products
ובצק117120 מאפה 153.0172.3176.5160.9מוצרי 143.2182.6Bakery and noodle products
וממתקים122 150.5169.8149.0117.6שוקולד 113.9112.5Chocolate and sweets

ל.נ.מ.א.121,128 מזון 89.3102.6109.2100.6תעשיית 98.6102.0Food industry, n.e.s.
סוכר) .incl)(כולל sugar)

חריפים123,124 ומשקאות 103.699.8101.670.6בירה 64.6115.3Beer, wine and spirits
קלים125 180.4225.3242.0129.2משקאות 109.5134.5Soft drinks

כובק126 105.5108.190.892.7מוצרי 94.888.7Tobacco products
הכל13 סך  .95.392.779.189טקסטיל 1 89.879.5Textiles  total

של130,131 ושזירה סלילה 079.574.544.081ו"ה, .6 86.858.8Spinning, winding and inter
כ\ו!נה) ניפ01 (כולל weavingחוסים (incl. cotton gins)

חו0ים132,133 וייצור ברים 97.294.680.985.1אריגת 86.273.8Weaving of fabrics and
סינתטיים manufactureובדים of synthetic

yarn and fabrics
הדפסה134 ליבון, 117.3112.6107.6106.3צביעה, 102.8106.9Dyeing, bleaching, printing

. 1בריס חוטים של andואשפרה finishing of yarns
and fabrics

בדים135 94.4105.4115.3102.8סריגת 100.5106.1Knitting mills
ל.נ.מ.א.136,138 טקסטיל 91.072.8115.596.2תעשיית 83.7102.7Textile industry, n.e.s.
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(מדדים) מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, תעשייתי ייצור י"ד/7. לורו
(המשך)

TABLE XIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES, BY
AGGREGATED MINOR BRANCH (INDICES) (cont.)

Base: Average 1983=100.0=1983 ממוצע .O'ojn

"צור
/O'VJHתעשיית

סמל
Code. Industrialענף

production
EmployeesBranch

198619871988198619871988

הכל14 סל  110.0103.8Clothingandmadeup§111.0126.3113.9101.3הלבשה textiles 
total

ומתפרות140 עליונה ,103.1127.6119.598.7107.9101.3Outerwearהלבשה incl. tailors and
dressmakersבגדים

תחתונה141 י117.3הלבשה 13.897.3107.0117.4111.9Underwear
ומוצרי142,148 0קס0יל 137.6151.6125.4104.599.393.7Finishedמוצרי textile goods and

ל.נ.מ.א. wearingהלבשה apparel, n.e.s.

הכל75 סל  ומוצריו 745.7767.7150.3120.1127.0114.5Leatheranditsproductsעור  total

110.399.475.892.587.976.3Tanneriesבורסקאות150
נעליים151 146.7159.9150.2122.0126.3114.8Manufacture■יצור of footwear
ל.נ.מ.א.158 ותחליפיו, עור 223.9335.3337.3132.0162.1144.8Leatherמוצרי products, n.e.s.

הכל76 0ך  ו0וצריו 108.3116.1115.393.895.193.2Woodעץ and its products  total

עץ160 של בסיסית 110.4123.6121.6101.4104.5104.2Basicתעשייה manufacture of wood
ושעם161 עץ 86.1104.994.082980.068.2Woodמוצרי and cork products

162165 ובניין (רהינויס 109.3114.6115.092.493.892.0Carpentriesנגרות for furniture and
מרפדיות) buildingכולל (incl. upholstery)

הכל17 סל  ומוצריו 727.8736.4132.8113.1722.7122.4Paperנ"ר and its products  total

נייר170 של ב0י0ית r\"wyn114.8116.0110.0106.6111.1108.7Basic manufacture of paper
andוקרסון cardboard

וקרטון171 נייר מוצרי 132.0143.0140.3116.0128.0128.6Paperתעשיית and cardboard products

הכל18 70  לאור והוצאה 0/07120.6737.7737.2110.4121.01255Printing and publishing  total

ספרים,180,181 של לאור 114.4131.6126.01205133.0139.4Publishingהוצאה of books,
עת וכתבי newspapersעיתונים and

periodicals
ליתוגרפיה182 דפוס, ,126.6142.0146.3105.3113.3117.7Printingבתי lithography and

zincographyוצינקוגרפיה
98.3149.9132.190.7123.8104.0Bookbindingכריכיות183
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(מדדים) מק^ משנה ענף לפי ושכירים, תעשייתי י"ד/7.בייצור
(המשך)

TABLE XIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES, BY
AGGREGATED MINOR BRANCH (INDICES) (cont.)

Base: Average 1983=100.0=1983 ממוצע הבסיס:

לוח

"צ/ך
<T\'"UVT\

סמל
CodeענףIndustrial

production
EmployeesBranch

198619871988198619871988

79 ופלסטיק גומי 732.2מוצרי 7 79.97/9.5703.7106.4707. 2Rubber and plastic products 
הכל totalסך

לצמיגים190 (פרט גומי 0113.5וצרי 118.2117.8100.495.487.7Rubber products (excl. tyres
andואבובים) tubes)

צמיגים191,192 ותירוש 77.0"צור 73.461 579.877.151.0Manufacture and retreading
ofואבובים tyres and tubes

פלםנויים193 156.4§מוצרים 139.2143.4111.91194121.7Plastic products

20 נפט ומוצרי כימיים 7235מוצרים 710.7124.770657 70.0110.3Chemical and oil products 
הכל totalסך

בסיסית200 כימית 144.9תעשייה 123.4147.1102.3103.3104.0Basic chemical industry
תרופות201 138.4תעשיית 115.3143.4118.7135.0135.5Pharmaceutical industry

0י1תט"202,2030 1י7,וי חומרי 153.9סבון, 132.4150.3101.4111.0114.1Soaps, synthetic detergents
andותמרוקים cosmetics

ולכות204 119.3צבעים 112.485.6104.5103.797.8Varnishes and lacquers
הדברה205 חומרי 105.0§תעשיית 100.11125108.91120112.5Insecticides, fungicides and

disinfectantsוחיטוי
ל.נ.מ.א.206.208 כימ"ם 103.0מוצרים 98.4105.0105.9101.9102.0Chemical products, n.es.

נפ0) זיקוק .incl)(כולל oil refining)

27 אלמתכת"ם מינרלים 102.6מוצרי 93.2700585.285.786.3Nonmetallic mineral products 
הכל totalסך

וסיר210,214 חימר מלט, 97.2מ1צרי 91.7102.079.280.884.8Cement, clay and lime
products

זכוכית211 ומוצרי 119.4זכוכית 132.290.5114.7114.496.3Glass and glass products
קרמיקה212 137.8§מוצרי 129.8128.392.392.891.2Ceramic products

מתכתיים213,218 אל מינרלים 95.3מוצרי 74.6106.384.882.983.4Nonmetallic mineral
מלט) "צור (כולל ,productsל.נ.מ.א. n.e.s. (incl.

manufacture of cement)

הכל22 סו  בסיסית 98.7סתכת 95.2703597.392.887.7Basic metal  total

ברזל220 של בסיסית 100.4תעשייה 101.896.991.989.881.6Iron and steel basic industries
ופלדה

ולפלדה221 לברזל יציקה 725בתי 71.472.989.182.074.3Iron and steel foundries
אלברזיליות222 מתכות 124.8תעשיית 107.8144.4103.0124.4130.2Nonferrous metal industry

סתכת223 87.1צינורות 92.489.975.465.753.0Metal pipes
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(מדדים) מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, תעשייתי "צור י"ד/7. לוח
(המשך)

TABLE XIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES, BY
AGGREGATED MINOR BRANCH (INDICES) (cont.)

ממוצעהב0יג :Base: Average 1983=100.0=1983

"צור

שכידיםתעשייתי
סמל
Code

Industrialענף
production

Employees
Branch

198619871988198619871988

הכל23 סך  מתכת 106.7110.5109.1100.796.191.8Metalמוצר1 products  total
ארמטורה230 105.3114.8113.5106.5110.3106.0Plumbingמוצרי fixtures
פח231 93.7120.0106.4102.9107.6107.7Tinwareמוצרי products
ומוצריו232 103.395.599.3105.4112.9110.0Wireתיל and wire products
לבישול233 ומכשירים 130.8147.0158.1108.0110.698.4Heatingכלים and cooking

לחשמליים) (פרט equipmentולחימום (nonelectrical)
עבודה234 כלי ,113.8122.0123.7113.8114.0111.4Cutleryסכום, tools and

accessoriesואביזריהם
235.236. מבניים מתכת 120.9123.2118.2100.697.953.9Structuralמוצרי metal products

andומסגריות metal workshops
ארורים237 וציפויים 140.0134.6121.7119.3109.996.5Galvanizingגילוון and other

metalלמתכת coating
מתכת238 103.0122.3118.080.784.985.6Metalרהיטי furniture
ל.נ.נו.א.239 מתכת 100.196.398.495.487.784.5Metalמוצרי products n.e.s

הכל24 סך  117.9130.1128.8100.497.892.9Machineryמכונות  total
חקלאיות240 77.765.092.780.968.5Agricultural§89.7מכונות machinery
ולבנ")241 לתעשייה 106.9105.195.2114.2109.496.8Industrialמכונות and building

למסחר242 לשירותים, 141.4155.6178.898.4100.5103.9מכונות
machinery

Commercial and domestic
בית machineryולמשק

. ציוד243 מזחסים, ,151.3117.486.785.580.5Pumps§104.4משאבות, compressors,
התפלה ומיתקנ1 pumpingשאיכה equipment and

water desalination

25 ואלקטרוני חשמלי 115.7112.0112.8105.2103.0100.8Electricalציור and electronic
הכל equipmentסל  total

חשמליים250 135.9171.0199.499.4103.9111.2Electricalמנועים motors and
transformers

חשמלית251,252 להתקנה 104.3128.1135.2100ציור 7106.6101.4Electrical supplies (incl.
סוללות (כולל batteriesולמאור and

(accumulatorsומצברים)
בישול253 וכלי בית 131.2154.090.389.984.9Domestic§143.9כלי electrical

appliancesחשמליים
מכשירי254,256 רדיו, ,116.2106.4104.5107.2102.9101.0Radiosמכשירי gramohones,

ומכשירים communicationקשר and
(כולל electronicאלקטרוניים equipment (incl.

(televisionטלויויה)

הכל26 סך  הו3לה 103.694.275.491.985.872.3Transportכלי equipment  total
אופנועים,260 מכוניות, 74.392.099.282.881.178.8Manufacture"צור of cars,

וחלקיהם ,motorcyclesקטנועים motor scooters
and their parts

שיט262,263 כלי של ותיקון 106.493.872.093.386.476.9Manufacture"צור and repair of
seacraftואוירונים and aircraft

ל.נ.נוא.268 הובלה 104.1125.0132.4117.2105.799.8Transportכלי equipment, n.e.s.

הכל28 סך  2.8110.4105.3Miscellaneous(142.7127.6130.97שונות  total
ומכשירי280,281 מדויקים ,137.6121.0124.0100.4104.5104.5Precisionמכשירים optical and photo

וצילום graphicאופטיקה instruments
חן282,283 וחפצי 130.1114.7107.2130.2117.9106.9Manufactureצורפות of jewellery

and objects d'art
ל.נ.0.א.284.288 שונות 172.2162.9177.2115.5115.2106.3Miscellaneousתעשיות 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, מפעלים י"ד/8. לוח

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים
TABLE XIV/8.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE GROUP

AND TYPE OF LEGAL ORGANISATION
)ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)

nyovin
G'f7OVinמפעלים(אלפים)

EstablishEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)

o'oVnmD'nnMמספרים
numbersAbsolutePercentages

rx96em\5,994194.51968/69
i 1969/70)5,733205.91969/70
1970/715,926216.41970/71
1971/726,165229.71971/72
1972/736,600■ 243.01972/73
1975/766,278258.51975/76

1 1975/765,857250.8'1975/76'
1976/776,457259.41976/77
1977/78_6,433262.31977/78
1979/80"6,480280.91979/80
1980/816,079267.41980/81
1981/826,392275.21981/82
1982/836,463283.81982/83
1983/846.499290.71983/84

הכל2 0ך  1985/86"6J997299.8100.0100.01985/86TOTAL2
גודל Sizeקבוצת group

במפעל) מועסקים number)(מספר of employed
persons in establishment)

592,98520.043.96.759
10141,13213.116.64.41014
15195178.77.62.91519
20244229.16.23.02024
2529277754.12.52529
3049^23_^19.67.76.53049
5999"453^30.66.710.25099
10029933854.55.018.2100299
300+ T52136.72.245.6300+

בעלות Typeצורת of legal organization
אחד ארס 1,34612.519.84.2Singleבבעלות owner

שותפים מספר 8618.212.72.7Partnershipבבעלות
פרסית מניות 4,051151.659.650.6Privateחברת limited company
ציבורית מניות 20688.83.029.6Publicחברת limited company

שיתופית3 32117.84.75.9Cooperativeאגודה society3
ידוע) לא (כולל 1420.90.27.0Otherאתר (incl. not known)

1 Excl. diamonds industry as of 1975/76.
2 Data lor 1985/86 are based on an updated sample; see Methods 01

Computation and Estimation in the introduction.
3 incl. establishments owned by qibbuzim which are not registered as
separate legal units.

בי975/76ו. החל יהלומים תעשיית כולל לא
במבוא. ואומדן רוישוג שיטות ראה מעודכן; מדגם על מנ001ים 1986/66 נתוני
נפרדזת. משפטיות כיחידות רשומים ושאינם קיבוצים בבעלות מפעלים כולל
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ראשי ענף לפי גולמי, מקומי תוצר י"ד/9. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/9.GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY MAJOR BRANCH
)ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)

ntu "צוומיליוני גורמי atגמחיי' factor pricesNIS million

ראשיסמל 21§1983/84ענף 985/86Major branchCode

nnu כל Vty ממוצעים במחירים

At average prices of each year

הכלי12 397.16,969.0TOTAL'12סך

וחצינו.10 23.3289.8Miningכרייה and quarrying10

ו0נק1112 משקאות .48.6799.3Foodמזון, beverages S tobacco1 112

7.6212.5Textiles13נ71,סטיל13

13.2253.6Clothingהלבשה14 and madeup textiles14

ומוצריו15 3.154.3Leatherעור and its products15

1מוצריו16 8.2150.4Woodעץ and its products16

ומוצריו17 8.1136.0Paperגייר and its products17

לאור18 והוצאה 16.8233.1Printingדפו0 and publishing18

19■ ופל00יק נומי 17.4363.7Rubberלו1צרי and plastic products19

נפ200 ומוצרי כימיים 44.9753.4Chemicalמוצרים and oil products20

אלימתכחיים21 מינרלים 175181.3Nonmetallicמוצרי mineral products21

בסיסית22 8.0159.6Basicמתכת melal22

מתכת23 65.3994.1Metalמוצרי products23

11.7222.9Machinery24מכ1נות24

ואלקטרוני25 חשמלי 67.31,421,5Electricalציוד and electronic25
equipment

הובלה26 28.4560.0Transportכלי equipment26

7.9183.4Miscellaneous28שונות28

1 Excl. diamond industry.
2 See note 2 to Table XIV/8.

יהלומים. r\">avn נולל *■? 1

י#ר/8. ללוח 2 הערה ראה 2
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טבעי ואזור נפה מחה, לפי ומועסקים, י"ד/10.מפעלים לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/10.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY DISTRICT,
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION

)ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)
1985/86

0בעי iirNi n9] ,rinoEstablish
ments

0'j7Qvin
ואלפים)

(60ץם1קוח£
persons

)thousands)

מסעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

District, subdistrict
and natural region

אחוזיםD'OVniDמספרים

numbersAbsolutePercents

כוללי 06,799299.8100.0100.0GRANDך TOTAL1

ירושלים 47216.36.95.4JERUSALEMמחוז DISTRICT

יהודה 45414.16.74.7Judeanהרי Mountains

יהודה 182.20.20.7Judeanשפלת Foothills

הצפון 83342.012.314.0NORTHERNמרוח DISTRICT

צפת 893.91.31.3Zefatנסת SubDistrict

n>1n lfny532.30.80.8Hula Basin

מזרחי עליון 90.50.10.2Easternגליל Upper Galilee

הצור 271.20.40.4Hazorאןור Region

כנות 521.90.80.6Kinneretנפת SubDistrict

271.70.40.6Kinerotכנרת

מזרחי תחתון Easternגליל Lower Galilee

יזרעאל 35616.55.25.5Yizreelנפת SubDistrict

שאן נית 362.00.50.7Belעמק Shean Basin

חרוד 161.20.20.4Herodעמק Valley

כוכב 40.20.10.1Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 1.51.7Yizreel''1005.2עמק Basin

מנשה 9050.10.2Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 1917.22.82.4NazarethTirenהרי Mountains

עכו 32319.44.86.5Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון 815.41.21.8Westernגליל Lower Galilee

יחיעם 412.80.60.9Yehiamאזור Region

אילון 240.90.40.3Eotnאזור Region

נהריה 885.11.31.7Nahariyyaאזור Region

עכו 895.21.31.7Akkoאזור Region

גולן Golanנפת SubDistrict
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(המשך) סבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים י"ד/10. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/10.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY DISTRICT,
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION (cont.)

)ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)
1985/86

0בעי ואזור נפה ,nnr<Establish
ments

oyovirj
(אלפים)

Employed
persons

)thousands)

OOWQD
Establish
ments

Employed
persons

District, subdistrict
and natural region

D'lOOOמוחלטיםo'rinK

numbers'AbsolutePercents

חיפה 89748.313.216.1HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 74037.610.912.5Haifaנפת SubDistrict

חררה 15710.72.33.6Haderaנפת SubDistrict

הכרמל 81.00.10.3Karmelחוף Coast

יעקב זכרון 1/w130.50.20.2Zikhron Yaaqov Region

אלכסנדר Alexanderהר Mountain

חדרר, 1219.01.83.0Haderaאזור Region

המרכז 1,18583.417.427.8CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 31210.04.63.3Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 50332.27.410.7Petahנפת Tiqwa SubDistrict

השרון 13213.41.94.5Southernדרום Sharon

תקוה פתח 37118.85.56.3Petahאזור Tiqwa Region

רמ>ה 8025.31.28.4Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 29015.94.35.3Rehovotנפת SubDistrict

רחובות 1159.4173.1Rehovotאזור Region

לציון ראשון 2.2Rishon'1756.52.6אזור LeZiyyon Region

אביב תל 2,79274.741.124.9TELמחוז AVIV DISTRICT

הדרום 50233.77.411.2SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 31321.04.67.0Ashqelonנפת SubDistrict

מלאכי 482.60.70.9Malakhi*זור Region

לכיש 125.30.21.8Lakhishאזור Region

אשדוד 1357.32.02.4Ashdodאזור Region

אשקלון 1185.8171.9Ashqelonאזור Region

שנע באו 18972.82.84.3Beerנסת Sheva SubDistrict

גרר Gerarאזור Region

בשור 231.30.30.4Besorאזור Region

\12\y באר 1125.21.61.7Beerאזור Sheva Region

27,צפונית 11/Northern Arava

דרומית 100.30.10.1Southernערבר. Region

הנגב .32הר 4.30.51.4Negev Mountains

ושומרון2 1181.41.70.5JUDEAיהודה AND SAMARIA2

1 Excl. diamond industry.
2 Israeli establishments.

ירולו0ים. תעשיית כולל לא 1

ישראלים. מפעלים 2
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לפי שכירים, של למעשה עבודה וימי י"ד/1ו.מפעליב^מועסקים לוח
ראשי ענף

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף

מועסקים

Establishments(אלסים) הכל סך
Total (thousands)

1980/811982/831983/84'1985/861980/811982/831983/841 1985/86

הכל122 6,0796,4636,4996,799267.4283.8290.7299.8סך

והצינה10 536153495.54.94.84.2כרייה

ו0בק1112 משקאות 71472069181138.641.144.045.4מזון.

026122926626519.116.816.714.4ק00יל13

66085981780524.930.229.629.6הלבשה14

ומוצריו15 1401471552053.13.53.43.7ע/ר

ומוצריו16 YV60261753056712.512.812.011.3

ומוצריו17 1181081361395.64.96.06.6נייר

לאור18 והוצאה 5035555915959.610.511.4118דפוס

ופל00יק19 גומי 31333737044111.111.111.412.7מוצרי

נפנו20 ומוצרי כימיים 18322423823616.816.817.518.6מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 28631335830710.410.810.88.6מוצרי

בסיסית22 981451151035.95.35.05.1מתכת

מתכת23 1,1651,1431,1841,21739.140.140.741.5מוצרי

02252492502549.39.910.410.5בונות24

ואל7ן0רוני25 חטמל' 42442043445529.338.640.547.1ציוד

הובלה26 100104959320.820.319.920.2כלי

2342322162575.86.16.78.5שונות28

י*ל/8. ללוח 2 הערה ראה 1

.Q'017r<' תעשיית כולל לא 2
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TABLE XIV/1 1 .ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND MANDAYS
WORKED, BY MAJOR BRANCH

(ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS(
personsEmployedשכירים ע>ל למעשה עבודה ימי

(מיליונים)
Man days worked by employees

)millions)Major branchCode
(אלפים) ci'iow ■.run

Thereof: Employees (thousands)

1980/811982/831983/84'1985/861980/811982/831983/8411985/86

263.6280.2287.3296.666.769.374.4 71.8TOTAL212

5.44.94.84.21.61.21.0 1.2Mining and quarrying10

38.140.743.644.99.410.111.1 10.8Food. beverages and tobacco1112

■ 19.016.816.614.45.04.43.7 4.3Textiles13

24429.629.029.26.37.37.2 7.1Clothing and madeup textiles14

3.03.33.33.60.80.90.9 0.9Leather and its products15

11.612.211.610.92.93.02.8 2.9Wood and its products16

5.64.85.96.61.41.31.8 1.6Paper and its products17

9.210.011.011.42.52.73.1 3.0Printing and publishing18

11.010.911.212.62.82.83.2 2.9Rubber and plastic products19

16.816.817.518.64.64.44.8 4.6Chemical and oil products20

10.210.610.68.52.72.62.1 2.7Nonmetallic mineral porducts21

5.85.34.95.11.51.31.2 1.2Basic metal22

38539.540.040.89.59.69.9 10.0Metal products23

9.29.810.310.42.42.42.6 25Machinery24

29.138.440.547.17.29.511.9 . 9.8Electrical and electronic equipmen25

20.820.319.920.24.94.45.0 4.6Transport equipment26

5.76.16.68.51.41.52.1 1.7Miscellaneous28

/1 See note 2 in TaDle XIV8.
2 Exct diamond industry.
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תפוקה חומרים, נוספות,צריכת עבודה והוצאות עבודה שכר  '"ד/12. לוח
ראשי ענף לס* גולמי, מקומי ותוצר גולמית

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים
0/ וגונהמדיוני כל של ממוצעים במחידים ,n"

ראשיסמל ענף

מטכורת עבודה, 7Jt?
נוספות עבודה והוצאות

Wages, salary and other
labour expenses

דלק, וזוגזרים צריכת
וכוי חשמל

Consumption of material,
fuel, electricity etc

1983/841 1985/861983/84§1 1985/86

הכל122 305.34,710.9693.211,758.5.םך

והציבה10 8.9102.117.3323.3כרייה

וסבלן1112 משקאות 35.0478.1180.72,902.4מזון,

?7013.8164.447.3615ן0טיל13

12.8203.927.2515.8הלבשה14

ומוצריו15 2.337.14.887.5עור

ומוצריו16 yv8.8124.118.6280.3

ומוצריו17 6.1102.818.6391.0נייר

לא1ר18 והוצאה 10.7155.116.5267.4דפוס

ופלסטיק19 גומי 10.5161.629.6499.3מוצרי

נפ200 ומוצרי כימ"0 24.7362.1מוצרים '76.91,458.4

אלמתכת"ם21 מינרלים 11.4133.529.5364.4מוצרי

בסיסית22 6.594.820.0302.7מתנת

מתנת23 43.7679.978.21,189.5מוצרי

11.0178.917.8242.1מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 5551,034.467.01,400.7ציוד

הובלה26 35.4568.823.8528.8כלי

8.4129.319.3389.3שונות28

'ד/8. ללוח 2 הערה ראה ו

יהלומים. תעשיית כולל לא 2
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TABLE XIV/12.WAGES AND OTHER LABOUR EXPENSES, MATERIALS
CONSUMED, GROSS OUTPUT AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY MAJOR

BRANCH
(Establishments with 5 and more employed persons)

NIS million at uniform prices of each year

"צור גורמי במחירי גולמית תפוקה
Gross output at Factor prices

ג1למי מקומי תוצר
Gross domestic productMajor branchCode

§'1985/86 1983/841983/84I11985/86

19,910.4 1,153.2397.16,969.0TOTAL212

635.5 41.923.3289.8Mining and quarrying10

3,858.2 239.548.6799.3Food, beverages and tobacco1112

866.4 57.37.6212.5Textiles13

822.0 43.613.2253.6Clothing and madeup textiles14

152.5 8.53.154.3Leather and its products15

467.2 28.98.2150.4Wood and its products16

549.6 27.98.1136.0Paper and its products17

535.3 35.416.8233.1Prinitng and publishing18

916.6 49.917.4363.7Rubber and plastic products19

2,366.0 127.944.9753.4Chemical and oil products20

588.0 50.017.5181.3Nonmetallic mineral products21

484.8 29.48.0159.6Basic metal22

2,329.8 150.665.3994.1Metal products23

506.3 32.411.7222.9Machinery24

3,068.4 146.267.31,421.5Electrical and electronic equipment25

1,143.9 54.828.4560.0Transport equipment26

620.0 29.17.9183.4Miscellaneous28

/1 See note 2 m Table XIV8.
2 Excl. diamond industry.
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ועצמאים) (מעבידים התעשייה של הכלכלי החשבון .13/1"' לוח
TABLE XIV/13.ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT (EMPLOYERS AND SELFEMPLOYED)

^ §1985/86
1985/86 ממוצע במחירי ,n1יuמיליונNIS million, at average prices of 1985/1986

,|11r<
n"oעור
m^ni17וטבק'OOr/O,ומוצריור,?בשר

הגלי MiningFoodTextilesClothingLeatherסך
Total1andbeveragesandand its

quarryingandmadeupproducts
tobaccotextiles

12101112131415Codeסמל

Incomeהכנסות
מקומי לשוק מכירות .113,532.2213.33,288.5589.8597.2184.01 . Sales to local market

ליצוא מכירות .26,365.7367.9562.8236.9357.22.72. Sales to exports
ותיקונים עבודות .3422.0022.930.036.62.03. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים "צור .453.500.10.6004. Fixed assets produced for own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .520,373.4581.23,874.3857.3991.1188,75. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעש"תית מפעילות .6809.878.380.514.312.62.06. Nonindustrial income
(5+6) הכל סר ההכנסות .721,183.2659.53,954.8871.61,003,7190.77. Incometotal (5+6)

Inventoriesמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .8323.88.650.313.91353.38. Increase in stock of finished

גמורים andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .9.81.340.313.012.010.02.09. Increase in stock of materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה (חרושת) עיקריות תשומות .1012,651.5295.13,024.5611.767 15115.710. Main inputoutlay

(109) צריכה (חרושת) עיקריות תשומות .1112,732.8335.33,011.5623.7661.4113.611. Main inputconsumption (109)
כלליות תשומות .121,490.831.0171,443.486.817.312. General input

Outputתפוקה
(7+8) גולמית תפוקה .1321,506.8668.04,005.1885.51,017.3194.013. Gross output (7+8)

מקומי Domesticתוצר product
. (1311) מפקדי מקומי תוצר .148,774.1332.6993.7261.8355.880.314. Census domestic product (1311)

(1412) גולמי מקומי תוצר .157,283.3301.6822.2218.5269.163.015. Gross domestic product (1412)
ומשכורת עבודה שכר .15.14,871.1116.8486.3168.5217.842.115.1 Wages and salaries
ודיור מבנים שכירת .15.2202.45.024.37.711.64.315.2 Building and equipment rentals
להון ותמורה רווח .15.32,209.8179.9311.642.339.716.615.3 Profit and return to capital

<
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(המשך) ועצמאים) (מעבידים התעשייה של הכלכלי החשבון י"ד/13. לוח
TABLE XIV/13.ECONOMIC INDUSTRIAL ACCOUNT (EMPLOYERS AND SELFEMPLOYED) (cont.)

§1985/86
1985/86 v1\rm ■vnn3 ,n"1u 'w'vnNIS million, at average prices 01 1985/1986

מוצריםמוצרידפוס
מוצרי
מינרלים

אלכימייםגומיוהוצאהניירעץ
מתכתייםומוצריופלסטיקלאורומוצריוומוצריו
WoodPaperPrintingRubber0נפNon
and itsand itsandandChemicalmetalic
productsproductspublishplasticand oilmineral

ingproductsproductsproducts
Voo161718192021Code

Incomeהבנסות מקומי לשוק מכירות .1560.0540.3529.2617.61,163.1623.31 . Sales to local market
ליצוא מכירות .255.329.719.7297.5934.710.82. Sales to exports

ותיקונים עבודות .36.10.113.22.7162.603. Work and repairs
עצמי לשימוש קבועים נכסים "צור .40000.66.50.24, Fixed assets produced lor own use

(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות הכל סך .5621.4570.1562.1918.32,266.9634.35. Total industrial income (1+2+3+4) לאתעש"תית מפעילות .614.27.931.720.2105.523.86. Nonindustrial income
(5+6) הכל ההכנ0ותסך .7635.6578.0593.8938.52,372.4658.17. Incometotal (5+6)

Inventoriesמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .87.22.77.627.338.2■0.48. Increase in stock 01 linished

גמורים ובלתי
חומרים במלאי גידול .9■4.7■12.90.121.40.5■8.1

and unfinished products
9. Increase in stock 01 materials

קנויות תשומות
קנייה עיקריות(חרושת) תשומות .10367.1400.6298.5550.21,485.1398.0

Purchased input
10. Main inputoutlay (109) צריכה עיקריות(חרושת) תשומות .11371.7413.5298.6528.81 ,484.6406.211. Main inputconsumption (109)

כללי1ת תשומות .1287.027.650.060.3161.352.912. General input
תפוקה

(7+8) גולמית תפוקה .13643.0580.6601.4965.92,410.6657.6
Output

13. Gross output (7+8)
מקומי תוצר

(1311) מפקדי מקומי תוצר .14271.2167.1302.9437.1926.0251.6
Domestic product

14. Census domestic product (1311)
(1412) גולמי מקומי תוצר .15184.2139.5252.9376.8764.6198.715. Gross domestic product (1412)
ומשכורת עבודה שכר .15.1134.5106.2164.5167.6366.7140.815.1 Wages and salaries
וציור מבנים שכירת .15.2
להון ותמורה רווח .15.3

15.7
33.9

5.9
27.6

14.4
73.9

9.8
199.4

6.5
391.6

6.1
51.8

15,2 Building and equipment rentals
15.3 Profit and return to capital

פ



(המשך) ועצמאים) (מעבידים התעשייה של הכלכלי החשבון י"ד/13. לוח
TABLE XIV/13.EC0N0MIC INDUSTRIAL ACCOUNT (EMPLOYERS AND SELFEMPLOYED) (cont.)

§1985/86
NIS million, at average prices 0' 1985/1986 1985/86 ממוצע במחיר1 ,n"(u ■]!.<.!)

ציוד
חשמלי

כליואלק0רונימוצרימתכת
nniuהובלהnnonElectriמתכתבסיסית
BasicMetalMachinerycal andTransportMiscella
metalproductsproductselectroequipmentneous

nic equip
ment

"mo222324252628Code

Incomeהבנםות
מקומי לשוק מכירות .1392.41,331.5339.71,504.95955462.11 . Sales to local market

ליצוא מכירות .2107.2817.4149.21,403.5529.0 .484.12. Sales to exports
ותיקונים עבודות .31.381.014.721.716.310.83. Work and repairs

עצמי לשימוש קבועים נכסים "צור .40.221.74.118.90.50.14. Fixed assets produced lor own use
(1+2+3+4) תעשייתית מפעילות ר,כל סך .5501.12,251.6507.72,948.91,141.3957.25. Total industrial income (1+2+3+4)

לאתעשייתית מפעילות .610.0222.029.8120.98.727.36. NonindusVrial income
(5+6) הכל ההכנסות0ר .7511.12,473.6537.43,069.81,150.0984.57. Incometotal (5+6)

Inventoriesמלאי
גמורים מוצרים במלאי גידול .87.998.67.535.10.42.68. Increase in sotck ot finished

גמורים andובלתי unfinished products
חומרים במלאי גידול .93.630.16.7■24.72.19.49. Increase in stock of materials

קנויות Purchasedתשומות input
קנייה עיקריות(חרושת) תאומות .10323.01 ,291 .4. 25251,393.2530.5642.910. Main inputoutlay

(109) צריכה עיקריות(חרושת) תאומות .11319.51,321.4259.21,418.0532.6633.511. Main inputconsumption (109)
כלליות תאומות .1229.2191.853.2259.157.0111. 512. General input

Grossתפו7,ר. output
(7+8) גולמית תפוקה .13519.12,572.3544.93,104.91,149.6987.413. Gross output (7+8)

מקומי Domesticתוצר product
(1311) מפקדי מקומי תוצר .14199.61,250.8285.81,686.9616.9353.814. Census domestic product (1311)
(1412) גולמי מקומי תוצר .15170.31,059.0. 232.61,427.9559.9242.315. Gross domestic product (1412)
ומשכורת עבודה שכר .15.199.6713.8184.31,039.0569.4153.115.1 Wages and salaries
וציוד מבנים שכירת .15.23.122.86.828.719.99.915.2 Building and equipment rentals
להון ותמורה ר"ח .15.367.6322.341,4■ 360.329.479.315.3 Profit and return to capital

8
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industrial products תעשייה מוצרי
(כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח

TABLE XIV/14.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (QUANTITIES)
1nprv19701980198619871988Unit1Productמוצר

והציבה MININGכרייה AND
QUARRYING

גולמי לינפנ1 \tr<n8823141721Mil. LCrude oil

נובעי מ3גז .134142404541Milמיליון m3Natural gas
(שיווק) קוורץ 0רוול 63.785.287.0.6651אלף ,000 tQuartzsand (marketing)

(שיווק) 85.0115.0130.6905Ballרורסית and fire clay
(marketing)

8691.3432,0352,0572,041Potashאשלג
2.3072,5182,7312,548Phosphateפוספטים rock

FOODםזון . .

Flourקמח

אחיו 9597827273Standardקמח
אחר2 234358432457455Other2קמח

רולב Milkמוצרי products
מפו00ר ליחלב .132.2187.3217.0211.1208.4Milמיליון LPasteurized milk

מעוקר ליחלב 11,30317,30546,99156,53563,1241אלף ,000 LSterilized milk

מקומית 2.9562,7212,791טיחמאה 2,7472,793tDomestic butter

mn\u10,71610,20817,76518,27918,719Cream
רכה 21,99439,44751.77455,67158,649Softגבינה cheese

מלוחה 1,4041,179978981904Saltגבינה cheese
קשה Hard■14,46314,444§14.197§6,8309,747גבינה cheese

מותכת 1,1639671,043I,073978Boiledגבינה cheese
לבן ■30,72657,411יוגורט, 79,12481,74183,774"Yoghurt, sour and
skimmedואשל milk

Oilsשמנים

25,28433,62233,68632,63530,988Margarineמרגרינה
מזוקקים 41,19467,66579,64076,87669,597Refined^מנים oils

557410025Coconutקוקוס
כותנה 3,25612,33714.78112,1918,640Cottonזרעוני seed

331782555,936Sunflowerחמניות seed
155340341371390Safflowerחריע seed
36,85254,59563,56562,97453,422Soyaסויה
167194437842889Maizeתירס

735105Palmדקלים
Olive■207162165213215זית

0יכוספה 2683453793753671,000אלף tOil cake

1 tton; Llitre;m metre.
2 Including flour used lor baking matzot.

מ=מ0ר. לליסר; ט=10נה; 1

מצות. לאפיית קמח כולל 2
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/14. לוח
TABLE XIV/14.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (QUANTITIES) (cont.)

11n'n119701980198619871988Unit1Productמוצו

משכרים ALCOHOLICמשקאות
BEVERAGES

(שיחק) ר"1 13,23418,89617,38116,99515,6701,000אלף LWine (marketing)
לל'אלס) (פר0 32,39739,43752,28153,63855,572■נירה ."Beer (except malt beer)

ברנדי ,Arrack"10,5385,7494,2794,1694,088■עראק, brandy and
אחרים otherוספירסים spirits

(marketing)(שיווקן

0בק TOBACCOמוצרי PRODUCTS
03,8685,3376,7236,8885,882tCigarettes■סיגריות
60,44741,28532,92028,53526,584kgTombacקג0ו0נק

הרחה Snuff"038,75927,34920,66819,32219,636בק

TEXTILESסקססיל

כותנה 22,84220,01314,91416,13213,543tCottonרוו0י yarn
סרוק צמר 3,8015,3543,6243,291Combedחוטי wool yarn
מנופץ צמר 1oin3,0732,2511,087623484Carded wool yarn
ויגוניה) .incl)(כולל vigone)

WOODעץ
לבוד 95,58496,88592,200103,292102,680rr>3Plywoodעץ

וקרסון PAPERנייר AND

CARDBOARD
עיתון 09,3324,5481,1482,0281,940tNewsprint'נייר

והדפסה כתיבה 31,83259,89464,93065,11960,257Writing■נייר and printing
paper

אחר 23,52923.54135,75236,73744,950Otherנייר paper
Cardboard"14,37836,02354,46861.63671,087קר0<1

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS
1,3921,2427449205731,000Tyresאלףצמיגים

'025,15832.14125,11128,71918,807t
5584551852031141,000Innerאלףאבובים tubes

1,5461,209532558307tנץ

CHEMICALSכימיקלים

37,74566,70289,40097,05689,223tAmmoniaטיאמוניה
גופרתי Ammonium■67,82438,23146,25140,84340,855אמון sulphate

גופרתי 5,01612,00114,78915,14113,109Potassiumאו^לגן sulphate
זרוותי 13,51616,46617,27322,12419,541Dicalciumדוסידן phosphate

גופרתית נויחומצה 2032091821431641אלף ,000 tSulphuric acid (10070)

(100 0)

1 t*ton; L=litre; m=metre. 00טר. לילע1ר; 0י0ו1ה. 1
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(המשך) (כמויות) תעש"ה מוצרי "צור .74/7" ' לוח
TABLE XIV/14.PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (QUANTITIES) (cont.)

19701980198619871988Unit1Product■חידהימוצר

■14,83335.31029,84432.90133,804כלור tChloirne

(םורה מאבל 7Caustic(15,92335.26826.99129,71729.7נתר soda

קאוסכוית)

ר.יפ1כלורי0 7,86514.3488,99510.38910.694Sodiumסוריום hypochlorite

17,76560.99776,88190.32394,305Polyethyleneפוליאתילן

לןרבוננ1 1,6894.6755.3376.5176.372Potassiumפו00יום carbonate

3,0025,7185,9126,3066.976Paratttnכרפי!

מעובר. 001 123.261164,778168.261191,867197,517Liquefiedגו petroleum

gas(שיווק) (marketing)

19.48826.95340.60943,39132,227Paintsצנעים

1ר0רגננ1ים /00Soap and detergents

כביסה 6,0793,6442,6662,3902.081Laundryסבון soap

תמרוקים 03.2282,6953.6123,2203.254בון


Toilet soap

מינרלים NONMETALLICמוצרי

MINERALאלמתכת"ם PRODUCTS

אי0ונג 168,272209,768250,823318.455339.230m3Yotngמ3חומרי

ש0וחה לו2זכוכית 3,2913,7783.7514,2254,3751,000m2Plateאלף glass

n191.411126.011101,010130,830124,914no.Toilet'אסלות bowls

רחצה 92.610107,25891,831107.830106,092Washקערות basins

נ'טנח ..■49,82860,43553,68763,08061.560קערות Kitchen sinks

מזוגגים קיר 34,77944,09476,65073,83572.9241.000Glazedאלףאריחי tiles

טי 1,3842,0921.6242,2262,3261אלף ,000 tCement

חשמלי ELECTRICALציור

EQUIPMENT

ח^ומל 68,26816,77430.70025,10030.700no.Electricityיחימוני meters

184.4321.6363.6347.9391.91.000Accumulatorsאלףמצברים

הונלה TRANSPORTכלי

EQUIPMENT

מסחריות 5,3782,3291,152971615no.Commercial■ווימכוניות vehicles

1 lton: LI1tre:no. number; mmetre. 000ו יודיחירר.; לי=לי0ר, 0=טונה; 1
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ומים אנרגיה ס"ו. פרק

במשק הכלכליים הענפים על מלמדות אחריה
סוגיה. לסי באנרגיה, שהשתמשו

נקבעה הנתונים של המירה יחידת המידה. יחידת
נפט לנ1ון ערך שוה ומכונה קילרקלוריות לי0ו
oumn .ton oil equivalent  7.0.£.  (שע0"ן)
המוצרים של נסו ההיסק ערך פי על נעשה זאת ליחידה

השונים. האנרגט"ם
לאנרגיה בהתאם מוצגים בחשמל השימוש נתוני
ע"1 ונוצלה הכוח תחנות ע"1 שהופקה החשמלית
הכוח תחנות תפוקת תרגום כלומר, המפעלים,

לשעט"ן.

מקורות
בתי הדלק, מינהל  ומוצריו גולמי דלק על הנתונים
צרכנים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ה7י7ן1ק,

הדלק. וחברות הנפנו מוצרי של גדולים
כישראל. החשמל חברות  חשמל על הנתונים
הספק בעלות כוח תחנות להם שיש תעשייה ומפעלי

קו0"ש. מ300 גבוה
על מבוססת המשק ענפי לפי הצריכה התפלגות
שמיון מאחר הדלק. למינהל הדלק שיווק חברות דיווחי
סיווג של אחידים כללים לפי עדיין נעשה לא הצרכנים
האנרגיה צריכת בחלוקת אידי/קים יש הכלכלה, ענפי
הדלק מצריכת שחלק "תכן, כך הסופיים. 7שימושים
כצריכה סווג בקיבוצים תעשייתיים מפעלים של

חקלאית.

מים

משרד של המים מנציבות מתקבלים הנתונים
מדוח"ות 000י00"ם סיכומים המכינה החקלאות,

הצרכנים. כל ידי על המוגשים חודשיים
המים נציבות של הסיווג לפי ניתן היישוב צורות סיווג

בלשכה. המקובל מזה שונה והוא

האנרגיה מאזן
והסברים הגדרות

נתונים מערכת תינו ס"ו/1) (לוח האנרגיה מאזן
במשק שימושיה ואת האנרגיה מקורות את המציגה

האנרגיה. משק lira הגומל1! קשרי ואת המרינה
מאזני של הכללית המתכונת לפי מוצגים הנתונים
פעולה לשיתוף הארגון ידי על המתפרסמים האנרגיה,
התאמות בתוספת .(0.EC.D.) ולפיתוח כלכלי

ישראל. של המיוחדים לתנאים
האנרגיה את מפרטות 6 עד 2 שורות הלוח שורות
מיבוא,  הדיווח בתקופת המשק לרשות שעמדה
עם יחד (המוצג במלאי משימוש או מקומיות, מהפקות
אנרגיה של יצוא יש כאשר ה0ט0י00"ם). ההפרשים
כי לציין שלילי, בסימן הנתון נרשם אוניות, תדלוק או
המשק. לרשות שעמדה האנרגיה מסך נגרעה זו כמות
ישראליות אוניות על נתונים כלולים אוניות" ב"תדלוק
חיובי בסימן מלאי שינוי נרשם 6 בשורה כאחת. וזרות
מקור היא 11 שירידה מאחר במלאי, ירידה יש כאשר

השונים. לשימושים
שאבדה האנרגיה על גם מלמדות 10 עד 7 שורות
לחשמל, פחם או מזוט הפיכת כגון מהתמרה, כתוצאה
כ0ולר. או ככנזין שונים למוצרים גולמי דלק הפיכת או
פירושו שלילי בסימן אלה בשורות המסומן נתון לכן,
באנרגיה שימוש "עודף" פירושו חיובי נתון ואילו אובדן,
 בשורה שכאשר מכאן, האנרגיה. סקטור ידי על
זאת לפרש יש שלילי, נתון מופיע  נפט" "זיקוק
מספר "פחם" בטור ואילו התזקיקים, בהפקת כאבדן
(כמו חיובי נת1) מאידך, בפחם. שימוש פירושו שלילי
החשמל "צור ערך פירושו "חשמל")  7 בשורה

בשעט"ן.
באנרגיה שנעשה השימוש את מייצגת 10 שורה
(כמו האנרגיה יצרני ידי על שימוש למעט המשק, בתוך
הבאות השורות החשמל). חברת או הזיקוק בתי

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

970ו  979ו בישראל אנרגיה 660
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האנרגיה סוגי לפי ישראל, של האנרגיה ג1"ו/1.מאזן לוח
TABLEXV/1 .ISRAEL'S ENERGY BALANCE, BY TYPES OF ENERGY

Thousand T.O.E. (tons oil equivalent) unless otherwise stated אחרת צוין בן אם אלא נפט) לטון ערך .iiiu) \ovvj אלפ.

כולל גולמי0ך חשמלאנרגית11דלק
השמשטבעיומוצריו
Crude oil

Grandand oilNaturalSolarElectri■
totalproductsgasCoalenergycity

1985

לרוחות אנרגיה .18,476.86,331.11,851.4 46.0278.830.51. ENERGY

הכל סך  /7e/K>nREQUIREMENTS 
(6 עד 2)TOTAL (2 through 6)

מקומית הפקה .2333.78.946.0278.82. Indigenous production

יבוא .39,064.77,122.1' 1,942.6 .. 3. Imports
יצוא .4' 938.8908.330.54. Exports

אוניות תדלוק .5137.7137.7■ ■ 5. Marine bunkers
והפרשים מלאי שינוי .6155.0246.291.26. Stock changes and

statisticalס00יס0"ם
discrepancies

Secondary energy
production (7 through 10)

אנרגיה "צור
(10 עד 7) מותמרת

ציבוריות בחברות <0kun .72,123.21,567.01,290,9  1,847.17. Public electricity

עצמי מייצור חשמל .83.119.916.8 .8. Autoproducers of
electricity

נפ0 זיקוק .9621.3621.39. Petroleum refineries

ואובדן עצמי שימוש .10132.2132.210. Own use and losses

 סופיים 115,597.04,122.946.01,145.0.ומימושים 278.8 4.311 . FINAL USE 
הכל '0TOTALך

1(10 עד 7) פחות 11[1 less (7 through 10)]
הכל 0ך  '1,718.91,306.3תעשייה 45.7363.2 '  3.7Industry  total
פסרוכימיה מזה: . 724.4682.042.4Thereof:

petrochemistry

כולל ושירותים, 2,621.32,233.5387.7Commerceמסהר and services,
ציבוריים .inclשירותים public services

יבשתית תחבורה 1,330.71,330.7מזה:  Thereof: land .

transportation

196.0136.059.9Agricultureחקלאות

בית משקי ע1 734.7170.40.3285.2שימוש 278.8Households use
לנמא אוזרים 257.6208.748.9Otherשימושים n.e.s.

אנרגס1 לא 68567.90.6Nonenergyשימוש use

תזכורת: Memoסעיף item: electricity
(מיליוני חשמל generatedהפקת (million

(15,355.315,355.3kwhקו0ש)
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(המשך) האנרגיה סוגי. לפי ישראל, של האנרגיה [iHYi .1 /ro לוח
TABLEXV/1 ;ISRAEL'S ENERGY BALANCE, BY TYPES OF ENERGY (cont.)

Thousand T.O.E. (tons oil equivalent) unless otherwise stated אחרת צוין בן אם אלא נפ0) לג1ון 7w nnu) /.ova אלפי

כולל גולמיסן חשמלonsדלק
טבעיומוצריו
Crude oil

Grandand oilNaturalSolarElectri
totalproductsgasCoalenergycity

1988

לרשות אנרגיה .110,148.5, . 7;743.22,092.9 32.0326.446.01 . ENERGY
הכל 0ך  REQUIREMENTSהמשק. 

>6 ע7 2)TOTAL (2 through 6)
jvaipn npon .2376.618.332.0326.42. Indigenous production

יבוא .312,224.210,022.12,202.03. Impotrs
יצוא .41,176.91,130.846.04. Expotrs

אוניות תדלוק .5111.6111,6' 5. Marine bunkers
והסרטים מלאי שינוי .61,163.81,054.7109.1 ,:.;6. Stock changes and

0statisticalט0יס0"ם
discrepancies

Secondary energy
production (7 through 10)

אנרגיה "צור

(10 ער 7) מותגזרת 

ציבוריות בחברות חשמל 2,700.42,306.11,613.4לי  2,007.87. Public electricity

עצמי "צור  חשמל .8'  4,124.320.3 . 8. Autoproducers of
electricity

נפט ליקוק .9604.2604.29. Petroleum refineries
■ ואונה עצמי vim'v) .<0157.4■. 157.410. Own use and losses

 סופ"ם שימושים .116,682.54,808.732.0' 1,430.3 326.4 85.211. FINAL USE 
הכל .סך TOTAL

1(10 עד 7) פחות 11[1 less (7 through 10)]
הכל סך  31.8426.6תעשייה  85.2Industry  total
פטרוכימיה ■875.3845.8295מזה: Thereof:

petrochemistry
כולל ושירותים, 420.6Commerceandמסחר services,

צינוריים .inclשירותים public services

יבשתית תחבורה :Thereof'מזה: land
transpotration

78.7Agricultureחקלאות

נית משקי ע1 ■0.2שימוש 405.6 326,4Households use
לנמא אחרים 98.8Otherשימ1שים n.es.

אנרג0י לא 104.7104.70.4Nonenergyשימוש use

תזכורת: .Memoסעיף item: electircity
(מיליוני השמל generatedה9קת (million

(19,214.819,214.8kwhקונושו
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הגולמי המקומי והתוצר המשק לרשות האנרגיה 0"ו/2. לוח
TABLE XV/2.ENERGY REQUIREMENTS AND GROSS DOMESTIC PRODUCT

נולמ 1Dlpo 7J//7(1986 (במחירי .

הכל סן  המשק לרשות Grossאנרגיה domestic productהאנרגיה on.
Energy requirements  total(at 1986 prices)Energy ratio

nm למיליון \'\1wt<
\'OVV) גולמימדדמדראלפי מקומי מדרתוצר
ThousandIndexn aמיליוניIndexK.O.E. oer NIS Indexת11110רת
TOE.1986=100.0NIS million1986=100.0gross domestic1986=100.0

product

12345=1 : 3' 6

19756.617.675.431.672.0209.4104.8
19766.715.976.632.273.3208.6104. 4
19776.955.879.332.874.7211.1106.2
19787.392.484.334.277.9216.2108.2
19797.787.188.835.8815217.5108.8
19807.889.089.936.883.8214.4107.3
19818.044.591.738.48752095104.9
19828.315.794.838,788.2214.9107.6
19838.457.896.439.890.72125106.4
19848.591.497.940.792.7211.1105.7
19858.477.096.642.396.4200.4100.3
19868.773.1100.043.9100.0199.8100.0
19879.666.6110.246.2105.2209.2104.7
198810.148.3115.746.9106.8216.4108.3

TOE  tons oil equivalent
KO E  kg oil equivalent

נ00. ל0ון ערך nny  /uvty
נס0. לקג ערך ש/ר,  שעקן

והתוצר הסופיים1 שימושיה המשק, לרשות אנרגיה ס"ו/3. לוח
לנפש הגולמי המקומי

TABLE XV/3.ENERGY REQUIREMENTS, FINAL CONSUMPTION OF ENERGY1,
AND GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA

סופי לנפששימוש גולמיבאנרגיה' מקומי תוצר
המשק לרשות ivmNenergy1 per capitaFinal consumption of(1986 (במחירי לנפש

הכללנפש סך Gross domestic
Energy requirements0נפ productמוצרי per capita

per capitatotalTotal הכל ElectricityPetroleumחשמלסך products(at 1986 prices)

Indexשע0ן rove/Indexמרד Indexשעסןמדד loviuIndexמדד שחמדד Indexמיליוני מדד
TOE1986=100.0TOE.1986=100.0T.O.E.1986=100.0TOE.1986=100.0.NIS million

§
1986=100.0

§

19751.91495.2.31898.20.20977.71.010101.39.090.0
19761.89194.0.29396.30.21579.90.98398.68.989.0
19771.91295.1.30597.20.22382.90.98198.49.191.0
19781.98798.8.363101.60.23587.41.026102 99.2' 92.0
19792.038101.3.403104.50.23988.81.060106.39.494.0
19802.020100.4.385103.20.23788.11.058106.19.4940
19812.032101.0.395103.90.24290.01 059106.29.696.0
19822.066102.7.403104.50.25092.91.077108.09.797.0
19832.054102.1.395103.90:25996.31.061106.49.797.0
19842.045101.7.356101.00.26197.01 021102.49.797.0
19851.96997.9.30096 90.26698.90 95896.19.898.0
19862.011100.0.342100.00269100.00 997100.010.0100 0
19872.177108.2.446107.70.292108.61.053105.610.5105.0
19882.250111.9.481110 40.317117.81.066106.910.4104.0

TOE  tons oil equivalent
1 Does not include consumption by the energy sector. such
as electricity generators and refineries.

נפ0. לטון עדך nivy  loyt
החשלזל יצרני כגון האנרגיה, יצרני ע1 צריכה כולל לא

הזיקוק. :תי
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electricity חשמל
לישראל החשמל חברת ידי על ואספקתו חשמל הפקת  נ1"ו/4. לוח

TABLE XV/4.PRODUCTION AND SUPPLY OF ELECTRICITY BY THE ISRAEL
ELECTRIC CORPORATION

Unit 1988 1987 1986 1985 1980 1970 1960 1950

MWnstalled generating
capacity1

millionGeneration
KWH

Annual peak
load:

MWMorning
Evening

1,000 tFuel consumption

■■Coal consumption

Production הפקה
4,062 4,062 4,062 4,062 2,737 1,226 410

18,761 17,102 15.503 15.010 12,089 6,610 2,205

420

636

1,0862,0152,5602,7103,0703,240
1,1151,9302,5702,8203,2403,510
1.6502.93116251.5871,9372,389

3,227 3,265 3,216 2,926

100מגו0

543מיליון
קוטש

110מגרנו

0י 193אלף

"צור כושר
מותקן'
הפקה

עומס פסגת
שנתית:
בוקר
ערב

ש1מ1ש
נדלק
שימוש
בפחם

HV transmission §
distribution lines'

LV distribution
lines2

Distribution power
transformers1

Capacity of distri
bution trans.
formers1

TOTAL
Tariff
Household

Trade
Agriculture
Industry3
Water pumping

km.

km.

No.

MVA

million
KWA

1,000

Mains רשת
333.9 342.1 320.3 4315 265.1 141.4 70.3

268.0 141.2 176.0 161.1 124.4 212.4 203.5

18,205 17.871 17,611 15,598 9,130 4,831 1,613

6,245 6,100 5,990 5,221 2,558 992 214

Supply of electricity חשמל אספקת
16,990 15,429 13,954 13,515 10,792 5,697 1,857

4,894 4,050 3,614 3,331 2,905 1,448 446

1967821,9812,9793,3843,7814,102
195455602658765864

6691,8783,7734,4064,5814,9395,092
5461.3941,6782, 1971.7171,8942,038

Consumers1
1,499 1,446 1,419 1,396 1,271

צרכנים1

551

464מיליון
קוסש

206

141
117י

203 אלף

מסירה קוי
וחלוקה
נמתח
גנוה2

חלוקה קוי
נמתח
נמוך2

0רנספור
מסורים
לחלוקה'

ה0פ7,
הטרנספר
רמטורים
לחלוקה'

הכל סך
תעריף
צריכה
ביתית
מסחר

רוקלאות
תעשייה3

מים שאיבת

I At the end 01 each year. 2 Annual increase. 3 Incl. sales
o nonindustrial consumers who pay according to the industrial tariff.

לא לצרכנים 0כיר1ת כילל 3 שנתית. תוספת 2 השנה. בסוף 1

תעשייתי. תעריף לסי המשלמים תעש"ת"ת
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כלכלי ענף לפי חשמל, אספקת 0"ו/5. לוח
TABLE XVI/5.SUPPLY OF ELECTRICITY, BY

ECONOMIC BRANCH
KWHMillion

"7DOראשי 1970198019861988ענף I 1987Major branchCode

כולל 05,992.217,919.7ך 16,317.8 14,763.3 11,278.5GRAND TOTAL

שומרון יהודה, מזר.:
1וה וחבל

27.2221.8453.8535.3 517.6Thereof: Judea, Samaira
and Gaza area

706.4765.2915.0חקלאות0 835.7Agriculture0

הכל12 סל  2,119.83,584.84.641.15,220.7תו\ש"ח 5,0195Industry  total12

והציבה10 334.9321.3463.1521.2כרייה 486.7Mining and quarrying' 10

וטנק11121 משקאות 257.3433.6620.8698.2מזון. 673.5Food, beverages and
tobacco1

1112

0256.13535340.5333.6קס0יל13 355.6Textiles13

5.119.437.350.8הלבשה14 43.3Clothing and madeup
textiles

14

ומוצריו15 7.68.812.812.2עור 12.9Leather and its products15

ומוצריו16 44.175.992.1102.4עץ 99.4Wood and its products16

ומוצריו17 146.2131.01595175.3נייר 168.2Paper and its products17

לאור18 והוצאה 13.027538.949.8רפוס 45.4Printing and publishing18

ופל00יק19 גומי 84.1168.7216.6238.7מוצרי 246.9Rubber andplastic products19

נפנו20 ומוצרי כימיים 504.1942.91,152.01.294.2מוצרים 1.249.7Chemical and oil products20

אלמתכתיים21 מינרלים 185.9268.82955312.4מוצרי 319.6Nonmetallic mineral
products

21

נסיגזית22 60.9190.0178.4198.4מחכה 200.8Basic meiai22

מתכת23 100.3294.1411.7480.5מוצרי 441.6Metal products23

23.044.563.378.7מכונות24 72.7Machinery24

ואלק0רוני25 חשמלי 28.7103.9228.8259.2ציוד 244.1Electrical and electronic
equipment

25

הובלה26 51.4126.1186.4196.6כלי 188.3Transport equipment26

8.027526.539.1יהל1מים27 32.3Diamonds27

9.147.3116.9179.4שונות2829 1385Miscellaneous2829

ו0י30 1,967.22,405.12,629.8חש0ל 2.642.0Electricity and water3

ושירותים49 מסחר 727.7913.91,218.5נעו1. 1,020.1Construction, commerce
and services

49

פרטית צריכה
וצינורית

3,782.54.911.26.587.5 5,691.8Private and public
consumption

ממו"ן ונלתי 288.1673.0812.9אחר 591.7Other and not classified

1 incl. cold storage. קירור. בתי כולל ו

Source: data of Israel Electric Corporation and 01 industrial establishments שברשותםתחנות תעשייתיים 0פעיים ונתוני לישראל החשמל חברת נתוני הנוקור:
owning power stations with a /egisetred capacity of 300 kw. or more; במזרח החשמל חברת כולל אינו ומעלה; 7,ו0 300 של רשום הספק בעלות no
excluding the Electric Corporation in East Jerusalem. .o^wn.
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water . מים
יישוב וצורת שימוש מקור, לפי כללית, מים "6/1.תצרוכת ט ni^
TABLE XV/6.GENERAL WATER CONSUMPTION, BY SOURCE, USE AND

TYPE OF LOCALITY
Million cubic meters; budget years תקציב שנות מעוקבים; מנורים ■31'V'n

1 987/88 1986/87 1 985/86 1 984/85 1979/801 975/76 1969/70 1964/65

TOTAL

Thereof: salt water
1,749 1,560 1,987 1,920 1,700 1,728 1,564 1,329

123 141 110 101

הכל סך
מלוחים מים מזה:

Source

"Mekorot"1

Self supply

Wells

Surface water

Other suppliers1

הספקה מקור

מקורות1 6398531,0159851,1141,151932996חברת

עצמית הספקה
377413434445430453392377מבארות

עיליים 170143140135149179160143ממים

אחרים1 14315513913522720476233ספקים

Use

Domestic

Industrial

199240305375422450424447

55759590109103111123

ביתי

תעשייתי

Agriculturaltotal 1,179 1,025 1,434 1,389 1,235 1.328 1.249 1,075 חכ{ חק>איי0ר

Type of locality3 "שוב3 צורת

O"J/TPD'J/H/"7882787575807559Urban localities

5562636259654858Moshavot

308377421417490500376392Moshavim

507564596523606617389484Qibbuzimקיבוצים
וחוות 4248323133362224Institutionsמוסדות and farms
מיעוסים .כפרי 1118263129352527NonJewish villages

7498112969710190135Otherאחרים

1 The data include water from wells and surface water. 2 See 

introduction. 3 The breakdown of agricultural use by type of
locality is according to the definition of the Water Commission.

מבוא. ראה 2 עיליים. וכדם מבארות מים כוללים הנתונים 1

המים נציבות הגדרת פי על היא "שוב צורות לפי החקלאי השימוש חלוקת 3

לישראל.
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בינוי סיז. פרק

להארחה, בניית למגורים, בנ"ה בנ!1ה: "עודי
מכני ולמלאכה, לתעשייה בנ"ה ומשרדים, עסקים

חקלאי. למשק ובנייה ציבור
מתייחמים בנ"ה סוג על הנתונים הבנייה: סוג

בלבד. למגורים ציבורית לבנייה
נעשות העבודות רוב שבה בנ"ה רגילה. בנ"ה
יצוק מזוין מבםון כלל בדרך עשו1 והשלד הבנייה באתרי
קירות עם הבנייה. באתרי מיוצרות בתבניות במקום.

שונים. מסוגים מבל1קים מילוי
הבנ"! חלקי רוב שבה בנ"ה מה1עשת: בנ"ה
כר ארור ומורכבים מיוחדים, במפעלים מראש מוכנים
אך מתועשת, בנ"ה של שונים סוגים יש הבנייה. באתרי

הם: העיקריים סוגיה שני
שבה בנ"ה סגורה: נורומית או טרומית בנ"ה .1
מיוצרים ליסודות, פרט הבנייה, חלקי רוב
באתרי נעשית והרכבתם מיוחרימ במפעלים
מפעלים ידי על מראש קבועה תוכנית לפי הבנייה
קירות שמרכיביה: טרומיים חלקים אלה.

ועוד. מדרגות תקרות. ופנימיים, חיצוניים
כוללת: אחרת מת1עשת בנ"ה .2

רוב שבה בנ"ה בעיקר  עירוניים כאזורים א.
יצוקים נושאים קירות בשי0ת נבנה הבניין שלד
כלל (כדרך סטנדרטיות בתבניות בנייה באתרי
טרומיים חלקים גם בה ומשולבים מפלדה)

בנ"ה. באתרי או במפעלים מראש שמכינים
הבניין שבה בנ"ה בעיקר  כפריים באזורים ב.
מ1כנימ תלתמימד"ם מחדרים כלל בדרך נבנה
וכוי) נגרות אינסטלציה, (כולל במפעלים מראש
(בנייה הבנייה באתרי אותם ומרכיבים

"מרחבית").
במבוא הגדרות ראה וכפר"ם: עירוניים "שובים

אוכלוסייה.  בי בפרק

מקורות
מדווחים: בנ"ה וגמר הבנייה התחלת על

בני שבע, באר אשקלון, אשדוד, מקומיות: רשויות
השר!;, הוד רימונה, גבעת"ט, ים, כת בנימינה, ברק,
חיפה קריות חיפה, חולון, חררה, יעקב, זכרון הרצליה,
לוד, סבא. כפר ירושלים, טבריה, וים), ביאליק (מוצקין,
פרדס עפולה, עכו, נתניה, נצרת, ציונה, נס נהריה,
אתא, קרית אונ1. קרית צפת, תקוה.. פתח חנהכרכור,
רמת גן, רמת רמלה, רחובות, לציון, ראשון גת, קרית

אכיביפ:; ותל שפרעם רעננה, השרון,
והשיכון הבינוי' משרד גדולות; בנ"ה חברות
אחרים; ממשלה משרדי ציבוריות; עבודות ומחלקת
קטעי גבוה; לחינוך מוסרות היהודית; הסוכנות
 שונים ופרסומים בעיתונות מ!דע!ת עיתונות,
הארחה ובתי תעשייה מפעלי מאתרים שבאמצעותם

להיבנות. עוכודים א! הנבניס
וכנ"ה לתכנון ועדות מדווחות הבנייה אישור על

שהן:

בינוי
הציבוריות 1העבורות הבנ"ה ענפי את כולל נע."
קוי הקמת וכן הכלכלה) ענפי סיווג לפי 4 עיקרי (ענף
על מפורטים הסברים נפט. וקידוח חשמל ק!י קשר,
המתפרסמים הנתונים ועל הבינוי ענף של הייעודים
הב'נ;'  845 הנויוחד בפרסום מופיעים זה, בפרק

.1987 1985 בישראל

בנייה

פיסיים נתונים א.
והסברים הגדרות

היס!רות. חפירת התחלת בנייה: התחלת
טרם אך החלה, שבנייתם דירה או בניין בבנייה:

הנקוב. במועד נסתיימה
ומוכן הטכני במובן נגמר כשהבנ"ן בנ"ה: גמר
ביותר השימוש הוחל שכבר א! תפקידו את לכולא

שטחי. ממחצית
המרפסות החיצוניים, הקירות את כולל ■movj

לעמ1חם. שמתחת הבנוי והשסח
או קבוע במבנה חדרים מערכת או חרר דירה:
אליה ויש שירות חדרי כוללת היא לדיור. המיועד ארעי
דירות עם משותף משטח או מהררווב נפרדת גישה

הבג",1. בתוך אחרות
אוכל, חרר אורחים, הדר שינה, חדר דיור: חדרי
אינ! ויותר. לו"ר 6 ששטחם וכדומה, הול ילדים, חדר
רחצה, חרר שימ1ש, בית מטבח, שירות חררי כולל

מ"ר. 6 עד ששטחם אחרים וחדרים הול
סטנדרד מיקום, (קביעת הבנייה תיכנו! יוזמה:

על:ה. ופיקוח וטכוח)
הממשלה, ביוזמת הבנייה ציבורית: בנ"ה
והחברות המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות

הני'ל. המוסדות של המלאה בשליטתם
הציבורית. לבנייה מחוץ הבנייה כל פרסית: בנ"ה
הסקטור של הבנייה את גם כוללת היא

ההסתדרות1.
המיועד השטח שבו בניין, למגורים: חדש בניין
והנבנה הבניין משטח ויותר אחוז 75 מהווה למגורים
הרוס בניין של יסור גבי על או בניין, עליו שאין מגרש על
בבניין לשמש היכולים קירות כלל נשארו לא שממנו

החרש.
בחורשים הבנייה משך הבנייה: זמן משך
זמן משך לעיל. שהוגדרו כפי הבנייה, גמר ער מהתחלה
בחישוב לבניין. מהממוצע שונה לדירה הממוצע הבנייה
בגורל בניין לכל ניתן לבני" הממוצע הבנייה זמן משך
הבנייה זמן משך שבחישוב בעוד שוה משקל כלשהו
מספר לפי הבניינים משוקללים לדירה, הממוצע

שבהם. הדירות
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את הבנייה הכל סך סיכום כולל ב1967, החל
ושומרון ביהודה בגולן, היהודיים ביישובים הבנייה
הבנייה סיני. בצפון  1982 אפריל ועד עזה, ובחבל
ההל בלבד. הכל" ב"0ך בלוחות כלולה אלה באזורים

הצפון. במחוז כלולה בגולן הבנייה 1982 כשנת
נכלל1 בעבר תוקנו. חבנ"ה אומתי ב970ו
ולא חלקי) (באופן החממות שטחי אלה באומדנים
שנבנו החקלאי המשק של המבנים משטחי חלק נכללו
של המיוחד האופי בגלל הציבורי. חסקסור ביוזמת
כשנים בנייתם בהיקף הרב והגידול החממות מבני
הכלליים. הבנייה מאומדנ1 החממות הוצאו האחרונות,
הציבורי ב0ק0ור הבנייה לאומת1 נוסף זאת לעומת
נתונים שח0ר. החקלאי המשק של המבנים שמח
000י00י בירד/;/ הופיעו חממות בניית על שנתיים

.1988 ,7 מ0י מ;0ף לישראל
הבנייה כלל על סידרה מתפרסמת ב1974 החל
חוקית הבלתי הבנייה אומדני את גם הכוללת בארץ

להלן), (ראה
משרד של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום

צה"ל. ושל הביסתון

הפיגור אומדן
וחברות המקומיות מהרשויות מהנתונים חלק
את האפשר, במידת למנוע, כדי בפיגור. מגיע בנייה
רביע כל בסוף דיווח ביקורות נערכות הדיווח, פיגור
כל ובסוף גדולים ביישובים למגורים הבניינים עבור

הבנייה. יתר עבור השנה מרוצית
חלק מוסיף הדיווח, ביקורת שי0ת למרות
כשמרבית לערך, שנתיים של בפיגור להגיע מהנתונים
כל שלאחר הראשונה השנה במשך מתרכזת הפיגור

מחצית.
הנתונים סיכום בעת נעשה הפיגור א1מרן
על בהסתמך בנייה, "עוד לכל בנפרד התקופתיים
או שיפור על הקודמות, התקופות של הממוצע הפיגור
גודל ועל הנדונה התקופה במשך בדיווח הרעה
לתקופה הדיווח בביקורת המתקבלים הפסחים
להארחה הבנייה על בדיווח הפיגור אומדן הנדונה.
לעיל. הנזכרים הגורמים על נוסף מתבסס, ולתעשייה
הפיגור על בלשכה המתרכזת אינפורמציה על גס
שאלונים שונים: ממקורות המתקבלת האפשרי
מודעות עיתונות, ק0עי חזרו, ו0רם למדווחים שנשלחו

וכדי. בעיתונות
הפרסית הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור, אומרן
התחלות מכל אחוזים ב16 הסתכם ,1988 לשנת

הבנייה. גמר מכל אחוזים וב11 הבנייה
הפרסית הבנייה וגמר הבנייה התחלת אומדני
והמבוססים וגמר, התחלה על מדווחות שאינן בוועדות
חושבו ובנייה, לתכנון בוועדות הבנייה אישורי על

הבאות: להנחות בהתאם
הוא ביצוע לידי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז

ביותר; קסן
שבה שנה באותה החלה המאושרת הבנייה

אושרה;
השנה לאחר שנה הסתיימה המאושרת הבנייה

אושרה. שבה
ואילך 1982 ומשנת 1978 ער 1968 משנת

הירקון, אפיקי אילת, יהודה, אור מקומיות: וערות
עציון, גוש שאן, בית בקעת אשרי, אריאל, אפרת,
גליל תחתון, גליל מרכזי, גליל מזרחי, גליל גלבוע,
הדרומי, השרון חברון, הר המרכז, הדרים, עליון,
השרון, חוף הכרמל, חוף אילות, חבל זבולון, זמורה,
'זרעאלים, יהוד, טירה, (בשרון), סיבה סובים, עזה, חוף
בנימין, מסה הכרמל, מורדות העמקים, מבוא לידים,
אפרים, מעלה אדומים, מעלה מנשה, יהודה, מסה
משגב, החרמון, מעלה הגליל, מרום הגליל, מעלה
צפון חפר, עמק הירד), עמק עיר1ן, עומרמיתר,
רכס שמונה, קרית ארבע, קרית קצרין, השרון,
שרונים, שקמים, שמעונים, שורקות, שומרון, הכרמל,

נגב. רמת תמר,
ירוחם, שמש, בית אופקים, מיוחדות: ועדות
ערר, נתיבות, עילית, נצרת רמון, מצפה כרמיאל,

טבעון. וקרית שדרות

ואומדן רוישוב שיט/7/

הנתונים סיכום
וחשבונות דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום
הכפילוי1ת. ניפוי לארור דלעיל, השונים מהמקורות

הבנייה וחברות המקומיות הרשויות ידי על בדיווח
הנתונים לסיכום מוסיפים לפיכך, פיגור; קיים
שיגיעו שבפיגור הנתונים על אומדן מהן המתקבלים
להלן). ראה  הפיגור אומדן חישוב (דרך בעתיד

על חלקיים נתונים פורסמו 1959 עד 1949 כשנים
תחת זה בפרק בשנתון המופיעים בישראל הבנייה

כלהלן: המורכבת קודמת", "סידרה הכותרת
הממשלה ביוזמת הציבורית הבנייה נכללה .1
הבנייה ורוב הארץ בכל היהודית והסוכנות
הבנייה עיקר את כללה לא היא הפרטית.
הוועדות בתחומי השונים לייעודיה הפרטית
וגמר התחלות על דיווחו שלא ולבנייה לתכנון

בנייה.
ציבור מבני נכללו לא 1957 ער 1949 בשנים .2
העבודות מחלקת השיכון, אגף ירי על שנבנו

היהודית. והסוכנות הציבוריות
על הנתונים נכללו לא 1958 עד 1949 בשנים .3

חקלאי. משק מבני
כשנת החל המתפרסמת החדשה", "הסידרה
השונים, לייעודיה הארץ בכל הבנייה את כוללת 960ו,
על מדווחות אינן שעדיין ולבנייה לתכנון הוועדות כולל
הרשויות מספר כי יצוין, בנייה. וגמר בנייה התחלת
1 מי7 בהתמדה גדל הבנייה על שדיווחו המקומיות
רשויות ול41 ב1958 רשויות ל33 ב1949 רשויות

ב1968. החל
על מדווחות אינן שעדיין ולבנייה, לתכנון הוועדות
הבנייה על נתונים מספקות בנייה, וגמר בנייה התחלת
חושבו אלה נתונים סמך על ידן. על המאושרות
הפרסית הבנייה וגמר הבנייה התחלת עבור אומדנים
הנ"ל, בוועדות האומדנים חישוב (דרך הוועדות בתחומי
את גם הבנייה סיכום כולל 1967 ביולי החל להלן). ראה

ירושלים. במזרח הבנייה
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החלה שבנייתן דירות חדשות: דירות של היצע
סוף עד נמכרו שלא חדשות ולירות הנדונה בתקופה

הקודמת. התקופה,
חוזה קיים היה לא שלגביה דירה מכורה: לא דירה
דמי שולמו לא זה מועד שעד או הסקר, במועד מכירה
עצמי לשימוש שנבנתה דירה הדירה. חשבון על קדימה

כמכורה. נרושבת מושכרת דירה או
בנייה, בתהליך שנמצאת :.דירה בנייה בשלבי דירה

אוכלסה. לא ושעדיין הסתיימה 0רם. שבנייתה

מקורות
הדירות כל מחקירת נתקבלו המובאות התוצאות
מיוחד שאלון באמצעות בסקר, שנכללו החדשות
עובדי ע"1 הבניינים פקידת ע"' וגם לקבלנים שהופנה
של וההגדרות התוצאות של מפור0 תיאור הלשכה.
הסטטיסטיים לירחונים במוספים הופיע הסקר
מסי מיוחד בפרסום כן וכמו ב1969) (המל לישראל

..845

דירות במלאי שינויים סקר
המרכזית הלשכה עורכת 1970 בשנת החל
שנתיים סקרים גדולות, ערים במספר לסטטיסטיקה
מבנייה, נובעים שאינם הדירות במלאי שינויים על
מגורים ת דירו הפיכת הריסה, הם: אלה שינויים חדשה.
תופעות ^ דירול/ ואיחוד למגורים שאינן ליחידות
והפיכת דירות פיצול הדירות; מלאי את המקטינות
מגוריםתופעות לדירות למגורים שאינן יחידות

הדירות, מלאי את המגדילות
ב16 נערף והוא הורחב הסקר 1981 בשנת החל
חיפה, אביביפו, תל ירושלים, הן: ואלו גדולות ערים
חולון, גבעתיים, ים, בת ברק, בני שבע, באך אשדוד,
רמלה רחובות, לציון, ראשון תקוה, פתח נתניה, לוד,

גן. ורמת

הגדרות
השינוי. נרשם שבה השנה הייעוד: שינוי שנת
לשנה מתייחסת והיא העירייה של השומה בספרי

במרס. 31 לבין באפריל 1 שבין התקציבית
שנאנומו דירות או שנהרסו דירות שנהרסו: דירות

לשימוש. עוד ראויות ושאינן
לשמש שחדלו דירות לעסקים: שהפכו דירות
בסקר עסקים. לניהול למקום והפכו מגורים למטרת

למגורים. שאינו שימוש כל כעסק מוגדר
למגורים שלא. יחידות לדירות: שהסכו עסקים

מגורים. לדירות והפכו "עודן את לשמש שחדלו
דיור יחידות לשתי שחולקו דירות דירות: פיצול

הדירות. מלאי גדל כך ידי ועל נפרדות
השנה בסוף הדירות מצבת הדירות: מלאי
רישומים לפי העיריות שדיווחו כפי התקציבית,

ארנונה. משלמי בכרטסת
שבנייתן הדירות מספר שנבנו: חדשות דירות

הנסקרת. התקציב בשנת נסתיימה

בנייה התחלות על נתונים אלו ועדות מרוב התקבלו
250 על עולה, שש0חם הבניינים בעבור בנייה וגמר
אלה,רק נתונים התקבלו 1981 עד 1979 בשנים מר.
מר. 500 על עולה שש0חם הגדולים הבניינים בעבור

חוקית הבלתי הבנ"ה אומדן
ביישובים בעיקר המתרכזת חוקית, הבלתי הבנייה
באומדני ב1974 החל ונכללת נאמדת הלאיהוד"ם,

הארץ. בכל הבנ"ה
נתונים על מבוסס חוקית הבלתי הבנ"ה אומדן
שבתחומן ובנייה תיכנון ועדות מ6 המתקבלים
אלו מוועדות וולאיהודיים. היישובים רוב נמצא.ים
בלי שבנו הבונים של העבירות מספר על ריווח התקבל
בוניהם שנגד הבניינים מספר על ומידע בנייה, היתר
יקבלו דבר של בסופו אך משפטיות תביעות הוגשו.

בנייה.. היתר
ע"1 מתקבל חוקית הבלתי הבנ"ה תתלולות אומדן,
לבניין הממוצע בשטח העבירות מספר הכפלת
אלה).. ביישובים הבנייה,החוקות מלוליןוחעל (שנתקבל
הבניינים של המשוער השטח הופחת זה מש0ח
משערים אך בנייה, אישור בלי בבנייתם שהתתילו
האומדן את לקבל כדי בנייה. היתרי בעתיד שיקבלו
19881974 בשנים הנ''ל לנתונים; הוסף הארצי,,
דיווחו שלא היישובים (עבור אחוזים כ10 שלי אומדן

עליהם).
אומדן נלקח חוקית, הבלתי הבנ"ה גמר כאומדן

שנה. מלפני חוקית הבלתי הבנ"ה התחלות

בבנייה מכורות לא דירות סקר
הפרטית

המרכזית הלשכה החלה 1968 בסוף
והשיכון, הבינוי משרד הזמנת פי על יקה, לסטטיסט
וסקרים ערים ב12 תלתחולש"ם סקרים בעריכות
לירות על נוספים עירוניים "שובים 21 ב רוצישנת"ם

שיפוטם. שבתחום מכורות לא חדשות
תלת^ולש"ם סקרים נערכו ו1975 197.4 בשנים
הסקרים עריכת והופסקה גלולות ערים 1 ב7

העירוניים. היישובים ביתר החצישנת"ם
ערים 7י21 הסקר הורחב 1981 על 1976 בשנים
ערים ל3 הסקר הורחב ,1982 בשנת החל גלולות.
הערים ומספר . ורעננה חלרה אשקלון,  ת נוספו
אשקלון, אשלוד, ירושלים, הן; ואלו ל2.4 הגיע בסקר
חדרה, הרצליה, גבעתיים, ים, בת ברק, בני שבע, באר
קרית תקוה, פתח נתניה, סבא, כפר חיפה, חולון,
ראשון מוצקין, קרית ים, קרית ביאליק, קרית אתא,
תל רעננה, השרון, רמת. גן, רמת רחובות, לציון,

אביביפו.

הגדרות
ב15 נסתיימה שבנייתה דירה רודשה: דירה
שנמצאה דירה או הסקר, מועד שלפני החודשים

הסקר. במועד בנייה בשלבי
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הבינוי משרד ידי על סופקו הנ''ל הנתונים ר/נ כלליות).
והשיכון.

הציבורית גב1."ח בהשקעות ;:כלל! 197 7 גשנה החל
בתי כשיפוץ הקשורות השקעות גם (14/f"0 (לוח
על שכורות לשיקום תוכנית במסגרת שנעשו מגורים,
ההשקעות היהודית. והסוכמת והשיכון הגינוי משרד ידי
בתוספת כלל בדרך כרוכות אינו אלו שיפוץ בעבודות

בנייה. ש0ח
שלא בבכ"נ'ם גולמית מקומית השקעה
בסוג האומדן שינוח. אחרות: בינוי ועבודות למגורים
בבנייה הנהוגה לשיטה בעיקרה דומה השקעות של זר
האומדן מתבסס כך על נוסף אולם למגורים, הפרטית
על המתבצעות ההשקע1ת ערך של כספ:ים וחונים על
מחלקת ממשלה. משרדי כמו: ona'y גופים ידי
מפעלים של הדיווח על וכן עיריות ציבוריות. עבודות
בענף 9עיל:תם על המדווחים אחרים ציבור ;מ!0דות

הציבוריות. והעבודות הבנייה

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
בבינוי

ושכירים מועסקים
אדם כוח סקרי ה1א 15/ro שבלוח הנתונים מקור
על הסברים עזה. ;הבל שומרון יהודה ובש0חי בישראל
ושכר עבורה  '"ב לפרקים במבוא ראה אלה סקרים

s\1v וחבל שומר/ן יהודה  /y/

עב8דה והוצאות שכר ,npiovn
בשנים ושעודכנה 1968 מאז שהתפרסמה הסידרה
החל חדשה במתכונת מתפרסמת ד1980 1971
שכירים של שכיר כ*שרות על: נתונים וכוללת !98 ו ג
ימי ממוצע באחוזים,  יומיים ושכירים חודשיים
שכר ממוצע יומיים; שכירים של בחודש עבודה
במחירים יומיים שכירים של נוטפות עבודה והוצאות

1קב!עים. שוטפים
יהודה תושבי השכירים את גם כוללת חסידיה
אלה את רק אך בישראל, העובדים עזה וחבל ושומרון
ולא התעסוקה, שירות באמצעות משכורתם המקבלים
התעסוקה. שירות באמצעות שלא המועסקים את
קבלניות. בקבוצות חברים כוללת אינה אף הסידרה
ישירות המתקבלים נתונים על מבוססת הסידרה
שכירים. המעסיקים קבלנים של מייצג ממירגם
עזה וחבל ושומרון מיהודה העובדים עבור הנתונים
במשרד התעסוקה משירות במרוכז מתקבלים
בבינ<י עבודה 1ה1צאות שכר והרווחה. העבודה
עבודה והוצאות שכר פי על חושבו קבועים במחירים
לצרכן. מחירים מדד בשינוי מנוכים שוספים במחירים

שכיר, משרות על מוחלטים במספרים נתונים
למצוא הקורא יכול בינוי.  4042 בענף ושכר
פי (על '"ב/32 לוח ושכרי "עבודה בפרק זה בשנתון

לאומי). לביטוח למוסד הדיווחים

הגדרות
וקיבל אחר מישהו אצל עבד אשר איש שכיר:
כשהתמורה (שכר) כסף בשוה או בכסף תמורה

חודשי. או יומי בסיס על מחושבת

מקורות
נאספים הדירות במלאי הייעוד שינוי על הנתונים
של רישום ספרי העיריות: של מינהל"ם ממקורות
ורוחות שומה) (ספרי הבניינים על כללית ארנונה ח;:בי
החלים השינויים נרשמים שבהם העיריות של פנימיים
הסקר ערים ב15 למגורים. ושלא למגורים ביחידות
אביב"יפו. ת7 בעיר ואילו הלשכה עובדי ידי על נערך
למחקר מהמרכז ישירות מתקבלים הסקר נתוני

העירייה. של וחברתי כלכלי

בספ"ם נתונים ב.
בבינוי גולמית מקומית השקעה

מייצגת בבינוי הגולמית המקומית ההשקעה
בינוי ועבודות המבנים מלאי לערך ברוטו התוספת את

לעיל. שהוגדר כפי אחרות,
הקרקע ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה

עבודות. בוצעו או המבנים ה!קמ! שעליה
שלא 'בנייה למגורים בנייה ההשקעות !יעודי
להארחה, בנייה כגון: אחרות ועבודות למגורים
מפעלי ולמלאכה, לתעשייה בנייה ולמשרדים. לעסקים
למבני בנייח ותקשורת, תחבורה הובלה, וחשמל. מים
במנועים השקעות. כולל (לא ולחקלאות ציבור

ובייעור).
מגורים בבתי הגולמית המקומית ההשקעה
חדירות מלאי לערך ברוטו התוספת את מייצגת
ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה למגורים.
אח. כוללת היא אולם הבניינים, הוקמו שעליה הקרקע
למגורים הבניינים בהקמת הקשורות ההוצאות יתר כל
וכוי. רווחים מתח מסים, הפיתוח, הוצאות את כ! וכמו

חישוב ודרכי מקורות
הפרטית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
סוימת בשנה השטח של הפיסית התוספת למגורים.
וגמר התחלות שטח של כממוצע 1962 עד חושבה
שיטה הופעלה 1963 משנת נסקרת. בשנה בנייה
וגמר התחלה לשטחי נפרד משקל מתן ע"1 משופרת
הערכת פי על נקבע זה משקל שנה. רבע בכל בנייה
של הממוצע הזמן למשך (בהתאם שבוצעו העבודות
או החלה שבנייתם במבנים נחנה בשנה הבנייה)
הממוצע המחיר שנה. אותה של רבע בכל נגמרה
מבוסס ההשקעה חישוב לצורך למגורים בנייח למ"ר
מסקרים שהתקבלו תוצאות על ב1965 החל
בבנייה הבונים של ההוצאות בהם שנחקרו תקופתיים
רווח הוסף אלו לתוצאות הקרקע). ערך (ללא הפרטית

הבונה.
למגורים בבנייה הגולמית ההשלןעה אומדן
האומדנים ניכוי :די על התקבל קבועים במחירים

מתאימים. מחירים במדדי שוטפים במחירים
הציבורית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
ניתוח באמצעות נתקבל ןאילך 1962 משנת למגורים
תרגום הבנייה. עבודות של הפיסיים הביצוע שלבי
ההוצאה בעזרת נעשה כספיים למונחים אלה שלבים
והוצאות פיתוח הוצאות בנייה, (הוצאות בנייר, למ"ר
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או לבניינים, לחיבור (עד והסתעפויותיהם ראשיים
הקבועים הכ.ים צינורות הנחת כן וכמו למתקנים).

השק"ה. למ0רת
צינורות הנחת כולל ותיבול ביונ צינורות הנחת
או לבניינים לחיבור (עד והסתעפויותיהם ראשיים
או (ביוב) שפכים 0י והוצאת ריכוז לצורך למתקנים)

(תיעול). גשמים סי והוצאת ריכוז לצורך
היישור. עבודות התחלת היא העבודה התחלת
הנחת כביש, 0לילת של למטרות החציבה או החפירה

ביוב. או 0ים צינורות
הבינוי משרד של שאינן בעבודות העבודה. גמר
ידי על העבודה קבלת עם נקבע העבודה גמר והשיכון,
המדידה עם או קבלנית) (בעבודה העבודה מזמין

עצמי). (בביצוע הסופית
העבודה גמר והשיכון הבינוי משרד של בעבודות
נתוני בסיכום הקבלן. עם הסופי החשבון גמר עם נקבע
ולא העבודה של חלקי ביצוע גם בחשבון מובא הגמר

הנדונה. העבודה כל גמר רק
שעד כביש של חדשה סלילה חדש: כביש
משלבי אחד אף בו בוצע לא בכביש העבודה להתחלת

תנועה. בו היתה ולא הסלילה
הקיים. הכביש לרוחב תוספת כל הכביש. הרחבת
שכבות א,ו הישן הכביש הריסת הכביש: שיקום

מחדש. וסלילתו ממנו
הכביש סוג

בין או ארצית לתנועה המשמש עורקי): (או ראשי
אזורית.

כבישים מקשר או ראשי מכביש היוצא אזורי:
ראשיים.

לנקודה אזורי או ראשי מכביש המוביל גישה:
ביישוב. מסוימת

מושבות (ערים, "שוב נקודת בתוך עובר פנימי:
!ע!ד).

הכביש מבנה
הוא הכביש של העליון הציפוי באססלס: ציפוי

מאספלט.
הכביש וחלק המסעה רוחב את כולל הכביש רוחב
אינו וחניונים; רחבות כולל רכב, כלי לתנועת המשמש

שוליים. כולל

מקורות
וגמר התחלה על המדווחות המקומיות הרשויות
מע"צ ציבוריות: עבודות ביצוע על גם מדווחות בנייה,
אחרע];. ממשלה והשיכון;משרדי_ הבינוי ומשרד
שלוש לישראל; הקיימת הקרן היהודית; הסוכנות

מים. מפעלי מק1רות; חברת בנייה; חברות
מים, צינורות הנחת דרכים, סלילת של הנתונים
שנתקבלו וחשבונות דינים על מבוססים ותיעול, ביוב

הכפילויות. ניפוי תוך השונים מהמקורות
בתחום שבוצעו העבודות את כוללים הנתונים
הרשויות ידי על הן המדווחות המקומיות, הרשויות
ממשלה. ומשרדי חברות ידי על והן עצמן המקומיות
המקומיות לרשויות שמחוץ הרשויות בתחום
שבוצעו העבודות את הנתונים סיכום כולל המדווחות,

בלבד. ממשלה ומשרדי חברות ידי על

וחודשיים. יומיים השכירים, מספר שכיר: משרות
שכיר שאותו היות קבלניות. בקבוצות חברים כולל לא
עשוי בענף) הרוב שהם היומיים השכירים (בעיקר
היא המדידה קבלנים, מספר אצל חודש באותו לעבור
יום לפחות מאוישות שהיו משרות מספר של למעשה

שכר. עבורן שולם ואשר בחודש אחד
ביצע שהשכיר עבודה ימי למעשה: עבודה ימי
ימי מספר שכר. עבורם וקיבל עבודת! במקום למעשה
כשהן נוספות עבודה שעות כולל למעשה עבודה
(חופשה, היעדרות ימי כולל לא עבודה. לימי מתורגמות

עבורם. שילמו אפילו וכוי) מחלה, חג,
ביולי שנקבעה הגדרה לפי  כולל עבודה. שכר
כל את  הכנסה במס הרפורמה הפעלת עם 1975
הכנסה במס החייבים ניכויים לפני ברוסו התשלומים
שכר הפרשי (כולל הדיווח בחודש לשכירים ששולמו
יוקר, תוספת יסוד, שכר כולל: עבודה שכר ומקדמות).
פרמיות ילדים), קצבת (ללא משפחה ותק, מקצועית,
עבודה ותנאי נוספות שעות עבור תשלומים ובונוסים,
."13' משכורת וכדי) ערבה שדה, (תוספת מיוחדים
חופשה, מילואים, (ימי היעדרות ימי עבור תשלומים
מקצועית, ספרות הבראה, דמי וכוי), מחלה חג,
רכב עבור זקיפה (לרבות רכב החזקת עבור תשלומים
כלכלה כולפון, העובד), ברשות הנמצא המעסיקים של
וסיעה דמי בלבד), הכנסה במס (החייבים ואש"ל
וכדי). דיור, (שי, בעין תשלומים וחזרה, לעבודה

וכר. עובדים לילדי לימוד בשכר השתתפות
ציבורי ברכב ונסיעות אש'ל כולל: אינו עבודה שכר
תשלומי ילדים, קצבת הכנסה, במס D0"n שלא

ופנסיה. פיצויים
ואת ברוטו השכר את כוללות העבודה הוצאות
לקרן לאומי, לביטוח בתשלומים המעסיק של חלקו
ותגמולים. פנסיה לקרנות למבטחים בניין, פועלי
הפיצויים תשלומי את כן וכמו וכוי חולים לקופת

המעסיק. חשבון ע7 שולמו אם והפנסיה
דמי אש"ל, תשלומי כוללות: אינן העבודה הוצאות
הקשורות אחרות הוצאות כן וכמו לעבודה נסיעה
ממשלתיות חוב איגרות כגון: שכירים בהעסקת
שכירים, להעסקת בקשר חשבונו על רוכש שהמעסיק
מזנון, מטבח, החזקת על עבודה, בגדי על הוצאות
עובדים, והכשרת גיוס ספורט, מתקני ספרייה, מועדון,

וכוי. לעוברים די1ר
קבועים במחירים בבינוי עבודה והוצאות שכר
שוטפים, במחירים עבודה והוצאות שכר פי על חושבו

לצרכן. מחירים מרד בשינוי מנוכים
 שכר "תעסוקה7 הסידרה על נוספים פרטים
0981 (עד הקודמת במתכונת בבינוי" עבודה והוצאות
,8 '010 מוסף,  לישראל הסטטיסטי בירחון ראה

.1980

ציבוריות עבודות
הגדרות

למיניהן דרכים סלילת כולל כבישים סלילת
הסוגים. מכל רכב כלי לתנועת בעיקר המשמשות

מים צינורות הנחת כוללת מים צינורות הנחת
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BUILDING

Thousand sq. m.

ייעוד לפי הבנייה, שטח ט"ז/1. לוח
TABLEXVI/1.AREA OF BUILDING, BY PURPOSE

בנייה

מ"ר אלפי

\1vnr מבני

Nonresidentiai
farm buildings

Public buildings
תעשייה
Industry

עסקים הארהה.
ומשרדים
Hotels, i

Icommercial and
I

office buildings

מנורים
Residential

הכל סך
Total

i

Former series1
Building completed

28 40
91 504

257 325 347
Building begun2

143 95
148 282 404

26
104
109

89
224

קודמתי סידרה
בנ"ה גמר י

749 843 1949
1,846 2,145 1 1955
1,947 2,985 ! 1960

בנ"ה2 התחלת
1,789 2,116 1955
1,777 2,835 j 1960

חדע1ה הארץ)3סידרה Mew(גל series (whole country)3
בנ"ה Buildingנגזר completed

19603,4852,1951343744J4358
19654,7243,125274587547191

"19673,5182,381206288504139
519704.4783,1341535015125178
19746,4334,760211562549351

619746,5984,910215573549351
19757,1525,380186609665312
19775,8704,180238467663322
19785.2503,605231486582346
19795,3503,450419529705247
19805,1403,570214434625297
19814,8903,680191364500155
19824.9053,750203335442175
19835,0453,690166400494295
19845,0103,490316450427327
19854,5003,130221445382322
§19864,0802,910238400367i 65
§19874,3053,045289452373146
19884,1153,045204362325179

בני begunBuildingההתחלת
19603,4332,077259464365268
19654,7323,089330437768108
419672,8171,651176233561196
519705,9104,5132344815525130
19747,4475,340324764594425

619747,6125,490328775594425
19756,2964,700181561528326
'(9774,7103 000249431640390
19785,3603,550310579695226
19795,9304,340327477481305
19804.9303,750212406361201
19815,7804.320372421475192
19824,7303.535170337431257
19834,8703,390299340455386
19844,4603,015190508438309
19853.8702,780207414327142
§19863.6802,715115419288143
§19874.3403,230259327354170
03,410317447451185ו19884,8

1 Data 00 noi include ail building in !sraei. see
introduction. 2 Annual data were compiled as 0! 1955
only. 3 ir.cl . building a!i over She country; see 1n\roducHon 4 As
o! 1967, 'he lotal includes also building in Jewish !oca)i!!es in the Golan,
Judea and Samaria. the Ga2a AreaandNorth Sinai, asoi 1982. theGoian
SubD1stn'ci is included in ihe Northern District. 5 As of 19r0, exci.
construciton of greenhouses; see introduction 6 As ot 1974 a new
series, including also esitmates 01 illegal building, see introduction

שגת"0 do.vv 7 .hat) ראה בארץ. הינ"ה כל אח 0ללי0 איים הנתונים 1

ראה ה.ארץ; בכל הבנ"ה אה כוללה 3 .1955 בשנה תחל רק סיכלו!
היח1ר"ם ב"^וב"ם הבנייה נה חננ"רי יוכל סך כ!לל 1967 כשנת החל 4 סבוא.
במתו! כלול!? /</j נפת מק198 סעי; 1צ9נ; י11ה חנל וש1מר!1, יה!דה ננ*ל.;,
מבוא. ר*ה רו0כז1ת; כנ"ת כולל לא ב970י החל 5 הצפון.
חוקית; הבלתי הבגייה בעבור א01ד1 גם ה0ללת חרשרי, סידרת ב4ל9ו תהל $

ממא. ראה
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וחדרים דירה, גודל לפי דירות, ט"ז/2. לוח
TABLE XVI/2.DWELLINGS, BY SIZE, AND ROOMS

ז

dwelling
7פי .mi'
rooms הו

הדרים מספר

number of
הדירה

Dwellings, by
omnRooms

ו
j

1

|
1

Q'ODil |
:j

Iידיר!ח /

הכל סך
1

i
ר.נ17 mn"Pנדירותסך !

Total12j 3! 4I 56+Tota!!n dwellingsAdditions |
|1

1to e<is;ingj

/

i
1

1
1

dwellings ,

קודמתי Formerסידרה series'
\n\.בניירcompletedBuilding

195531,670212020 7903 22054071.02067.3503.670
196028,7401.12010.07016 3401 21079,54075.320■1 320

Buildingבנייההתחלת begun
195530.5702,12019 3303 72040073,50071 2202.280
196024,8101.0809.66012.8701 20068,71064.0704 640

הדשה2 2Newסידרה series
בנייה 1completedBuildingמר

196030,9901.50011.14016 360'.49086.09080,5405.550
196538,4207803.55024.8704.220117,690110.9406.750

3! 96727,9006306,530174103.33085,05079.6005.150
197031,3804503.71019.1307,210330104,55093,6405.910
197450,310720506027.11014.7802640172,820165.4207.400

"197451,7107405.15027.70015 4107102177,710170.3107.400
197555.6108205.57030.02016.5405602187,210130,3706.840
197742,8309405,09020.65013.4502.000700146,620141,3405.280
197835,4501,0803 33015,50012,4802,130380124,680120.3304.350
!97930.5005502.0201 ;,06012.9602,360!.050115,8001 10.2005 600
198030,7608902 4001017012,5603,6301.110118,2501 !1 5406.710
198133.440560! 64011.81015.0903.2701 070128.440122,3905,550
198233,3307901,78012,04014.3703,8001550128,550122,4706.030
198330,4605601 3609 41012.4704.5701 990122,510116,3305.630
198427,4105201 .3207.90011 1304.5301.910113,820106.1707 650
198524,7906601,3707 0709 2604.5001,93099,78095 9103 370

§198621,7506509306.200'.6804,3001.93089,74036,0503.590
§193721,5203607605 1307,4205.1602.69092.83089,3903.440
■198320,6403203404,4406,7205.5203,30092,65039.5903 060

Buildingבניי;,התחלת begun
196926,9201.42010.57013,2401 59075,72059,2106.510
196037,88059050,26022,7504,280113.190107,2305 960

3196718.9803704.20012,0402,37059,560543305,230
197046,7003903.33029,49011 520470

■'
157,810150.3607.450

197457.2309806.3303098015.8502,090193,320134,3703.450

4197458,6301,0000.440,31,5901 7.4301702198,140189.5903.450
197551,6201.4608,20025,33014.760320166,670158.3103.360
197726,7308802.4009,59010.4902,44093098,82094.5004.320
197330,7707401.94010.28013 1603.5501.100117,410112.4204 990
197938.2308502,32011 ,42017.5604,8001.280148,090141,7206.370
198032.6905601.73011 .80013,2703,9401.390127,350121,1305.220
198137,4005501,95013 28015,0404 8901.690146.110139.1606 950
193228,5204401 3208.17011 9004,5602130117,440111,0106,430
198326,2107201.3907.6509 7004.6902,060109,210101.2307.980
198423,2606401 5807.06074804.55C1 95094.93089.5205,410
198520,8805801.04061905 9904 1101 97086.05031.3904.160

§198618.6404606403 9706,6304,6802.46082.68073.9203.760
§198721,47039051042106.8406 1803.34096.74093,3103.430
'198022,2701904903.7507,1307 0603,550102.64099.3703.270

1 See r.ote 1 to Table XVI/ / 2 See 1 tote 3 to Table
.>/"1 3 See note 4 10 Table \U\n. 4 See note 5 10 Table
< .V I

י. < rj n!V7 3 הערה ראה 2.1/ :0 ללוח 1 הערר ראו. r

.1 י 0ו 7יל!ה 6 הי^רר. ראה 4 .1/1 0 7ל1ח '1
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nnni "ש1ב צ!רת י!זם, ל0י הבנייה, שטח .3/7" ט ל5ה

מ''ו אלפי

בנ"ר בניירcompletedBuildingנמר ותחלת

jrior/'הכל הכל'ResidentialלמגורינויTotalסן Totalסך

§1986§1987 :.1988§1986§1987 .1988§1986§1987.1988

כולל2 4,0804,3054,1152,9103,0453,0453,6804,3404,810סך

עירוניים 3,0973,3683.3552.3572.5132.5882.8633.5464,063"שובים

כפריים 983937760553532457817794747"שונים

435514278323330206261422480ירושלים

1הצפון ,0801,1061.092772771'8021 ,:0351.066992

435391453297312328391458533חיפה

9171,0381.0176787957738811,0201,166המרכז

אביב 653486516468570747802'666696'תל

465432249264298415443553'416הורום

645570565405320310540475600נ("מ1ימוית
הכל2 סך

46ו1481188212382527961ירושלים

100125100283630115הצפון 9499י

4943323724502840■41חיפה

49786673ו1159573775המרכז

אביב 60'559253737*824תל ,4735

456695303333557081הדרום

 פרטית 2.5052,7252,7353,1403.8654.210'3,4353,7353.550בנ"ר.
הכל 70

28739619620024815418236ירושלים 334ו

980981392744735772920972893הצפון

394342410265275304341430493חיפה

8029439446017447248039541,093המרכז

אביב 584651594461479449510700767תל

371399337219231265360373472הדרום'

. 1/ro לל1ח 4 הערה ראה 2 ושירותים. חדרים תו0פת חדשית, לירות 0ל> 1
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TABLE XVI/3.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR, TYPE OF
LOCALITY AND DISTRICT

Thousand sq.m.

Building begunהשנת ב0וף yearUnderבבנייה construction at end of

ר.ב>Residential1למנויים' Total'G'IUD<Residential1Initiatingסך sector. type
ol locality and district

§1986§19871988§1986§1987M988§1986§1987M988

2,7153.2303,4109,6479,68210,3776,0946,2796,644GRAND TOTAL2

2.2692.7582.9297.8758.0538.7614.8635.1085.449Urban localities

4464724811.7721.6291.6161.2311.1711.195Rural localities

1873322981.6961.6041.806753755847Jerusalem

7587817511.5851,5451.4451.1501.1601.109Northern

3123513719059721.052583622665Haifa

6907208662.0502.0322,1811.5411.4661.559Central

4835905651.8411,8922.0411.0721.1461.225Tel Aviv

2293053551.0531,03 1.152587628685Southernו

2702603102.0801.9872.0201.4251.3657.365Public building 
total2

345469354297361180152169Jerusalem

431929313282281207190189Northern

371320162141138987470Haifa

472740335306306271247238Central

44261111611894584721Tel Aviv

213544299303289199201212Southern

2.4452.9703,1007,5677,6978.3574.6694.9145.279Public building 
total

1532782291,3421,3071,445573603678Jerusalem

7157627221,2721,2631. 164943970920Northern

2753383517438319)4485548595Haila

6436938261,7151,7261.8751.2701.2191,321Central

4395645541,7251,7741,9471.0141.0991.204Tel Aviv

208270311754728863388427473Southern

J Includes new dwellings. addition of rooms and services 2 See note 4 to Table xvir 1 .
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ומחת "ש/ב צורת יוזם, לפי ושסחן, דירות  ט"4/7. לוח

3 060

670

280

200

460

1 10

410

19.210

1.280
4 680

2,050

4.960

3,730

1.960

בנייר בניcompletedBuildingגמר n^nnn,ר

"שוב צורת
unm

nnnDwellings
מה !אל0י nonn now I

Area 0! dwellings !

1'fhousarvJ sq.m ) j

Dwellingsדירות

j §1986§19871988 i

I

§1986 ji §1987 !1988§1986
\

§1987 ■1■1988

כוללי 021,75021,52020,6402,6412.7612,77818,84021,47022,270ך

J":n>p CJ/li"■.691017.55517.47021502 2622 38715.4201794019050

3" כפר DOJUI"4.8403.9653 1704914993913 4203.5303.210

;j'?e/!~!'2.450?4'(J:.350295305.841 1802.1601.950

;ioy.n6.2205 870b 65069569372258705.5504 960

r!0112.1202.1002.0302722782952 0702.0902.250

4המרכז 6905,090', 9706137257134.4204.2805 420

אניג 3תל 4303 6903 4904541384663.3604.0603 840

iהדרוס 8101 .8502.020207252i .4202 1802.390

2 790

570

220

140

320

300

430

3.020 i

350 i

530 j

430 i
I

570 !

440 I

310

5?

30

24

49

320

82

250 !

406

123

28

3?

77

25

30

3.290

550

340

240

590

350

430

3,560

960

38G

400

590

390

400

4,620

1 .330

420

310

830

290

360

18,680 15.820 \ 2 468

1,590

5.330

1.950

3.960

3,760

1.750

830

5 340

1.640

3.850

2.920

1.I 70

132

692

271

664

429

219

2 441

223

657

24 I

674

451

182

2 236 17 350 17,960 17 230

172

667

240

536

429

177

800

5310

1 790

4 380

3140

1,590

1 450

5 490

I .700

4 500

3.300

1,450

1 120

5 800

.780

3 860

3.140 j

1 450 }

ציבורית ננייה
הכלי 0ך

רוצפו,'

ד.0רכו

י;כיב תל

"רוב

 פרטית ננייר.
הכי; 0ן

יד/שליט

הצפון

חיפה

המרכז

נ אני 1;ל

הדרום

טו/;. niV/ 'j הערת ראה
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TABLE XVI/4.DWELLINGS AND THEIR AREA, BY INITIATING SECTOR, TYPE
OF LOCALITY AND DISTRICT

■■

Building begunבסוף yearUndsrנבי"ה construction at end or

מו< (אלפי הדירות now
Area of dwellings
;thousand sq.n1.)

Dwellingsדירוו;
מר, (אלפי nn"1n now
Area of dwellings
)thousand sq.m.)

Ini'.iatiiKj sector.
type 0/ iocaiity
and distirct

! §1987 I §1986
i I

.1988j §1986§19871988 j

1

§1986§1987 1

I

1988

4202,938 23,15549,04048,99050,6205.6225.7996,176GRAND TOTAL1

0382,531 22.73139 32039 70541.2964.4884.7576 101Jrban iocalit'es

3824074249.2859.3251.1341.0421.075Rurai localities

161306282£.76055 tO6. ■no672673771Jerusalem

6827016729.4309 1108 4201 .0221 .030980Northern

2783143384.4604 45Q4.670576619Ha:fs

61665480512.370.1.56C12.0101.4261 3571.449Cenirai

45060£4£,6.460.e6309 *601 ,0451e', Av,\

1782583185.0405.37C5.74043£526592Southern

Public biiiiding ■

iota,11

1,275 275 1,335 14 070 14,300 15,070 560 270

JeiuEa'.err.

Nciiheir.

Ha!ia

Ceni.a;

Te', Av:\

Southern

692,2801,8902,010i8C152169

292,1401 .9801,920161144143

2C1,0107607108965^ /

3,2302.9602.63025523!222

115905002605645tc

442,2902,3202, SCO15816017;

54

19

26

34

43

37

47

44

2.1502,6782,845133.97034,69036,5501.2874,524j 4,901Private building 

1j

total

127252213i34803,6204.100492521j 602Jerusalem
639682643

1

i7.2907 13Q6.5C086!8861 837Northern

24;3013181

i
3 4503 7003.960451C \ \j 558Ha:ia

566627765
1

19 1406 60CS1601.1731.126i 1.227Centra)

406534j7,8708 3308 9209891.072j 1.i 76:e: Av:v

157223274
i

2,7503 0503 440325366421
1

Sc!therr

Set r.c:s. ': 1c Tab:e >v. .
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ומחוז ייעוד לפי למגורים, שלא הבנייה שטח ט"ז/5. לוח
TABLE XVI/5.NONRESIDENTIAL BUILDING AREA, BY PURPOSE AND

DISTRICT
Thousand sq.m. מיר אלפי

י מחוז

בנייה גמר
Building completed

בנייה התחלת
Building begun

; השנה בסוף בבנייה
Under construction at end

of year
District

§1986§1987.1988§1986§1987' .1988§1986' §1987.1988

כוללי 01,1701,2601,0709651,400ך 1,1103,5533,4033,733GRAND. TOTAL1

עסקים הארחה.. ,בתי commercialHotels
officeומשרדים building!and

הכל 70238289204115317 2591,0911,061■1,174Total
131248■28100רובלים 13242155190Jerusalem
2439363433הצפון 429910299Notrhern

4910301247חיפה 28120138155Haifa

4447372828המרכז 71109133124Central
אביב 5978701890תל 70387379399Tel Aviv

3314181166הדרום 33121140188Southern
rIndustryתעשיין

הכל 0400452362479447ך 3271,010885970Total

4931223477רושלים 9214192247Jerusalem
11713810412363הצפון 891419251Notrhern

4530453363חיפה 42516381Haifa

83598744100המרכז 106.166213226Central

אביב 4153483568תל 32175154174Tel Aviv

59113389434הדרום 3018410197Southern
צ buildingsPublicבורמבני

הכל 70367373325288451 3541.3521,3331,459Total

3252372756ירושלים 68501517536Jerusalem
103121768387הצפון 88178145156Notrhern

4030413032חיפה 24133127118Haifa

61706859122המרכז 70195195249Central

אביב 8049493479תל 55196202232Tel Aviv

3542454249הדרום 39139136140Southern
חקלאי2 משק buildings2Nonresidentialמבני farm

הכל 70165146179143185 170100124130Total
3111656Jerusalemירושלים

6437743758הצפון 66134226Northern

49.9420חיפה 13182233Haifa

5167526050המרכז 53402624Central

אביב Telתל Aviv

4032333949הדרום 36162036Southern

/1 See note 4 10 Table XVI1.
2 Excl. greenhouses  see introduction.

. 1/ro ללוח
מבוא. ראה  ת

4 הערה ראה ו

nnn כולל לא 2
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י!זם לפי וחדרים !יי!ז0, ג!ד* j1!it,לסי .6/ry m7
TABLE XVI/6.DWELLSNGS, 3Y S!ZE ANO !N(T(ATiNG SECTOR, AND ROOMS,

3Y !NSTSATtNG SECTOR

בנייר, ננ"רגמר rV?nnn
Building completedBuilding begunInitiating sector.

וחדרים דירות dwellingsיוזם, and rooms
§1988§19871988§1986§1987.1988

כ1ל7'1 סך  21,75021,52020,64013,84021,47022,270DWELLINGSדירות 
GRAND TOTAL'

דירה Sizeגודל of dwelling
אחד 6603603204603901901חדר room
חדרים 29307603406405104902 rooms
חורים 36,2005,1304,4403,9704.2103,7503 rooms
חדרים 47,6807,4206,7206,6306,3407,1304 rooms
חדרים 54,3005,1605,5204,6806.1307,0605 rooms

חדרים 6+1,9802,6903,3002.4603,3403,6506+ rooms

Public
י הכל סך ציבורית 4,5203,5603,2903,0202,7903,060building1בנייח total

אחד 120100101חדר room
חדרים 21901306030401102 rooms
חדרים 32,2601,6701,4801,1601,2201,0203 rooms
חורים 41,4801,4001,2601,3101.0701.1404 rooms
חדרים 54103303703703605605 rooms

חדרים 6+6030120501002206+ rooms

Private
הכל 0רג1ית0ך 17,23017,9607בנ:"ר7 7,35015,82018.68019,210buildingtotal

אחד 5403603203603901801חדר room
חורים' 27406302305104703802 rooms
חדרימ 33,9403,4602,9602,8102,9902,7303 rooms
הדרים 46,2005,0205,4605,3205,7705,9904 rooms
חדרים 53,3904,8305,1504,3105,8206.5005 rooms

חדרים 6 +1,9202,6603,1302,4103,2403,4306+ rooms

לדירה חרריח 34.24:44.5Average.,4.04.2ממוצע rooms per
dwelling
Public building ציגורית 3.53.63.73.73.83.9נו"ה

9ר0ית 4.14.3454.34.44.6Privateננ"ה building

(מיר) 00וצו\לרירה .727.4119.0134שטח S128.5136.8141.7A verage area
perdwelling (sq. rn.)

ציבורית 89.689.994239.493.2101.3Publicננ"ר, building
jvino 129.8I24.8142.2135.9143.4148.1Privateננ"ה building

כולל 0ך  87,74092,83092,65082,58036,740102,540ROOMSGRANDחדרים
TOTAL

חבל 86,05039,39039,59078,92093,31039,370Inבדירותסך dwellingstotal
צינורית 15,68012,72012,20011,06010,48012,030Publicננ"ה building
פר0ית 70.37076,67077,39067,86082,33037,340Pirvateבנייה building

 cyooo 3,8903,4403,0603,7603,4303,270Additionalחדרים rooms
הכל totalסל

:Thereofלחה:
פד0ית 3,6803,4403,0503,7503,4203,260Inבננ"ה pirvate building

/1 See nole 4 to Table XVI1. . 1/ro לל1ח 4 רו^רה ראה 1
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מרות הדירה, שטח לפי הציבורית, בבנייה דירות ט"ז/7, ל1ח
הבנייה וסוג

Area of dwelling (sq .m.) 01ר) הדירה now

T
120+ 100

119 9099 8089 I 7079 i 6069
I

I

Absolute numbers מ1חלטים Dnoon

§1986
§1987
■1988

4,520
3,560
3,290

150
50
40

100
200
100

גמר
1,350
1,360
1,140

בנייה
780
520
710

1,050
740
610

680
380
320

410
310
370

1986
!987
1988

1,330
960
550

30
20

40
40
10

400
370
120

220
160
100

230
260
I 90

130
50
70

230
60
50

1986
1987
1933

420
380
340

90

30

200
100
90

40
40
90

70
40
30

10
50
60

!0
150
40

1986
1937
1983

340
400
240



2090
140
50

60
120
60

120
40
50

50
80
40

20
40

1936
1937
1983

830
590
590

40
10
10

270
320
340

200
90
130

'.70
130
90

110
;0
10

40
30
10

1985
1937
1933

290
390
350



100
130
140
90

!20
60
60

40
60
60

30
5090

1986
1937
1983

360
400
430

30
10

30
20

!40
160
140

50
20
70

90
70
120

70
80
40

!0
10
30

§1985
${937
1933

3,020
2 790
3:060

150
60
40

80
130
140

התחלת
1.050
830

1,150

נוייי;
550
400
370

560
500
420

380
460
400

350
360
540

;936
1037
1933

330

673;0

10
!0
10

70
!60
470

60
30
30

;CO
120
30

50
100
70

60
100
50

1935
;037
'333

530
220
230

3050
20
40

150
90
30

70

20

■ 50
60
10

30
30
30

!00
20
100

1335
.:S37
1933

430
i!0
200



10;60
20
40

!40
40
50

70
30
30

40
20
40

!0
30
40

35כ
1937
33נו

5'0
320
450

40

2020

300

130

1:3
90
140

30
30
90

iO
30
60

30

!933
;937
;033

440
300
iiO

10
10

/0■!20
'0
10

'0
.50
20

40
SO
30

70
'0

:20
20
50

1935
1937
;933

250
430
410

'030
20

'20
140
70

50
;0
''0

70
1:0
90

'0
120
40

0י
120

_L

'73r1 0ך

הכל מך

.:.'ט':/ו. 7 ■1 הטיר' ראי
,13331930 כשיים הכפ."0. ד"טבים a< "j /ר, .':,7 י.;'1'' .y<

:התה7י,יה ומר כ/ 00ך ם :.?.H 31 ריס: ףורנ:נ1]
הציבורי,; רנני;ה דיר!ה r1"n ru
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TABLE XVI/7.DWELLINGS IN PUBLIC BUILDING, BY AREA, DISTRICT AND
TYPE OF BUILDING

District

Type of building2

Industrialized

אחרת
Other

n'onu
Prefabircated

הני סך
Total

Regular
הכל 0ך
Total

total '

Jerusalem

Notrhern

Haifa

Central

Tel Aviv

Southern

TOTAL

Jerusalem

Notrhern

Haifa

Csnlral

Tel Aviv

Southern

§1986
§1987
■1988

I 936
1987
1388

1986
1987
1938

1936
1987 i
1988

1986
1987
1983

1986
1937
1983

1336
1987
1988

§1388
§1937
.1933

I 386
I 337
1938

!936
I 987
I938

:988
!937
I988

!938
!337
.'338

19SS
1937
!333

I 93S
'.937
1933

Percentages

8.5
3.8
5.0

3.7

29.1
13.5
9.7

/0

31 ?
15.2

1.9
5.2
7.2

1 I 3

;3.5
3.3

Building
35.1
43.6
24.1

40.3
51.9
32.3

12.0
23.7
26.6

completed
43.6
47.4
29.1

49.0
51.9
32.3

12.0
28.7
26.8

33.5
20.3
I 2.9

43.7
27,3
4.4

.5C3

47.9
45.5
3.3

50.4
43.1
12.9

43.7
27.3
4.4

S0.3

47.9
32.0
13.5

56.4
52.6
70.9

51.0
43.1
57.7

38.0
?I. 3
73.4

57S
60 3
63.5

42.4
39.4
36.5

13.3
25.9
26.3

51.4
44.1
56.5

38.6
55.3
435

3IS
55.3
43.5

55.3
53.9
100.0

44.7
41.1

23.5
25.9

52.!
42.0
74.9

47.9
58.0
25.1

47.9
53.3
25.1

68,2
63.5
83,5

begun
31.8
3S.5
19.5

Building
29.9
31.3
12.3

33.4
37.1
72.5

6.6
32.9
27.4

3.S
32.9
2t.3

73.4
37.3
73.3

25.S
2.1

21.1

.2S5
2.1
21.1

49.3
51.3
37.1

53.3
79 7

95.5

!00.0
49.2
;oo.o

52.1
38.0
36.5

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.3

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.3

100.0
100.0
1033

!00.0
100.3
100.3

100,0
103 3
100.3

100.0
303,3
103,3

!OO.O
103 3
iOO.3

!OO.O
<aa.3
100.3

■!53.0
כמי נ.
103.3

פ.פ10
כ,3ל1
103.3

כ.0רי
כ3ר1
כ.3כו

i See .arte 1 ;0 Tabet <wt.
? E\cl. tlws:!ir.g3 built in rural 'ocaWes. inIMS 1033. U1;3 Q0v3r2d

aboul 54^. 01 ;olal building begun and complied !כ 33ח:;:8*|; ר,:

public building.
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למגורים בבניינים ולבניין לדירה ממוצע בנייה משך ט"ז/8. לוח
הבנ"] שסה ולפ* יחם לפי נסתיימה1'2 שבנייתם

הכל ציבוריתTotalסך בנייה

nue/בני ~[vm!ממונו שטהה
הבניינים(חודשים)3הבניינים

גודל מר)קבוצה מייר)buildingAverage(אלפי (אלפי
בסיר) הבניין Areaבניינים/שטח ofדירוחmonths)3durationבנייניםArea 0?

BuildingsbuildingsDwellings3uildingsbuildings
(thousandלבנייןלדירה(thousand
sq.m.)PerPersq.m.)

dwellingbuilding

19772,6912,93032,16124 820.7708I. 247
19782.6422,35424,19825520.8593849
19792,6492,24820,73624.4194335572
19802,9032,3)920,66021.317.7569571
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
19852,5291,84616,38724.722.3599490
§)9862,4551,63914,04724.622.0454327

הכל סך  §19872,7571,78014,27625.120.6495295
11493784240321.3214I 8819
1502999362031.26218.61966815

3004995372051,41818.818.77329
5006992681561,30621.320.95330
7009992171821,45219.218.92621

1,0001,4991671981.75622.821 83238
1,5001,999891521,30121.621.02034
2,0002.499531181,08528.128.61226
2.5002.999308279728.029.71130
3,0004,999481811,52730.030.2330
5,000+342611,96939.137.0423

הכל סך  19882,9611,63012,35122.419.4443257
11493494238523.422516519
1502991,1672571.46513.1I 8.39219

3004996012291.41818.118.16123
5006992421441.01618.819.12213
7009992241841 ,36116.816.62117

1.0001,4991531361,62022.021.33139
1.5001.999881531,39021.321.11831

2 0002,499561241,03127.125.41329
2,5002.999297372531 830.31129
3,0004,999381361,18429.228.8727
5.000+149775629.629.6211

שנננ! כפריים. ב"שונים ריבם  למגורים 0הננ"(י0י חלק כולל אינו 1

מ0ך אחו! כ72 כי0; הנתונים ,19881986 כשנים הפרסית. הבנייה נמםגרח
אינם הנתונים 2 שנבנו. החדלים הננ"נינ! של הננ"ה נמר ש0ה נל
פיגורים עבור ואו0רני0 קיימים לבניינים בנייר. תוספות כוללים
לדירה הממוצע n"nn משך 3 חוקית. בלתי ובנייה בריווה

מבוא. ראה לבניין; הממוצג! הבנייה ממשו שונה

CONSTRUCTION 466



TABLE XVI/8.AVERAGE BUILDING DURATION PER DWEELLING AND PER
BUILDINGIN COMPLETED RESIDENTIAL BUILDINGS1, 2BY INITIATING

SECTOR AND AREA OF BUILDING

buildingPublicפרסית buildingPrivateבנייה

בנ" nunממוצע novi"}jה \<unממוצע ה
(חודרים)3הבניינים(חודשים)3

buildingAverage(מר buildingAverageSize(אלפי group
jinnmonths)3durationדירותבנייניםduration (months)3)area of buildings in

DwellingsBuildingsArea ofDwellingssq.m.(
לבנייןלדירהbuildingsלבנייןלדירה
PerPer(thousandPerPer

dwellingbuildingsq.m.)■dwellingbuilding

16.67628.428.31.9831.68315,48520.91801977
11.103'31.231.22.0491.50513,09520.1.17.71978
7.22634 132.72.3141.67613,51019;31751979
6.83525.721.82.3341.74813:82519.1\ 16.71980
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
6,42526.225.62.2741.68713.57423.020.31984

5,77326.82671.9301.35610.61423.520.91985
3.83926.924:22.0011.31210.20823.821.5§1986

3,35029.525.22,2621,48510,92623.719.6§1987TOTAL
20323.423.31902320019219.51149
14921.720.88681381,11318.2195150299
35724.824.34641761.06116.8178300499
35427.527. V21512695219.019.3500699
23630.229.31911611.21617.117.5700999
45631.331.81351601.30019.819.51.0001,499
392'30.229.36911890917.81861.5001.999
29229.828 7419279327428 62.0002.499
34531.831.7195245225.0'28.62.5002,999
32628.127.3401511.20130 530.83.0004.999
24042.143.3302381,72938736 15.000+

2,77429.326.02,5181,3739,57720.418.2.1988TOTAL
19727.726.6184'2318818.9' 18.81149'
13922.024 51.0752381.32617717.7150299
27922.622.45402061.13916.917.6300499
13722.822.522013187918.118.8500699
19620.221.32031671.16516.216 V700999
44031.131.11221471.18018.61881.0001.499
35226 225.2701221.03820.320.11.5001.999
32235.734 5439570923 222.72.0002.499
33638.237.4184938926.226.02.5002.999
26431.031.03110992028 628 33.0004,999
11235.937.0128664428.628 45.000+

1 Excl part of (he residential buildings  most privately built in rural
localities In 1986 1988. coverage amounted to about 72 percent of total
area of new buildings completed 2 Addilions in existing buildings.
estimates of lag in reporting and oi illegal building are not
included 3 Average building duration per dwelling diflers from
average duration per building; see introduction
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קומות מספר לפי מ"ר), (אלפ" 1שטחם מגורים בנייני . b/vo n1>
בבניין1

ר

jבבנייןקומות
הכל 01ך lotal

DTI'

1

ו
25

j 1בנ"נימ notu1 r,oivבנייניםשטו)בנייניםשטחננ"נים 1

j Buildingsj Area
I

| BuildingsAreaBuildingsAieaBuildingsAera 1

/

D'lDonבנייהגמרמוחלטים

הנל ?0

ו19866,5042,2364.887808982437212§ 85
§19677,1752,4285,3838811.110439250193
19687,4772,3135,3986961.49753819917C

*!ב!רית בנייה
§19864543281393513358^240
§1987496296217t\',022734
'198844525723451102222524

פרטית בנייה
§19866,0501,9084748772849379^5g145
§19876,6792,1326,1668401.008412195159

י 19887,0322,0565,1646451.395505174146

ננייההתחלת
הנל 0ן

§19667,1412,158E,4'i886;,;95432593163
§ י 9877,6732,6135426923;,554578250217
'19887,1282,5584,3667052,091713214'180

ציב1רית בנ"ה
§19864812602501423719

§198748526323449125463628
ר 988652289370581 3851>■■;26

פר0!ת בג"ה
618351,053396174147;.8985,י19866.660§

§;9877,1882,3505. 92874' 5,429532214189

19886.4762,2693,9966471 ,953662'173152

בנ>יגמד

§1986100.0100 075.1361"5 19.6Qי 282
§1987100.0!00.075 036.318.13 58 0

1988100.0!00.072.238.820.C23.32.77.2

ננ"ההתחלת
16י].יו1986100.0100.075.66§ 720 :2.77.G

51987100.0100.070 735.320.322.1338 3
1988100 0100.061.227.6.2S327.93 07.0

0ז/6. ללוח 2 העררי ראה ;
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TABLE XVI/9.RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR AREA (thousand
sq.m.), BY NUMBER OF STOREYS IN BUILDING1

Storeys in buildingלזלווצע שטה
(מח לבניין
Average
area per
building
)sq.m.)

initiating sector
4578+

בניינים
Buildings

now
Area

בניינים
Buildings

now
Area

בניינים

Buildings
now

Area

Absolute numbers

TOTAL

§1986
§1987
'1988

Public building
§1986
§1987
■1988

Private building
§1986
§1987
1988

344
338
309

720
596
577

315
3.19
292

221
287
184

58
72
53

163
215
131

53
59
50

20
21

18

33
38
32

Building completed

277
323
267

53
49
42

224
274
225

139
143
135

36
30
25

103
113
110

308
305
258

84

73
54

224
232
204

231

230
198

73
71
41

158
159
/15

Building begun
TOTAL

§1986
§1987
1988

Public building
§1986
§1987
1988

Private building
§1986
§198/'

302
341
359

539
542
350

285
327
444

226
242
250

77
41

39

149
201
211

56
57
50

12

34

43
38

230
335
436

38
46
52

192

289
384

116
154

189

22

26

33

94
128
156

220
318
274

41

53
61

179

265
213

170
232
218

26
50
58

144

182
160

Percents
Building completed

3.613.82112 4as9.9§1986

3.212 62.013 30.811 8§1987

2.611.21 811 50.77.9■1988

begunBuilding
2410.21 610 70810.5§1986
3.012.22012.80792§1987

3.110 727I 7.0079.8.1988

1 See nole 2 10 !able y.vUS
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מ"ר) (אלפי הבניינים ושטח דירות מגורים, בנייני  ט"ז/10. לוח
בבניין1 הדירות מספר לפי

Total הכל בננ"ןדירותסך

§1986§19871988

12

§1986§1 9871988§1986§19871988

מורולנו יםמספרים

הכל םך
בניינים

בנ"ה נמר

6,5047,1757,4774,6825,3405,672733759841
18,50919,18917,2104,6825,3405,6721,4661,5181,682דירות
now2,2362,4282,313726826929198226252

ציבורית בנ"ה
45449644565190195665063בניינים
3,8393,3512,77765190195132100126דירות
noa32829625781927121013

פרטית בנ"ה
6,0506,6797,0324,6175,1505,477667709778בניינים
14,67015,83814,4334,6175,1505,4771,3341,4181,556דירות
now1,9082,1322,056718807902186216239

הכל סך
בניינים

בנ"ה התחלת

7,1417,6737,1285,4495,6515,192758864891
16,78919,29418,1025,4495,6515,1921,5161,7281,782דירות
2,1582,6132,558850927882218266264ש0ח

ציבורית בנ"ה
4814856522361733174980117בניינים
2,8622,7622,82923617331798160234דירות
260263289282542101726ש0ח

פרטית בנ"ה
6,6607,1886,4765,2135,4784,875709784774בניינים
13,92716,53215,2735,2135,4784,8751,4181,5681,548דירות
1,8982,3502,269822902840208249238ש0ח

בנ"האחוזים גמר
הכל סך
100.0100.0100.072.074.475.911.310.611.2בניינים
100.0100.0100.025.327.833.07.97.99.8דירות
100.0100.0100.032.534.040.28.99.310.9שנורו

ציבורית בנ"ה
100.0100.0100.014.338.343.814.510.114.2בניינים
100.0100.0100.01.75.77.03.43.04.5דירות
100.0100.0100.02.46.410.53.73.45.1שטח

פרטית בנ"ה
100.0100.0100.076.377.177.911.010.611.1בניינים
100.0100.0100.031.532.538.09.19.010.8דירות
100.0100.0100.037.637.943.99.810.111.6שנורו

הכל סך
בניינים

בנ"ה התחלת

100.0100.6100.076.373.772.810.611.312.5
100.0100.0100.032.529.328.79.09.09.8דירות
100.0100.0100.039.435.534.510.110.210.3שטר/

ציבורית בנ"ה
100.0100.0100.049.135.748.610.216.517.9בניינים
100.0100.0100.08.36.311.23.45.88.3דירות
100.0100.0100.010.89.514.53.96.59.0ש0רו

פרטית בנ"ה
100.0100.0100.078.376.275.310.710.912.0בניינים
100.0100.0100.037.433.131.910.29.510.1דירות
100.0100.0100.043.338.437.011.010.610.5שטת

.8/rd n/>> 2 הערה ראר, 1

CONSTRUCTION 470



TABLE XVI/10.RESIDENTIAL BUILDINGS, DWELLINGS, AREA OF
BUILDINGS (thousand sq.m.), BY NUMBER OF DWELLINGS IN BUILDING1

Dwellings in building

319204950+

§1986§19871988§1986§19871988§1986§19871988

Absolute numbers
ng completedBuildi

TOTAL

9379308481311221042112 24Buildings
7,3197,0266,1963,7723,5932,9371,270723 1,712Dwellings
80580276737339428913476 180Area

Public building
27421314743393961 4Buildings

2,0841,6671,2331.2181,1461,15934064 248Dwellings
178145111102100101285 22Area

Private building
6637177018883651511 20Buildings

5,2355,3594,9632 5542,4471,778930659 1,464Dwellings
62765765627129418810671 158Area

Building begun
TOTAL

8141,024921111115105S19 19Buildings
5,9957,5246,8213,1973,1802,9956321.312 1,211Dwellings
69194087834235037357161 130Area

Public building
15720219436282133 2Buildings

1,2381.5111,4841,072798626218168 120Dwellings
10414214610069611814 10Area

Private building
657822727758784616 17Buildings

4,7576,0135,3372,1252,3822,3694141,144 1,091Dwellings
58779873224228131239147 120Area

Percents
Building completed

TOTAL

14.413.011.32.01.71.40.30.2 0.3Buildings
39.536.636.020.418.717.16.94.2 8.9Dwellings
36.033.033.216.716.212.56.03.3 7.4Area

Public building
60.442.933.09.57.98.81.30.2 0.8Buildings
54.349.844.431.734.241.78.92.3 7.4Dwellings
54.349.043.231.133.839.38.52.0 7.4Area

Private building
11:010.710:01.51.20.90.30.2 0.3Buildings
35.733.834.417.415512.36.34.6 9.2Dwellings
32.930.831.914.213.89.15.63.5 7.4Area

Building begun
TOTAL

11.413.412.91.61.51.50.10.3 0.3Buildings
35.739.037.719.016.516.63.87.3 6.3Dwellings
32.036.034.315.913.414.62.66.3 5.0Area

Public building
32.641.729.87.55.83.20.60.5 0.4Buildings
43.354.752.537.528.922.17.65.9 4.3Dwellings
40.054.050538.526.221.16.94.8 3.8Area

Private building
9.911.411.21.11.21.30.10.3 0.2Buildings
34.236.434.915.314.415.53.07.5 6.6Dwellings
30.934.032.312.812.013.82.16.5 5.1Area

/Seenote 2 to Table XVI8.
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בבנייה ודירות ושטחם, מגורים בנייני קבלנים, "ז/11. 0 לוח
הקבלן1 שבנה דירות מספר לפי עירוניים, ביישובים ציבורית

TABLE XVI/1 1 .CONTRACTORS, RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR AREA
AND DWELLINGS IN PUBLIC BUILDING IN URBAN LOCALITIES, BY NUMBER

OF DWELLINGS THE CONTRACTOR BUILT'

Number of dwellings
the contractor built

דירות
wellings

1988 §1987

הבניינים nua
מח (אלפי

Area of buildings
)thousand sq.m.)

1988 §1987

בניינים
Buildings

1988 §1987

Contractors

1988 §1987

הדייות מספר
הקבלן שבנה

Building completed בנ"ה 1נוו

33353752962652073,0352,312TOTALabsoluteסךהכלמסמ1חל0ים nos.

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
11412.117.14.0341.71.61.41.8114
152921.210.42.06.05.16.05.11529
30499.125.73.223.33915.24.114.83049

507413.25.76.14.111.84.411.54.85074
75993.0■430.35.71.015.40.81657599
1001496.03.62.412.86.816.76.315.8100149

15024915.28.627.719.927.622.326.024.5150249

25049915.22.942.25.135.93.938.73.8250499

300 +500+

ידוע 3.723.75,314.95.212.9Not■לא known

Building begun

31253033802042302,2272,277TOTALabsoluteסךהכלמ0מ1הל0ים nos.

100.0100.0100.01000100.0100.0100.0100.0percentagesאחוזים
1412920ז 02.02.11.41.61.31.6114

152916.128.03.69.53.96.04.36.31529
304925.38.018.81.61253.C13.43.53049
50746.5802.o3.4iS5.15.95.65074
759912.94.09.93914.13.513.53.67599
1001493.24.03.25.23.85.8100149
1502491*116031.325.329.427.729 126.3150249
2504996512.015.28.922.824.023.225.5250499

500+

_

500+

י7;ע N<..
16.23717023.95.521.3Not known

1 In new buildings  see introduction, 0.בוא ר'  הרשים נכג"נ'ח ;
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SURVEYS OF UNSOLD DWELLINGS

ושלא שנמכרו דירות חדשות, דירות של היצע
מכורות לא דירות סקרי

ט"ז/12. לוח
בנייה שלב לפי גדולות1, ערים ב24 פרסית בבנייה נמכרו

TABLE XVI/12.SUPPLY OF NEW DWELLINGS, SOLD AND UNSOLD, IN
PRIVATE BUILDING IN 24 LARGE TOWNS1, BY STAGE OF CONSTRUCTION

דירות שנמכר!היצע נמכר!2דירות שלא nnn
Supply of dwellingsSold dwellingsUnsold dwellings2

Iבשלביבשלביבשלבי

הכל הכלבנייהגמורות0ך הכלבנייהגמורותסך בנייהנמורוו:סך
TotalCompleUnderTotalCompleUnderTotaiCompleUnder

tedconstrutedconstrutedconstru
ctionctionction

O'lDOO0'oVninAbsolute numbers

XXII 198210.0214919.530206 2.4472,2417,5742857.289XXII 1982
XXII 19838.5794168,163127 1.8421.7156.7372896.448<: XI! 1983
XXII 19846.9005976,303242 1.7131.4715.1873554.832X Xli 1984
XXII 19856.0905445,546252 1.7021.4504.3882924.096XXII 1985
XXII 19865,1792974.882150 1,6501,5003,5291473.382XXII 1986

XXII 19875,7661605,60684 2,5602,4763,206763,130XXII 1987
דירה <7/1Size

הדרים 1  2222215157712 rooms
55273749017 20218532520305\j

j2.514812.43346 9939471.521351,4864
5f2.703422,66121 1.3501,3291,353211.3325+

XXII 19885,609685,54153 2,0461,9933,563153,548XXII 1988

דירה Sizeגודל
חורים 1  2342322 2422101012 rooms

337193626 14413822732243 "

42.365282,33718 7987801.567101.5574
5!2.839292.81027 1.0801.0531.75921.7575+ 

□'Tin*5ercents

^ ^1 1987100.0100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0XXII 1987
דירה Sizeגודל

חדרים 1 20.40.40.60.60.20212 rooms
39.123.18.720 2 797510.126.39.73

43.650.643.454.8 38.838.247 546 147.54
5f46.926.347.525.0 52 753.742.227.642 65+ "

XXII 1988100.0100.0100.0100.0 100.0100.0100.0100.0100.0XXli 1988
דירה Sizeגודל

ח1רים ו  2062.90.63.8 1 2< <0.30.3! 2 rooms
36613.26.5113 70696.420.0633 "

a42.241.242 234.0 39 039.244.066.743.94

5^50.642 750 750 9 52 852 849 313349 55+ ■

נ0כוא פירוט ר*ה 1
1 See |£! m introduction

החקופר, נ0וף 22 At end ot penoa
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surveyon changes in the stock of dwellings דירות במלאי שינויים סקר
גד!לות ערים ב16 שונה1 שייעודן אחרות ויחידות דירות  ט"ז/13. לוח
TABLE XV1/13.DWELLINGS AND OTHER UNITS OF WHICH THE PURPOSE

WAS CHANGED IN 16 LARGE TOWNS1

ויחידות שונודירות p1y"i'1
m1'n'ings and other units whoseDwel

Durpose was changed
שונה

Units1984198519861987
השינוי whoseTypeסוג of change

purposeמהדירותמספרים מהדירותמספרים0'י X
was changedשנבנומוחלסיםשנבנו

1984Absolute0/ofAbsolute0/o Of
1987numbersdwellingsnumbersdwellings.

builtbuilt

הדירות ממלאי 10,12221.8הפחתות 4,0646,05839.7Withdrawals from stock
הכל סך  total

שנהרסו 4,30710.8דירות 2,0192,28815.0Dwellings demolished'
לעסקים שהפכו 3,6676.7דירות 1,2522,41.515.8Dwellings turned into

businesses
ואוחדו ■2,1484.3רירות 7931,3558.9Dwellings merged

הדירות למלאי 36,26519,68816,577Additionsתוססות to stock
הכל סך  total

שנבנו חדשות 33,936100.0דירות 18,66815,268100.0Dwellings newly built

הכל סך  אחרות 2,32955תוספות 1 ,0201,3098.6Other additionstotal
לדירות שהפכו 2.1865.1עסקים 9581,2288.0Businesses turned into

dwellings
דירות 1430.4פיצול 6281.0.6Subdivision of

dwellings

הדירות במלאי Changesשינויים in stock of<

dwellings
שנבנו חדשות רירות 26,14383.7כולל 15,62410,51968.9Incl. dwellings newly

built(תוספת) (addition)

י שנבנו חדשות דירות כולל 7,79316.3לא 3,0444,74931.1Excr. dwellings newly
built(הפחתה) (deduction)

: הדירות במלאי השינוי 31IIIאחוז 198598731 IIIPercent change in stock
of dwellings

■2.5דירות'חדשות 2.0New dwellings
ננוו2 אחרים 0.40.6Otherשינוים changes, net2

נטו3 הדירות למלאי 2.1.4תוספת
■

Additions to stock, net3

1 See list in1 introduction. 2 Dwellings demolished, merged or
turned into business premises, less dwellings subdivided■ or premises
turned form businesses into dwellings. 3 Additions 01 new
dwellings less other changes, net.

לעסקים שונה שייעודן או אוחדו שנהרסו. דירות 2 במנוא. on"D nx^■ 1

שלידירות תו0פת 3 למגורים. מעסקים שהפכו 1דירות שפוצלו דירות פחות
נסו. אחרים, שינויים פח1ת חדשות
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financial data כספיים נתונים
וייעוד יוזם מחוז, לפי בבינוי, גולמית מקומית השקעה  ג1"ז/14. לוח

TABLE XVI/14.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN CONSTRUCTION, BY
DISTRICT, INITIATING SECTOR AND PURPOSE

NIS million niu מיליוני

וייעוד nnn§1986§19871988§1986§19871988District and purpose

ouivj D'vnni1986ים במחירי
:escurrent priAt1986 pricesAt

3ןלל3,2,1 ך □3,392.04,779.75,876.93,392.03,778.03,884.5GRAND TOTAL'.2.3
למגורים21 2,114.82,877.73,462.52,114.82,255.12,267.4INבבנייה RESIDENTIAL

הכל 0ך BUILDING1■2  TOTAL
264.2309.4383.4264.2243.6.25I9Jerusalemירושלים
553.3749.1848.4553.3586.1554.3Northernהצפון
.244חיפה I3484453.7244.1272.72965Haifa

450.4617.7710.6450.4483.5464.7Centralהמרב!
אביב 314.9456.9523.6314.9357.7342.4Telתל Aviv

243.9346.8456.4243.9271.7299.0Southernהדרום

הכל 0ך ציבורית' '237.6281.8320.1237.6226.2217.1Publicbuildingנ"ה total
7.6.384.667.376.367.9.45.6Jerusalemירושלים
23.630.830.123.624.720.4Northernהצפון
18.619.821.018.615.914.2Haifaחיפה
30.838.040.430.830.527.4Centralהמרכו
אנינ נ20.029.628.420.023.7תל 9.2Tel Aviv

24.329.646.624.323.731.6Southern.הדרום

רכל פרטית02ך .1,877.2נ"ה 2,595.93.142.41,877.22.028.92,050.3Privatebuilding?total
187.9224.8316.1187.9175.7206.3Jerusalemירושלים
529.7718.3818.3529.7561.4533.9Northernהצפון
225.5328.6432.7225.5256.9282.3Haifaחיפה
419.6579.7670.3419.0453.0437הסרג! 3Central

אביב 294:9427.3495.2294.9334.0323.1Telתל Aviv

219.6317.2409.8219.6247.9267.4Southernהדרום

ובעבר למגורים שלא 1,277.21,902.02,414.41,277.21,522.91,617.1INבנייה NONRESIDENTIAL
הכ7! ציבוריות^סך BUILDINGדות AND

PUBLIC WORKSTOTAL
29.3הארחה '33.922.329.327.114.6Hotels

ומשרדיט 44.448.651.444.438.533.8Businessעסקים and offices
ומלאכה 148.8183.8253.1148.8147.7166.8Industryתעשייה and crafts

)0ים חשמל 157.9198.3218.0157:9158.7143.8Electricityמפעלי and water
enterprises

ותקשורת 283.24525597.2283.2362.0409.2Transportתחבורה and
communication

ציבור 566.8918.81,154.7566.8734.8775.1Publicמב1י buildings
^■46,866.1.1,17.7.46,854.1.73.8Agircultureחקלאות3

1 Incl. neighbourhood rehabilitation. 2 Incl an estimate for illegal tx
3 Exct fruit plantations, .forestry and greenhouses.

ilding חוקית. בלתי נ"ה ר עבור אומדן כולל 2 שכונות. כוללשיק1ם
וחממות. "ע/ר כוטעים. כולל לא
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employment, wages and labour expenses עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
הבינוי1, בענף בשב/ע ,77/jj/ nivwi d'tdw,D'poyin 15/ro ntr

אוכלוסייה קבוצת לפי
TABLE XVI/15EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND WEEKLY WORK

HOURS IN THE CONSTRUCTION BRANCH1, BY POPULATION GROUP

וחבל שומרון myמיהודה,
בישואלמישראל העובדים

כולל promסך IsraeFrom Judea, Samaira
GrandGaza Area workingand
toia!in Israel

הכל ושומר11לאיהודיסיהודיםסך מיהודה, הכל )Oעזה מחבל

TotalJewsNonJewsTotaiFrom JudeaFrom Gaza
4 SamariaArea

Thousandsאלפים
D'poyinEmployed

persons
1980114.779.255 024.220 3 35.51521960
1985114.6Z72.2§42.5§29.724.7 42.417.71985
1986107.261.838.623.226.0 45.419.41986
1987117.467.741.626.130.434tf 719.31987
1988127.873.844.729.132.4 54.021.61988

Employees
198095.360.240.619.619.9 35.115.21980
§198597.5256.231.324 923.9 41.317.4!985§
198691.847.427.320.125.3 44.419.11986
198799.050.628 721.929.6 34QA18.81987
1988107.655.529.326.252J31 42061988

Total weekly work hours of employees
1980
1985
1986
1987
1988

שכירים של בשבוע עבודה שעות הבל סך

759
841
801
625

2,3661,550816.T607923
22,2681,1921,0761.8321,073
1,8481,0408081.9951,155
2,0141,1238912,1401,339
2,1811,1031,0781,7161,091

3,973
4,100
3,843
4,154
3,897

1980
1985
1986
1987
1988

Percentsאחוזים
o'povmEmployed

persons
1980100.069.047.921.131.017.713.31980
1985100.0263.037.625.437.021.515.41985
1986100.057.636.021.642.424.318.11986
1987100.057.735.422.3342J25.916.41987
1988100.057.735.022.742325.416.91988

D'TDIUEmployees
198G100.063.242.620.636.820.915.91980
1985100.0}57.739.518.242.324.517.81985
1986100.051.629.721.948.427.620.81986
1987100.051.129.022. 1348.929.919.01987
1988100.051.627.224.448.429.219.21988

. Data from labour force surveys in Israel, and in Judea, Samaira and
Gaza Area; see explanations in the Introductions to Chapters XII and
XXVII.
2 Based on revised population estimates according to findings of the
Census of Population and Housing 1983. and refers to the persons
aged 15 and over.
3 Refers to persons aged 15 and over and includes coverage
adaptrnenl.

הסברים ראה עזה; וחבל ש!0רון וניהולה, בישראל ארם 0ד)ריכ1ח נתוני 0ת!ך ו

\כי!. 'נ לפרקים במבוא1ח
01והייח0 1983 ג/פקד בעקבות מתוקנים א1ג>)0"ה 1no!* 1?m oon.c 2

ומעלה. שנה ו 5 לבני
כיסי1'. ת1ספת 1כ1לל 1מעלה שנח ו 5 לבני 0ת"ח0 3
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בבינוי1 עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ט"ז/16. לוח
TABLE XVI/16. EMPLOYMENT, WAGES AND LABOUR EXPENSES IN

CONSTRUCTION1
Monthly averages, unless otherwise stated אחרת צו1! ג! אם אלא חודש', ממוצע

בסיס  2D'Tin
Indices2  base

=1986198719881978יחידה 100.0
Unit

1987 j 19861988

 1o<u n! wm100.0 100.0100.0EMPLOYEES' POSTS
הכל TOFALסך

43.2הווש"ם 44.744.9131. 5 131.9 138.6Monthly
56.3 55.355.162.2 67 2 66 5Daily

של ne1\J10:7 ri //.11' 18.6ירוי 19.718.1100.7 103,1 109,4MANDAYS
 D"D!' D^'J'tVWORKED BY DAILY
הודשי ,wnnEMPLOYEES

MONTLHY AVERAGE

שוטפים Atבמחירים current prices
ממוצע ma Averageשגuר salaries

ח/7שי nw1לשכיר ,656.9 1,162.72.001.72,516.9 2,083.3 1,451.7Per monthly empioyee
en;n7NISper month

.n■;■ 39.6"לשכיר 29.648.02,052.0 1,694.9 1,269.0Per daily employee
perלי!ם day

niuy Averageהוצאות labour
expensesממוצעות
1wrm 1,941.5לשכיר 1,439.42,293.02,203.5 1,865 6 1,367.8Per monthly en'iployee

per month
יומי 50.2זשכיר 39.759.51 ,764.6 1.488.5 1,178.1Per daily employee

perליום day
31985 ינואר .vnni

1985 prices3At January
ממוצע עבודה Average>2ונר salaries

חודש' rrs!/467.6לשכיר 393.8488.0Per monthly employee
NISperלחודש month

יומי 11.2לשכיר 10.011.7Per daily employee
perליום day

עבודה Averageהוצאות labour
expensesממוצעות
חודשי 548.3לשכיר 488.1559.1Per monthly employee

perלחודש month
יומי 14.2"7שכיר 13.414.5Per daily employee

perליום day
ר .n1v unNקודמתה לעומת ruto

Percent real change on previous year
ממוצע עבודה Averageשכן salaries

חודשי 18.7לשכיר 13.844Per monthly employee
perלחודש month

י!0" 12.0לשכיר 14.94.5Per daily employee
perל:ם day

עבודה Averageהוצאות labour
expensesממוצעות
.mvn 12.3.לשכיר 11.520Per monthly employee

kunn'7per month
יומי 6.0"לשכיר 10.72.1Per daily employee

perליום day

l New formatsee introduction. Absolute numbers on employees'
posts are given in Table XII/32. 2 For comparison with previous
years indices must be multiplied by 100. 3 Wages and labour
expenses at current prices are deflated by the changes in the
Consumer Price Index.

10חל0'ם נתונים ב0נוא. ראה חרשה. גמתמוח לוחפרסמח הסידור 1

אח 7הש!וח כדי 2 יב/32. בלוח ראה הבינוי לענף /שכר שכיר n:Y<yn >y
העבודה והוצאות השכר 3 נ00ו. להנפ'לם w 7ן!ז10ח. >ט1ים הנזדזים

לצרכן. המחירים מרד כשינ1י מנוכ'ם שוטפים ב0ה;ר'ם
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public works ציבוריות עבודות
צינורות הנחת כב'ש'ם, של ושיקום /77/77/7,nV'Vo .17/ro ni*

ותיעול ביוב מים,
TABLE XVI/17.CONSTRUCTI0N, WIDENING AND REPAIRS OF ROADS,
INSTALLATION OF WATER AND DRAINAGE PIPES AND CANALIZATION

הנחתהרחבה
כבישיםכבישים'סלילת iviצינורות
of roads'Constructionand repairWideningnmn2ותיעול ביוב

of roads'27,"מ<צינורות)
(קמ) Installation.מים

(tot/ ;m<i<Installationof drainage
(7ךמ) מ"ר)אורך (7,"מ)(אלפי מר)אורך 5f(אל0י waterpipes2pipes and .

Length.AreaLengthArea(km.)canalization2
■(km.)(thousand(km.)(thousand(km.)

sq.m.)sq.m.)

Completion3גמל3
קודמת Formerסידור, series

195624051,629.1157.71956
1960.405.0646.5214.9I960
1963388.4104.3766.3253.21963

חדשה Newסידרה series

1963407,6108.8793.01963
J965489.22,537.5187.09865602.322851965
ג1967182.1 ,112.8287.71401.6483.0134.11967 ■

1970257.61,486.990.8532.6637.7133.51970 '
1974207.91,243.1112.2727.7797.5173.31974
1975254.41,498.680.4376.8640.0177.41975
1977218.41,21.1.4158.7 .700.6672.3119.81977
1978240.71,751.193.24875876.2M6.91978
1979250.75,879.8118.8620.3722:393.41979
2,465.778.0459.3970.165.01980י19803128
:1981141.1984.370.4479.21,321.16951981
1982114.2611.541.6261 .61,077.654.41982
1983122.0884.6150.61,124.1972.072.41983
1984166.3 .1,630.265.1488.31,422.971.81984
1985107.3 .785.568.7458.31,130.643.41985
198677.1514.2109.5875.3824.165.71986
§198794.4730.4117.4671.3518.870.8§1987
■198868.7 '531.1131.3877.8485.776.01988

Beginningהתחלה
1956231.41,825.715351956
1960501.4843.8220.7i960
1963562.079.3904.4250.41963
1965480.22.855.81852953.0707 1239.21965
1967259.51,693.131701,660.5584.4137.51967
1970318.41.937.094.8604.9591.1163.61970
1974246.51,456.4129.1712.2700.6175.61974
1975266.41,396.270.1315.6815.3185.71975
1977301.11.917.397.7412.4718.6124.91977
1978276.22,064.193.5531.0938.3121.41978
1979188.11,459.0135.2737.8871.35).81979
1980165.91,060.2703416.81,149.784.01980
198187.7646.051.3303.01,213.479.81981
1982133.3896.495.2762.91,100.367.8■1982
1983137.61,138.8128.01,088.31,212.666.71983
1984116.9840.369.4457.71,253.86251984
1985142.2856.1119.7837.51,176.666.91985
198673.75340115.5707.4824689.21986
1987102.2794.6115.5721.7§538.7§78.21987
198884.0656.0165.41,195.7482.593.1M988

1 Excl. works in the Golan Heights, Judea and Samaria, the Gaza
Area and Sinai; as of 1982, the Golan Subdistrict is included in the
Notrhern Districl  see inlroduclion. 2 As of 1976, incl. work done
for Jewish localities in theGolan, Judea and Samaria andGazaArea.
see also introduction. 3 Data on completion of road construction
and water pipe installation in the former series did not include patrial
completion of some works, e.g., completion of a road segment or a
water pipeline, which are included in the new series.

גולן פת 19820נ וסי!'; עזה נחבל ושומרון, ניה1דה בגולן, ענודות כולל לא :
"שובים עביר שב1צע1 עב1ד1ת כילל מ6ל19 2 מב1א. ראה הצפון; במחוז כלולה
7ן1דמח בםידרה 3 במנוא. גם ראה עזה; ובחבל ושומרון ביהודה ננולו. יהוד"ם
עבודות של חלקי ביצוע נולליס אינם מים צינורות והנחת דרנים סלילת גמר נתוני

החדשה. בסיירה הכלולים צינורו או דון קטע קיום !ננון
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ורוחב1 ציפוי , סוג מחוז, לפי כבישים, ט"ז/18.סלילת לוה
TABLEXVI/1 8.CONSTRUCTION OF ROADS, BY DISTRICT, TYPE, COATING

AND WIDTH1

Roads begun סלילה התחלת

1988 §1987 1986 1985

Roads completed סלילה גמר

1988 §1987 1986 1985

Length>ק"מ)אורן (km.)

הכל 0107.377.194.468.7142.773.7102.284.0TOTALך

Districtנזחוז
30.819.812.410.851.516.413.714.9Jerusalemירושלים
13.95.710.79.32998.612.222.9Northernהצפון
10.212.75.83.018.46.55.76.7Haifaחיפה

11.219.622.627.416.812.716.129.4Centralהמרכז
אביב 6.412.46.27.47.212.96.86.1Telת7 Aviv

34.86.936.710.818.916.647.74.0Southernהדרום

Typeסוג
31,74.730.510.29.04.227.219.3Mainראשי

8.220.817.613א1ורי 15.49.030.212.8Regional
26.419.712.014.035.611.314.311.1Accessנישוו
41.031.934.331.492.749.230.540.8Innerפנימי

Coatingציפוי
אספלט 27.45.116.82.610.110.526.52.8Withoutבלי asphalt
א0פל0 79.972.077.666.1132.663.275.781.2Withעם asphalt

(מנורים) Widthרוחב (meters)
2.9 0.40.81.30.30.10.91.3Upער to 2.9
34.911.810.17.613.721.05.58.213.234.9
55.914.03.66.01.547.58.37.61.755.9
66.943.836.414.47.151.722.511.311.066.9
79.912.619.648.733.410.230.054.347.879.9
10+24.76.616.412.712.26.5)9.510.310 +

now(מ"ר thousand)ואלפי sq.m.)Area

הכל 0785.5514.2730.4531.1856.1534.0794.6656.0TOTALך
Districtמחו!

174,6115.1108.153.6267.3123.890.695.1Jerusalemירושלים
92.623.463.262.4176.645.273.2170.6Northernהצפון
59.192.439.418.7107.752.238.749.1Haifaהיפר.

74.1135.8180.0246.6110.2101.6136.9257.0Centralהמרכז
נ אני 53.7100.447.857.065.0100.058.949.2Telתל Aviv

331.447.1291.992.8129.3111.2396.335.0Southernהרדום

Coatingצ"0וי
א0פל0 176.133.4120.518.258.169.0196.724.4Wilhoutבלי asphalt
אספלס 609.4480.8609.9512.9798.0465.0597.9631.6Withעם asphalt

/1 See note I to table XVI17. .1 7/ro n!<< ז הערה ראה 1
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הבביש2 וסוג מחוז לפי ושיקומם, כבישים הרחבתי ט"ז/19. לוח
TABLE XVI/19.WIDENING1 AND REPAIR OF ROADS, BY DISTRICT AND TYPE

OF ROAD2

Reads begun סלילה התרולת Roads completed

1988 §1987 1986 1985

סלילה גמר

1988 §1987 1986 1985

TOTAL
District
Jerusalem
Notrhern
Haifa
Centra!
Tel Aviv
Southern

Type
Main
Regional
Access
Inner

Length (km.)

165.4 115.5 115.5

26.1
68.8
7.6

39. t

95
14.3

73.8
39.4
11.2
41.0

18.9
45.0
7.5

23.1
17.6
3.4

375
28.7
18.2
31.1

11.3
56.0
11.4
16.6
5.1
15.1

63.9
195
15.Q
17.1

119.7

11.8
64.9
2.2
15.8
5.6
19.4

59.2
35.9
5 1
18.9

131.3 117.4

(קימ) אורן
109.5 68.7

11.5
?4.7
7.8

23.9
6.4
7.0

59.9
32.8
13.0
25.6

8.7
54.9
8.4
17 1

15.1
13.2

58.3
19.5
20.0
19.6

6.3
49.3
6.1
9.0
5.5

33.3

77.7
11.6
6.7
13.5

11.3
29.7
2.8
13.2
5.0
6.7

33.5
6.6
9.7
18.7

Area (thousand sq.m,; מ"ר! 1dVn) now

המי סך
מחוז

ירושלים
הצפון
חיפה

המרכז
אביב תל
הדרום

0וג
ראשי
אזורי
גישה
מנימי

הכל !458.3875.3671.3877.8837.5707.4721.71,195.7TO1Aסך
Districtמחוז

48.740.370.860.950.469.0129.6251.7Jerusalemירושלים
192.4303.2320.1474.2445.8338.2279.3424.7Northernהצפון
12.129.621.741.88.364.317.629.1Haifaחיפה

74.144.1109.2206.689.886.1165.0324.1Centralה0רכ1
אניכ 46.129.166.645.432.723.0104.470.0Teiתל Aviv
84.9429.082.948.92105126.825.896.1Soulhernהדרום

All widenings are with asphalt coating.
See note 1 to !able XVI/17.

אספלט. 1!O's uv חן ההרחבות כז"
.(7/ro ללוח 1 הערה ראה

הצינוד* וחומר קוטר מחוז, לפי מים, nn/j'xnmn  .20/t"0 nilr
TABLE XVI/20.INSTALLATION OF WATER PIPES, BY DISTRICT, DIAMETER

AND MATERIAL OF PIPE1
.Kmקמ

הנחה1 nrunנור nVnnn
Installation completedInstallation begun

1986§1987.19881986M988 I §1987
I

הכל2 0824.1485.7ך 518.8824.6482.5 538.7TOTAL2
Districtמחוז

159.668ירושלים 5 90.6169.267.9 49.0Jerusalem
103.5466הצפון 58.9104.356.7 65.3Notrhern
31.428חיפה 3 20 229.826.1 30.5Haifa

59.3605המרכז 64.863.174.6 54.4Central
אביב 38.747.1תל 52.038.654.6 49.4Te: Aviv
127.4124.8הררום 100.1i46. 2123.2 875Southern

(אינזניים) Diameterקוטר !inches)
2 447.9157.7עי 187.4424.7131.3 224.1Up to 2
34103.985.6 106.1116496.9 10953 4

692.693.8 75.089 297.9 68.36
81079.768.8 41.278.?75.3 48.1810
12+100.079.8 109.1116.181.1 88.712+
Materialהומו

32.430.1פלדה 17.832.428.7 26.3Steei
340.6267.7אסנסנו 319.23430303.4 289.3Asbestos
451.1167.9פלס0י 181.8449.2150.4 223.1Piastre

/1 See note I to Table XVI17.
?. See note 2 to Table XVI/17.

.:7/ro >>/ח 1 היערה ראה ז

0ז/17. לל1ח 7 הערה ראה 2
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ותיעול, ביוב nn/j'xnmn .21/r"o לוח
הצינור1 וחומר קוטר מחוז, לפי

,TABLEXVI/21.INSTALLATION OF DRAINAGE PIPES AND CANALIZATION
BY DISTRICT, DIAMETER AND MATERIAL OF PIPE1

npKm.
הנחה1 הנחומר nVnnn

Installation completedInstallation begun

1986§1987.19881986§1987.1988

כו'ל'ל2 065.770.876.089.278.293.1GRANDך TOTAL2
Districtמחוז

11.210.312.48.915.520.1Jerusalemירושלים
6.316.86524.53.04.4Northernהצפון

. 6.94.710.74.59.014.3Haifaחיפה
16.716021.120.419.129.9Centralהמרכז
אביב 12.510.423.815.719.922.8Telתל Aviv
5.512.31.39.87.40.8Southernהדרום

הכל 70  ביוב .צינורות 55.6. 58.051.774.959.164.0Drainage pipes  total

(אינצ"ם) Diameterקונור (inches)
4 3.23.4174.13.61.4Upעד to 4

י46/'4 17.721.017725.022.921.4<6
4817.421.121.827.618.628.26V18/י6

i12/'4127.64.64.99.45.94.88/י8
+4/'4+9.77.95.68.88.18.212/י12

Materialחומר
45.853.049.861.353.462.1Asbestosא0ב00

8.41.81.58.24.01.5Steelפלדה
1.43.20.45.41.70.4Plasticפל00י

הכל סך  תיעול 10.112.824.374.319.129.1Canalizationצינורות pipestotal

(d"o< Diameterקוטר (cm.)
20 1.80.91.51.20.617Upעד to 20
21402.12.26.64.13.75.72140
41502.04.04.23.04.45.34150
51802.03.35.73.45.07.05180
81+2.22.46.32.65.49.481 +

Materialחומר
4.3.17.521.7Concreteו10.112.821.8נ10ן

צמנ0 2.51.67.4Cementאסב00 asbestos

/1 See note 1 to Table XVI17.
2 See note 2 to Table XVI/17.

0ו/17. ללוח 1 הערר, ראה

0ו/לו. ללוח 2 הערה ראה
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הארחה ושירותי מסחר י"ז. פרק

צריבה מוצרי אספקת
בניק"מא

והסברים הגדרות
יציאת של לשלב מתייחסים המקומי הייצור נתוני
וסחרור של לשלב  היבוא ולגבי מהמפעל, המוצרים

מהמכס. המסען
הפסורים מוצרים גם כוללים היבוא על הנתונים
יבוא על (הנתונים מכס מתצלום מלא או חלקית
אינם 1969 יולי עד כביסה ומכונות סלויזיה מקלס1
או מלא הפסורות, 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.
פרסיות, מכוניות כוללות חדשות פרסיות מכוניות

וג'יפים. מוניות
כביסה מכונות כוללות ביתיות כביסה מכונות

ליסר. 150 על עולה אינו שלהן המיכל שנפח
כייס 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 ה"צרנים,

הארחה שירותי
והסברים הגדרות

שירותי בענף העסקים כל את כוללת האוכלוסייה
מלונות מרגוע, בתי פנסיונים, מלון, (בתי הארחה
לאכסניות נוער, לאכסניות פרס נופש) וכפרי דירות
מלון ולבתי ^morקמפינג Hospices נוצריות

קליסה. למרכזי שהפכו
בפרסומים מופיעים והסברים מפורטים נתונים
המבוא) בסוף רשימה (ראה תיירות על הדושנת"ם

הארחה". ולשירותי לתיירות סס0יססי וברבעון
משרד ע"1 מדורגים לת"רים מומלצים מלון בתי
כוכבים מ5 בדרגות 1970 בינואר החל התיירות
מלון בתי גם כולל  אחד כוכב עד ביותר) (הגבוהה
דירות ומלונות נופש, כפרי דורגו, שלא מומלצים

בנפרד. המסווגים
המומלצים המלון בתי 21 פוזרו ,1987 בינואר החל
בתי בין דרגה", "ללא בקבוצה מסווגים שהיו לת"רים,
להם שאושרה לדרגה בהתאם השונות, בדרגות המלון
הדירוג לתוקף נכנס ,1988 במרס הבנייה. לצורך
מאחר אך לת"רים, המומלצים המלון בתי של החדש

המאורגן הקמעוני המסחר

והסברים הגדרות
חנויות: של קבוצות 3 כוללת האוכלוסייה

מסחריות לפירמות השייכות שרשרת חנויות א.
חנויות יותר או שלוש שבבעלותן ותעש"תיות
כלל, בדרך והמוכרות, שונים במקומות נפרדות,
הלבשה, מזון, (כגון: סחורות של אחיד סוג

וכוי). גז דלק, הנעלה,
ב"ברית המאוגדות שיתופיות צרכניות ב.
בערים (הצרכניות הצרכנית" הקואופרציה
הקואופרציה של פיקוח ב"ברית פיתוח), ובאזורי
קניות ובארגוני בע"מ" העובדת החקלאית

ותנועת"ם. אזוריים
סוגים חנות באותה המוכרות כלבו חנויות ג.
(להלבשה, נפרדות במחלקות סחורות של שונים
ומנהלות וכדי) 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 (סתורות 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 וכדי, 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
הסברים קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
הס00יס0י ב"ירחון פורסמו המדד עריכת שי0ת על

.1968 ,4 מסי מוסף", לישראל
.100=1985 בסיס על המדדים מחושבים ב1986 החל
ממוצע על מבוססים שהיו הקודמים המדדים

ל1985=100. שרשור ע"1 הוצגו 100=1980

מקורות
סחורות קבוצת לפי המכירות על הנתונים
לפירמות חודש מרי הנשלחים משאלונים מתקבלים

הסקר. לאוכל1ס"ת השייכות

הסיטוני, במסחר המכירות ערן
סחורות קבוצת לפי

הופיעו הסיטוני במסחר המכירות ערך על נתונים
 36 מסי לישראל" סטטיסטי ב"שנתון לאחרונה

.488 עמי ,1985
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הועברו שלא או המעסיק ע' שולמו שלא שירות
ואשל ציבורי ברכב ונסיעות משותפת לחלוקה

הכנסה). במס חייבים (שאינם וארוחות
מלינות מוסף) ערך מס (לרבות ברוסו פדיון פדיון:
ופדיון פר0"ם, בבתים שכורים ובחדרים במלון

כגון: לינות, שאינם אחרים משירותים
שבו0לו, להזמנות מפיקדונות לינה, ללא ביום משהות
ממועדונילילה, מברים, ממשקאות, מארוחות,

וכדו. מבריכות עיון, וימי מכינוסים
לחלוקה הועברו אם (גם שירות דמי גם כולל הפדיון
תשלומים וכן עקיפים, מסים העובדים), בין ישירה
לא וכדר). דיור ארוחות, (בעד מהעובדים שהתקבלו

ותמריצים. סובסידיות כולל
של סיכום הוא בדולרים המוצג השנתי הפדיון
ארהב, של לדולרים המתורגמים החודשיים הפדיונות
מבוא ראה  חורש לאותו היציגים החליפין שערי לפי

טי. לפרק

מקורות
אורחים על הנתונים לתיירים. מומלצים מלון בתי
חודשי דיווח באמצעות מלון בית מכל מתקבלים ולינות
על הנתונים בישראל". המלון בתי ל"התאחרות
אחת בלשכה מתקבלים ופדיון עבודה שכר תעסוקה,
בתי כ180 של מייצג ממדגם ישירות חודשים לשלושה
כולם נכללים כוכבים ו4 5 בדרגות מלון בתי מלון.

במדגם.
מרי בלשכה מתקבלים הנתונים אחרים. מלון בתי

מלון. בתי כ50 של מייצג ממדגם ישירות, .חורש
המלון, מבתי חלק של בדיווח פיגור של במקרים
דיווח על המתבססות זקיפות בעבורם נערכות

המלון. בתי משאר שהתקבל

 די בפרק מופיעים ת"רים תנועת על נתונים
האויר בדרך נוסעים על נתונים ותיירות, הגירה תנועות

ותקשורת. תחבורה  '''ח כפר7/ מופיעים ובים

הוצאות הכנסות תיירות, jiniVn
ותוצר

הגדרות
בתי  הארחה "שירותי לעיל ראה אוכלוסייה:
במזרח מלון בתי למע0 לתיירים", מומלצים מלון
בשנים דרגה" כ"ללא מסווגים שהיו מלון בתי ירושלים.
להם שאושרה לדרגה בהתאם זה בסקר סווגו שנחקרו,

יותר. מאוחר
לעיל (ראה תפעוליות הכנסות כולל הכנסות
אחד: בהבדל פדיון  הארחה "שירותי הגדרה
כולל דהיינו "צור, גורמי במחירי הם הנתונים
לאתפעוליות, והכנסות מסים) כולל ולא סובסידיות
שאינן הנחקרת בשנה שהתקבלו הכנסות דה"נו
כגון: שנה, באותה המלון להפעלת ישיר באופן קשורות
קודמות, שנים ע"ח תקבולים רכוש, ממכירת רווח

וכרי. סחירים ערך ניירות ממכירת רווחים

נקבעה טרם מלון בתי של יחסית. גדול, שלמספר
לדרגה בהתאם 1988 נתוני עובדו סופית, חדשה דרגה

המלון. של הקודמת
אחת מיטה לפחות בהם שיש חדרים רודרים:
בית ידי על שכורים חדרים כולל לאורחים, המיועדת
אם (אף אורחים אכסנת לשם פרטיים בבתים המלון
חדרי צוות, חדרי כולל: לא עונתית). סגור המלון בית

וכירב. מחסנים אולמות, אוכל, חדרי מע^רד,
המיטות וכן המלון בבתי הקבועות המיטות מיטות:
(לפחות פרטיים בבתים המלון בית ידי על הבכורות
כשתי נחשבת כפולה מיטה בחודש). שבועיים במשך

מיטות.
לעיל) (כמוגדר המיטות מספר הן אפשריות לינות
בתקופה פתוח היה המלון שבית הימים מספר כפול

הנידונה.
המלון בבית אחד לילה של שהות למעשה. לינות
מיטה עם או מיסות, שתי בן בחדר אחד אורח של
(כולל אחת כלינה נחשבת "קומפלט" בדירת או כפולה,
בחדרים המלון בית ידי על שאוכסנו אורחים של לינות

פרטיים). בבתים שכורים
למעשה הלינות כל מיטות: של התפוסה אחוז
בכל מחולק הנידונה, בשנה הפתוחים המלון בבתי

הנ"ל. המלון בבתי האפשריות הלינות
החדרים כל סך חדרים: של התפוסה אחוז
הנידונה, בתקופה הפתוחים המלון בבתי התפוסים
בתי אותם לרשות העומדים החדרים כל בסך מחולק
פתוח היה המלון שבית הימים מספר כפול המלון

תקופה. באותה
המלון בבית שנרשם ילד, לרבות אורח, אורחים:
את שעזב אורח אחד. לילה לפחות בו ולן חודש באותו
במניין נחשב חודש, באותו שנית בו ונרשם המלון בית
כלולים כן כמו נכנסים. אורחים כשני החודשי האורחים
שכורים בחדרים המלון בית ידי על שאוכםנו אורחים

פרטיים. בבתים
שעבדו משפחה ובני בעלים שכירים, מועסקים:
כולל בקיבוצים הארחה בבתי שכר; ללא המלון בבית
הקיבוץ חברי ידי על המאוישות המשרות מספר את גם
כ"בעלים (המסווגים שכר מקבלים שאינם ומתנדבים

משפחה"). ובני
יום לפחות המלון בבית שעברו העובדים שכירים:
משפחה בני כולל שכר, וקיבלו הדו"ח בחודש אחד

שכר. תמורת המלון בבית שעבדו מניות ובעלי
במס החייבים הסכומים כל ברוסו: עבודה שכר
בגיליונות המופיעים מסים), ניכוי (לפני הכנסה
יוקר, תוספת יסוד, שכר כולל: לשכירים, התשלום
פרמיות נסיעה, דמי משפחה, תוספת ותק, תוספת
ימי נוספות, שעות בעבור תשלומים גם נכללו ובונוסים.
הבראה, דמי חג), מחלה, חופשה, (כגון: היעדרות
רכב עבור זקיפה (לרבות רכב החזקת ,"13 "משכורת
כלכלה ביגוד, טלפון, העובד), ברשות שנמצא המעביד
המלון ע1 שנגבו שירות דמי שי), (כגון: בעין ותשלומים
לחלוקה הועברו אם ובין העסק יד על שולמו אם (נין
וארוחות אש"ל משותפת), מקופה העובדים בין

וכירב. הכנסה במס החייבים
נלוות הוצאות ופנסיה, פיצויים כולל:תשלומי לא
דמי סוציאליות), (הוצאות עבודה לשכר העסק של
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הקבוע הגולמי ההון מלאי
ל1.1.1985 התיירות במלונות

במלונות הקבוע הגולמי המלאי ערך על נתונים
'00000 בשנתון הופיעו ל1.1.1985 התיירות

.498 עמי , w88~39 מסי לישראל"

1982/83 ושירותים מסחר סקר
הופיעו 1982/83 ושירותים מסחר מסקר נתונים
,1987  38 מסי לישראלי 0טטי00י בשנתון

.466  462 עמי

ושכירים מועסקים
אדם. כוח סקר הוא י"ז/9 שבלוח הנתונים מקור
עבודה  יב לפרק במבוא ראה זה סקר על הסברים

/שכר.

קנויות תשומות כולל קנויות תשומות
כגון: ושירותים, מוצרים קניית עלות  תפעוליות
מים, חשמל, עובדים, מדי מסבח, כלי מי0ה, כלי מזון,
וכן  וכוי תקשורת, שירותי ותיקונים, אחזקה דלק,
ביקורת  המלון בניהול הקשורות הוצאות
אגרות עירוניים, מיםים מקצועיים, שירותים חשבונות,

וכוי. ואבודים מסופקים חובות ובינווח
עבודה שכר על ההוצאות כל כולל עבודה: עלות
עובדי  המלון עובדי כל של לשכר נלוות והוצאות
 קיבוץ חברי לרבות ופקידות, הנהלה שירותים,
לא וכוי. שירות דמי ארוחות, לעובדים, דיור גם וכולל

קבלנית. עבודה כולל

מקורות
רווח "דו"חות על מתבססים הכספיים הנתונים כל
המלון בתי עיי שהוגשו כפי החקירה, לשנת והפסד"
על מתבססים הנתונים ההכנסה. מס לשלטונות
שכר תעסוקה, על נתונים לאיסוף המשמש המדגם

ירושלים. במזרח מלון בתי למע0 ופריון,

נבחרים פרסומים

1976/77 המסחר סקר 590
1977/78 מלון בתי הוצאות סקר 640

1979/80 יוצאים ותושבים תיירים סקר 686
1985 1986 תיירות 813

תיירות מלונות 822
1981  1984 ותוצר הוצאות הכנסות, 

ל1.1.1985 הקבוע ההון מלאי 

מיוחדים פרסומים

האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר 164
1962

התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר 198
1963/64 המקומית

1963/64 ומשקה אוכל שירותי מפקד 298
1969 המכולת חנויות סקר 331

COMMERCE AND HOTELS 484



large scale retail trade המאורגן הקמעוני המסחר
סחורות קבוצת לפי מאורגן1, קמעוני במסחר המכירות מדדי י"ז/1. לוח
TABLEXVII/1.INDICES OF SALES BY LARGE SCALE RETAIL TRADE1, BY

COMMODITY GROUP
Base: 1985 = 100.0 הבסיס:

At fixed prices קבו"ם Dvnm

סהורות 19751980198319841985198619871988Commodityקבוצת group

כולל 66.975.098.794.5100.0114.0GRANDסך TOTAL

 אישית לצריכה 57.571.197.792.4700.0122.6135.11385Commoditiesforpersonaluseמוצרים
הכל totalסך

53.369.494.094.6100.0118.2131.8141.5Foodמזון

והלבשה 7058.665.486.282.9100.0120.0125.1114.7Textileן00יל and clothing

51.069.4101.398.1100.0113.8126.3144.7Footwearהנעלה

(רהי0ים, בנייקיימא 58.477.8129.395.2100.0150.3159.2151.8Durableמוצרים goods (furniture,

וכוי) חשמליים electricalמכשירים appliances etc.)

ומנ1בח בית 76.391.2109.179.2100.0126,9143.8124.5Householdכלי and kitchen

utensils

ביתי 78.280.796.799.4100.0107.0115.6115.4Gasגז.לשימון for domestic use

57.164.991.684.4100.0146.3158.3162.4Miscellaneousשונות

אחרים Otherמוצרים commodities

ומוצריו 76.073.094.293.8100.0108.7119.8128.1Petroleumדלק and its products

וכוי רשנים ,139.7132.3145.0118.4100.069.7Feedמספוא. fertilizers, etc.

1 Cooperatives. chain stores and depatrment stores. וכלבו. שרשרה חנויות צרכ1יות,
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durable goods בנק"מא מוצרים
עזה ולחבל ושומרון וליהודה המקומי לשוק קיימא בני מוצרים אספקת י"ז/2. לוח

TABLEXVII/2.SUPPLY OF DURABLEGOODS TO THE LOCALMARKET AND TO JUDEA AND SAMARIA AND THE
GAZA AREA

nn"n"Units

פרטיות 71ar:>r)
חדשות

New private
cars

סלויזיה Televisionמקל0י sets

0כשידי
וידאוסייפ

Videotape
recorders

ביתיות כביסה /7/j/jo
Domestic washing machines

ביתיים אויר מזגני
כ"ס 3 עד

בלבד מקומי מייצור
Domestic air conditioners

up to 3 h.p.
of local production only

הכל Totalסך
:nor

בצבע
Thereof:
colour

הכל סך
Total

מזה:
מייצור
מקומי

Thereof:
Of local

production

ומיבוא מקומי מייצור
Of local

production
and imports

בלבד מקומי מייצור
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
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
198660,621135,01849,119131,22145,28985,65413,06735,579
198770,024135,56035,275128,90161,25898,37510,95861,156
198884,489139,04821,293133,56959,42188,2039,327105,294

3
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§

>
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HOTELS

סיכום לוח  מלון1 י"ז/3.בתי לוח
TABLE XVII/3.HOTELS1  SUMMARY TABLE

nrvwn .nn'jw

19701980198519871988

המלון בתי Allבל hotels
מלון2 611492481493492Hotels2בתי
19,65428,71634,10035,69436,323Rooms2רוררים2
39,05757.46868.89071,65275,083Beds2מיסות2

(אלפים) 1,7643.3984.3984,9084,453Guestsאורחים (thousands)
הכל סך  (אלפים) 6.10010,39512.51414,36912.974Personnightsלינות (thousands)  total

3,6227,4287,8588,6716,895Touristsתיירים
2,4782,9674,6565.6986,079Israelisישראלים

מיטות תפוסת 48.153.853.758.452.1Percentאחון bed occupancy

לתיירים מומלצים מלון Touristבחי hotels
מלון2 291302298310307Hotels2בתי
15.10025,01430,28032,02832,522Rooms2חדרים2
30,28049.49060,44263.34266,557Beds2מיסות2

(אלפים) 1,4743,1624,0454,5724,114Guestsאורחים (thousands)
 (אלפים)' 5.0879,57711,43213.38512,037Personnightsלינות (thousands) 

כולל grandסך total

הכל 0ך  3.4327.2327,4618,3306,641Touristsתיירים  total

1,8621,9462,8182,2651,753Americanמאמריקה
1.2404.6464,1775,5024,397Europeanמאירופה

330639466563491Otherאחר
1.6552,3453,9715,0555,396Israelis■אראלים

לתייר לינות: 3.53.33.23.43.5Averageממוצע personnights: Per tourist
3.32.42.32.42.4Perלישראלי Israeli

מיסות תפו0ת 50.154.453.959.152.6Percentארווז bed occupancy
59.158.964.657.6roomחדרים occupancy

לחודש) (ממוצע 9,24717,10121,39423,23522,355Employedמועסקים persons (monthly

הכל סך average)  total
שכירים :8,67316,52820,88522,74221,870Thereofמזה: Employees

הבראה Restבתי homes
הנראה2 17141414Restבתי homes2

1.5611,2931,3391,341Rooms2חדרים2

3,0162,6342,7252,734Beds2מיטות2

(אלפים) 110140126128Guestsאורחים (thousands)

הכל סך  (אלפים) 526519452443Personnightsלינות (thousands)  total
ישראלים :520516449439Thereofמזה: Israelis

אחרים3 מלון Otherבתי hotels3
מלון2 173169169171Hotels2בתי
2,1412.5272,3272,460Rooms2חדרים2
4,9625.8145.5855,792Beds2מיטות2

(אלפים) 126213210211Guestsאורחים (thousands)
הכל סך  (אלפים) 292563531494Personnightsלינות (thousands) total

190394337251Touristsתיירים

102169194243Israelisישראלים

t See definition in introduction. 2 End of year.
running in and not approved for touirsts.

3 In the stage of לת"ר'ם. רשומים 1שא'נם בהרצה 3 שנר.. 0וף 2 במבוא. הגדרה ראה

487 nrriKn 1Jin'tyi moo



דרגה1 לפי לתיירים, מומלצים מלון בתי י"ז/4. לוח
TABLE XVII/4.T0URIST HOTELS, BY GRADE1

1988

הכל סך
Total

5
כוכבים
Stars

4

Stars

3 .

כוכבים
Stars

2
כוכבים
Stars

1

כוכב
Star

כפרי

נופש
Holiday
villages

דירות
Apart
Hotels

מלון2 30728661135722165Hotels2בתי

הכל2 סך  32,5227,74110,15810,0671,8404681,905343Roomsחדרים  total2
מלון2 לבית 10627615489322111969Averageממוצע per hotel2

66,55715,10420,97420,5653,9039444,196.871Beds2מי0ות2

(אלפים) 4,113.7828.01,432.51,317.5194.842.8272.425.6Guestsאורחים (thousands)

(אלפים) לינות
כולל סך 

12,036.72,530.84,241.63,624.1583.6103.3856.496.9Personnights (thousands)
 grand total

הכל 6,64051,774.42,132.42,031.2304.948.8318.030.7Touriststotalתיירים0ך

1,753.0877.5490.8289.032.27.148.37.9Americanמאמריקה

4,396.6760.61,461.11,603.6259.936.4256.019.1Europeanמאירופה

490.9136.3180.5138.612.85.313.73.8Otherאחר

5,396.2756.32,109.21,592.9278.754.5538.466.1אראלים 'Israelis

לינות Averageממוצע personnights

3.53.8353.34.52.93.4.65perלתייר tourist

לישראלי 2.42.12.62.32.22.13.03.2per Israeli

מיטות תפוסת 52.648.455.852.345.338.661.156.1Percentאחוז bed occupancy

57.655.660.056.850.545.466.952.1roomחדרים occupancy

(ממוצע מועסקים
הכל סך לחודש)

22,3558,2997,6074,654703141,04440Employed persons
)monthly average)total

שכירים :21,8708,2997,5374,351670896640Thereofמזה: employees

מועסקים 0.691.070.750.460380.030550.12Averageממוצע employed

personsלחדר per room

דולרים) (מליוני פדיון
הכל סך 

629.9247.5215.4115.914.20.235.90.8Revenue ($ million)
total

למועסק ממוצע
דולרים) (אלפי

28.229.828.324.920.214.334.420.0Average per employed
person ($ thousand)

ברוסו3 עבורה 32.634.332.732.328.013.723.142.9Grossשכד wages3 as percent
מהפדיון ofכאחוז revenue

1 See definition in introduction.
2 At end 01 year.
3 Excl. other labour expenses.

במבוא. הגירה ראה 1

השנה. בסוף 2
גוססות. עבודה הוצאות כולל לא 3
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לתיירים מומלצים מלון בבתי ולינות תפוסה חדרים,  י"ז/5. לוח
נבחרים ביישובים

TABLE XVII/5.ROOMS, OCCUPANCY AND PERSONNIGHTS IN TOURIST
HOTELS IN SELECTED LOCALITIES

1988

J/V"Rooms1

תפוסת
לויסות

Occupan
cy of beds

rin'VPersonnights

הכל 0ך

Total

Thereof: Tourists ת"רים 0Localityזר,:

הכל סך
Total

הכל מ0ך אחוז
Percent of total

מלון בתי
הכל 0ך 

32,522

D'rinM
ercepts

52.6

אלפים

12,036.7

Thousands

6,640.555.2TOURISTS HOTELS
 TOTAL

.8,02342.52.304.51,819.3ירושלים 78.9Jerusalem

אביניפו 5.52251.31,874.91תל .384.273.8Tel Aviv  Yafo

91247.5314.2145.246.2Haifaחיפה

4,44675.72,661.71.106.141.5Elatאילת ' ■

שבע ובאר 29540.4102.239.538.6Ashdodאשדוד and Beer Sheva

42254.5123.927.021.8Ashqelonאשקלון

ים 40340.063.529546.5Batבר1 Yam

83243.7261.1156.760.0Herzeliyyaהרצליה

3,05552.41.124.9385.434.3Tiberiasטבריה

53944.8172.348.027.9Nahariyaנהריה

26918.937.132.888.4Nazarethנצרת

1,97249.9725.1449.762.0Netanyaנתניה

42552.2166.869.941.9Aradערד

30934.965.616.625.3Zefatצ0ת

המלח ים 1,42961.0612.0290.047.4Deadשסת Sea shore

והגולן הגליל2 17933.645.612.1265Upperאצבע Galilee2 and the
Golan

הארחה בתי מזר,:
ובמושבים בלןיבוצים

2,418' 56.21,016.0497.449.0Thereol: guest houses
in qibbuzim and moshavim

1 Al end of year.
2 Excl. guest houses in qibbuzim and moshavim.

השנה. בסוף 1

/כ0,/שכי0. נקימצים הארחה לנח' פר0 2
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ותוצר הוצאות הכנסות, תיירות מלונות
ויישובים דרגה לפי התיירות, מלונות של הכלכלי החשבון .6/7"1 לוח

ייצור גורמי במחירי נבחרים
1987 יוני Vw אחידים במחירים ש"ח, מיליוני

הכל סך
Total

Gradeדרגה

5
כוכבים
5

stars

4
/J

4
stars

3
כוכבים
3

stars

אחר
Other

1981

הכל סך הכנסות .1626.1257.4205.6110.6525
מחדרים .316.8118.898.6מזה: 66.632.8

255.1113.492535.713.5ממזון

קנויות תשומות .2272.6124.479.643.924.7

(12) גולמי מקומי תוצר .3353.5133.0126.066.727.8

עבודה עלות 224.492.077.037.717.7מזר.:

1982

הכל סך הכנסות .1567.5249.4172597.248.4

מחדרים 286.9110.786.758.930.6מזה:

225.2110.271.330.812.9ממזון

קנויות תשומות .2273.3129.077.043.224.1

(12) גולמי מקומי תוצר .3294.2120.495.554.024.3

עבודה עלות 217.991.273.237.116.4מזה:

1983

הכל הכנסות0ן .1655.0316.2180.7108.250.0

מחדרים 332.8151.487.363.630.5מזה:

254.9123.479.938.5ממז1ן .13.0

קנויות תשומות .2313.0153.585.349.924.3

(12) גולמי מקומי תוצר .3342.0162.795.358.325.7

עבודה עלות 257.81V9.278.940.918.8מזה:

1984

הכל סך הכנסות .1717.3349.2198.0121.348.7

מחדרים 369.6170.995.774.029.1מזר.:

270.3127.490.441.311.1ממזון

קנויות תשומות .2336.0166.492.553523.6

(12) גולמי מקומי ח1צר .3381.3182.9105.567.725.2

עבודה עלות 276.0131.185.143.416.4מזה:
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TOURIST HOTELS  INCOME, EXPENDITURE AND PRODUCT

TABLE XVII/6.THE ECONOMIC ACCOUNT OF TOURIST HOTELS, BY
GRADE AND SELECTED LOCALITIES  AT FACTOR COST

NIS millions, at uniform prices of June 1987

j/e/"Locality

ירושלים
Jerusalem

אביב'יפו תל
Tel AvivYafo

in*
Other

1981

136.3161.3328.51. Incometotal

67.982.0166.9Thereof: From rooms

57.362.9134.9From food

59.371.2142.12. Purchased inputs

77.090.1186.43. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

47.658.1118.8Thereof: Cost of. labour

1982

128.914 1.4297.3't.Income total

63.269.8153.9Thereof: From rooms

53.654.2117.4From food

63.067.7142.72. Purchased inputs

65.973.7: 154.63.GROSS DOMESTIC PRODUCT (V2(:

49.652.2116.1Thereof: Cost of labour

1983

152.3169.1333.61 . Incometotal

79. V84.4169.3Thereof: From rooms

58.062.3134.6From food

67.882.9162.32. Purchased inputs

84.586.3171.23. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

61.461.7134.8Thereof: Cost of labour

1984

186.9189.6340.81. Incometotal

98.3975173.8Thereof: From rooms

69.266.8134.3From food

80:688.5166.92. PURCHASED INPUTS

10613101.0173.93. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

71.269.0135:8Thereof: Costof labour'
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ויישובים דרגה לפי התיירות, מלונות של הכלכלי החשבון .7/1"* לוח
ייצור גורמי במחירי ללינה, ממוצע נבחרים

1987 יוני ש> אחידים במחירים ,n"1u

הכל סך
Total

Gradeדרגה

5
כוכבים

5
stars

4
כוכבים

4
stars

3
כוכבים
3

stars

אחר

Other

1981

הכנסות .176.0116.069.457.146.7

קנויות תשומות .233.156.126.922.722.0

(12) גולמי מקומי תוצר .342.959.942.534.424.7

עבודה עלות 27.241.426.019.515.8מזר.:

נ0ו מימון והוצאות פחת ניכוי לפני 14.117.015.212.77.9רווח

1982

הכנסות 176.4122.868.155.643.3

קנויות תשומות .236.863530.424.721.5

(12) גולמי מקומי תוצר .339.659.337.730.921.8

עבודה עלות 29.344.928.921.214.6מזה;

נסו מימון והוצאות פחת ניכוי לפני 8.913.37.77.65.6רווח

1983

הכנסות .176.0123.261.453.046.8

קנויות תאומות .236.359.829.024.422.7

02) גולמי מקומי תוצר .339.763.432.428.524.1

עבודה עלות 29.946.526.820.017.6מזה:

נ0ו מימון והוצאות פחת ניכוי לפני 8.616.24.47.15.3רווח

1984

הכנסות .185.8152.665.657.651.0

קנויות תאומות .2'40.272.730.725.424.7

(12) גולמי מקומי תוצר .345.679.935.032.226.3

עבודה עלות 33.057.328.220.617.1מזה:

נסו מימון והוצאות פחת ניכוי לפני 11.321.55.410.08.4רווח
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TABLE XVII/7.THE ECONOMIC ACCOUNT OF TOURIST HOTELS, BY
GRADE AND SELECTED LOCALITIES  AVERAGE PER PERSONNIGHT,

AT FACTOR COST
NIS at uniform prices of June 1987

J/H/"Locality

ירושלים
Jerusalem

יפו אביב תל
Tel AvivYafo

inx
Other

1981

92.288.966.41. Income

40.139.328.72. Purchased inputs

52.149.637.73. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

32.232.024.0Thereof: Cost 01 labour

18.614.912.5Profit before deduction of depreciation

and net financing expenditure

1982

94.991.965.61 . Income

46.444.03152. Purchased inputs

48.547.934.13. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

36.533.925.6Thereof: Cost of labour

10.911.97.3Profit before deduction of depreciation

and net financing expenditure

1983

91.589.066.01. Income

40.743.632.12. Purchased inputs

50.845.433.93. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

36.932.526.7Thereof: Cost of labour

13.411.36.1Profit before deduction of depreciation

and net financing expenditure

1984

105.0106.071.1.1 . Income

45.349.534.82. Purchased inputs

59.756.536.33. GROSS DOMESTIC PRODUCT (12(

40.038.528.3Thereof: Cost of labour

19.215.36.9Profit before deduction of depreciation

and net financing expenditure
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employed persons and employees ושכירים מועסקים
מין והארחה1,לפי אוכל מסחר,שירותי בענף D'povinושכירים .8/t"1 niV

ראשי וענף
TABLE XVII/8.EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES IN THE COMMERCE,

RESTAURANTS AND HOTELS BRANCH1, BY SEX AND MAJOR DIVISION
Thousands ogot

Major division 1ip'v 7jj/

'Drew
הארחה
Hotels

'nn'tu
אוכל

Restau
rants

מסיור

קמעוני
Retail
trade

מסחר
סיטוני

Wholesale
trade

הכל 0ך
Total

Code 58 57 5156 50 סמל

Employed personstotal הכל מוע0קי0סן
1975
1980
19852
1986
1987
1988

1975
1980
19852
1986
1987
1988

1975
1980
19852
1986
1987
1988

10.3
11.5
15.1
16.1
17.1
20.3

Males

5.9
7.7
10.3
11.0
10.8
1'3.4

Females

4.4
3.8
4.8
5.3
6.3
6.9

19.8
17.5
23.2
26.2
26.0
30.2

11.0
10.3
14.8
16:1
17.1
18.9

8.8
7.2
8.4
10.1
8.9
11.3

79.2
83.7'
85.5
90.9
98.2
102.7

52.3
53.0
52.2
56.1
58.3
59.4

26.9
30.7
33.3
34.7
39:9
43.2

26.7
32.7
44.1
44.6
51.7
535

19.0
23.7
31 5
32.0
36.2
38.8

136.0
145.5
167.7
178.1
193.4
206.8

88.2
94.9
108.6
115.3
122.3
130.5

נשים

Employees total

47.87.7
50.69.0
59.112.6
62.812.7
70.915.5
76.314.7

הכלסרשכירים

1975
1980'

21985
1986
1987
1988

1975
1980
21985
1986■
198 7
1988

1975
1980
21985
1986
1987
1988

197567.420.631.26.39.31975
198079.325.538.0■5.410:51980

21985103.536.242.7'10514.219852
1986112.636.249.012.215,11986

י 1987127.942:955.0■13.916:11987
1988139.545.457.8.17.119.31988

Malesגברים

197540.613.517.84.05.31975
198048.117.420.13.47.21980

2198562.924.321,07.610.019852
198667.724.124.98.310.41986
198775.428.126.810.310.21987
198884.031.528.011.612.91988

Femalesנשים

197526.87.113.42.34.01975
198031.28.117.92.03.31980

21985<40.611.921.72.94.219852
198644.512.124.03.84.61986
198752.514.828.23.65.91987
198855.513:929.85.56:51988

1 From the data of the Labour Force Survey in Israel; see introduction
to Chapter XII. 2 Data are based on revised population estimates
according to the findings of the censusof Population and Housing 1983
and refer to persons aged 15 and over.

ינ. לפרק במבוא הסברים ראה כישראל. אדם כוח יסקר נתוני 0תוך 1

1983 מסקר בעקבות מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים 2

ומעלה. שנה 15 לבני ומתייחס
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ותקשורת תחבורה י"ח. פרק
אוירית והובלה ימית הובלה

הגדרות
Registered כר/ט/ (תפוסה כוללת תפוסה
של ביחידות המבוטא האונ"ה נפח :(Gross Tonnage

מעוקב. רגל תפוסה=100 0ון 1

אשר בטונות משקל :(Deadweight) מעמ0
היא כאשר מלוחים, במים לשאת יכולה האונ"ה
מוריד ואשר הסטנדרטי, ציודה על נוסף עמוסה,

עליה. המסומן המעמס לקו עד האונ"ה את
להולכת ישראליים מפעלים כולל תעופה; חברות
פנימיים בנתיבים באויר מטענים והובלת נוסעים

ובינ"ל.

מקורות
האוניות ותנועת והסריקה הטעינה על הנתונים
הנערכים יומיים רישום דו"חות על מבוססים בנמלים

הנמלים. רשות ע"1 הארץ בנמלי
והאויר הים בדרך הנוסעים מספר בין הבדלים יש
המתפרסמים המספרים לבין זה בפרק המתפרסמים
לנוסעים ביחס ותיירות". הגירה "תנועות  די בפרק
די, בפרק שהנתונים מכך נובעים ההבדלים הים, בדרך
אנשי כוללים הגבולות, משטרת דיווחי על המבוססים

האחרונה. ובכניסתם הראשונה בהפלגתם צוות
מכך ההבדלים נובעים האויר בדרך לנוסעים ביחס
מינהלת דיווחי על המבוססים זה, בפרק שהנתונים
אך צוות אנשי תנועות כוללים אינם התעופה, שדות
בפרק שהנתונים בעוד במעבר הנוסעים כל את כוללים
אנשי כוללים הגבולות משטרת דיווחי על המבוססים די
לארץ, האחרונה ובכניסתם הראשונה בנסיעתם צוות

במעבר. הנוסעים מן חלק ורק

דרכים
ציבוריות עבודות מחלקת דיווחי הוא הנתונים מקור

המקומיות. והרשויות והשיכון הבינוי במשרד
שנערכו מיוחדים סקרים על מבוסס 1 '"ח/7 לוח
לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה מע"צ ע"1 בעבר

ב1983. נערך האחרון הסקר לשנתיים. אחת

מנועיים רגב כלי
הרישוי. אגף של הרכב בקובץ הוא הנתונים מקור
ביטחון רכב גרורים, טרקטורים, כוללים אינם הנתונים
רישיונות בעלי חוץ אזרחי של רכב כלי ומשטרה), (צבא
משלושה פחות השוהים תיירים של רכב זמניים,
וכדומה. ארם רכב דיפלומטי, רכב בארץ, חודשים
בכל במרס 31 ל מתייחסים 1965 שנת עד הנתונים
בכל בדצמבר 31 ל מתייחסים הם מ965ו ואילו שנה
רכב כלי כלולים לא ואילך 1960 לשנים בנתונים שנה.

משנה. למעלה פג רישיונם שתוקף
מיוחד בפרסום ראה ההגדרות של נוסף פירוט

.857 מסי

הנחקרת האוכלוסייה
התחבורה, בענף הכלולים המפעלים הגדרת
של האחיד הסיווג על מבוססת ותקשורת אחסנה

.1970 משנת הכלכלה ענפי

פדיון
כל כסך מוגדר שוטפים במחירים פדיון
בהתחייבויות, או במזומנים המפעל, של התקבולים
מבלי הררח בתקופת שבוצעו שירותים בעבור
שוק במחירי הוא הפדיון התשלום. בתאריך להתחשב
מע"מ) גם (מ1.7.1976 מסים כולל דהיינו שוטפים,
התקבולים את גם כולל הפדיון סובסידיות. כולל ואינו
ענף באותו שונות פירמות בין שנעשו מעסקאות
זה פרק במסגרת המכוסים הענפים משקל משנה.
אחסנה תחבורה, ענף כל של מהפדיון כ800/0 מהוה

ותקשורת.
הבסיס) שנת (במחירי קבועים במחירים פדיון
במונחים הענף של התפוקה ערך כסיכום מוגדר

ריאליים.

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
שכר של סדרות שתי מתפרסמות זה בפרק
על מבוססת '"ח/2, בלוח אחת, סידרה ותעסוקה:
המוסד של המעבידים מכרטסת מדגם של חודשי עיבוד
על מבוססים הנתונים ב1987 החל לאומי, לביטוח

.100.0=1986 חדש בסיס ועל מחודש מדגם
באמצעות אפשריות קודמות תקופות עם השוואות
הכפלת ידי על נעשרה השרשור משורשרים. מדדים
של המתאים השנתי במרד הנקובה התקופה של המדד

ב100. וחלוקתו 1986
ושכר. עבודה  '"ב בפרק ראה נוסף פירוט

של האחרים בלוחות המופיעה שנייה, סידרה
המפעלים של ישיר דיווח על מבוססת הפרק,
אוטובוסים הבאים: מהענפים אחד בכל העיקריים
ימית, הובלה רכבת, שירותי ציבורית, בתחבורה
דואר תעופה, ונמלי תעופה חברות נמלים, שירותי
מלוה כולל ,1983 אפריל עד 1982 יולי מאז ותקשורת.

הגליל. שלום
גם עבודה, לשכר בנוסף כוללות, עבודה הוצאות
למוסד ותגמולים, פנסיה לקרנות המעביד תשלומי את
והחל מעסיקים, מס השוואה, לקרן לאומי, לכיסוח
מפעלים באותם השכר על מס גם 1976 ביולי

כמלכ"ר. המוכרים

אוטובוסים של מסחרית מהירות
הופיעו אוטובוסים של מסחרית מהירות על נתונים
 36 מסי לישראל הסטטיסטי בשנתון לאחרונה

.504 עמי  "1985
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נהגים לאעירוניות בדרכים תנועה
והגדרות מקור

עיבור ידי על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים
במשרד הריבוי אגף של הנהגים קובץ מתוך שנערך

התחבורה.
את כוללת הנהגים אוכלוסיית הנהגים. אוכלוסיית
הוצאו אשר אזרחיים נהיגה רישיונות בעלי הנהגים כל
הדיווח. שגת בםוף בתוקף היו ואשר ישראל במוינת
צבאיים נהיגה רישיונות כעלי כוללת אינה האוכלוסייה
בלבד, ניןלאוס"ם נהיגה רישיונות בעלי לא ואף בלבד,
בסוף בלבד, זמנ"ס רישיונות החזיקו אשר נהגים או

הדיווח. שנת
ישראלי אזרחי נהיגה רישיון בעל ארם כל הוא נהג

הנסקרת. השנה ב0וף בתוקף היה אשר
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, נכללים רכב,
כלי של השונים לסוגים בהתאם פעמים מספר הנהגים

בהם. לנהוג מורשים שהם הרכב
ראה השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי

.857 מסי מיוחד פרסום

1983 והדיור האוכלוסין מפקד
מועסקים של לעבודה נסיעה אמצעי על נתונים
מתוך הבית, משקי לרשות שעמדו רכב כלי ועל שנתית
של מורחב) (שאלון המדגמית הפקידה תוצאות
,1985  36 מסי ה0ט0יס0י בשנתון הופיעו המפקד

.525527 עמי

1984 נסיעה הרגלי סקר
בשנתון הופיעו 1984 נסיעה הרגלי מסקר נתונים
עמי ,1986  37 מסי לישראל. ר,0טטי0טי

.485  480
.811 מסי בפרסום התפרסמו מפורטים נתונים

הרכב כלי כמספר מוגדר בדרך יומי תנועה נפח
יממה. במשך מסוימת בדרך העוברים

שני ידי על הנתחם הדרך כחלק מוגדר דרך קנ1ע
מעבר הדרך בהמשך התנועה נפח אשר צמתים
חלק שבאותו התנועה מנפח ב200/0 שונה לצומת,

דרך.
על המבוצעות תנועה ספירות הוא הנתונים מקור
מכניים במונים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי
התנועה את והמונים הלאעירוניות בדרכים המוצבים
וקטנועים. אופנועים סופרים אין ק0ע. באותו העוברת
ימים שבעה במשך לשנה, אחת נעשית הספירה

לפחות.
הכפלת ידי על מחושב לאעירונ1 קילומטראז

הקטע. באורך הדרך, בקטע התנועה נפח

הארצי הקילומטראז'
שהלשכה שוטף, ארצי סקר הוא הנתונים מקור
הרישוי בתחנות עורכת לסטטיסטיקה המרכזית
של האמירה שיטת שונתה ,1980 בשנת בישראל.
בנספח ניתן מפורט הסבר הארצי. הקילומטראך
.1989,1 2 מסי תחבורה, של לסטטיסטיקה לרבעון

דרכים תאונות
עקב שארעה כתאונה מוגדרת דרכים תאונת
נגרמה ובה בדרך תנועה של במצב רכב של הימצאו

באדם. פציעה או חבלה
אשר נפגעים עם דרכים תאונות כוללים הנתונים
בהן מעורב שהיה ישראל, משכורת ידי על נרשמו
רגל הולך או משטרתי) (כולל אחד אזרחי רכב לפחות

אזרחי. נוסע או
.851 מ0י מיוחד בפרסום ראה נוספים פרטים

נבחרים פרסומים

1977 משאיות סקר 601
1980 לעבודה נסיעה דפוסי 668
1984 :0יעה הרגלי סקר 811

אי חלק 1988 נפגעים עם דרכים תאונות 851
בי חלק 1988 נפגעים עם דרכים תאונות 854

31.12.1988 ליום מצבה  מנועיים רכב כלי 857

מיוחדים פרסומים
1958 בדרכים מטענים הובלת 0קר 98

בכבישים והתנועה מנועי לרכב דלק תצרוכת 137
1961

1961/62 ישראל דואר 141
19631972 בינעירוניים בכבישים התנועה 424

ונתונים תפוקה תשומה,  בישראל התחבורה 432
1972 פיס"םתפעול"ם
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פיסיים נתונים  והתקשורת התחבורה התפתחות "ח/1. י לוח
TABLEXVIII/1.DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATION  PHYSICAL DATA
תקופה) (0וף מנועיים רכב נפגעיםכלי av דרכים nniNn

period)Motor vehicles (end ofcasualtiesRoad accidents involving

בתאונות:Thereofמור.:אורך נפגעים
accidentsCasualtiesדרכים in
ורכבסלולות1 jii'nwd
Lengthהכל סגורסך תאונותמסחרי
of roads1Totalפרטיות Trucksמכוניות andAccidentsהרוגים מזה:

Private carsclosedTntalThereof:
commercial

1Uldlfatally injured
vehicles

Km. NumberמספרThousandsקמ

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

1959. 6320208,25510,738200

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
19719,709296171731.4,75721,006623

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 ,394474235627716,69524.044619

197911 ,5025253978714,36720,633566
198011,8105394108712,71617,881434
198111,9505934549613.17418,528436
198212,36066251310412,72718,489385

198312,48273057211113.78519,867436
198412,64876059911313,15219,116399
198512,76077661411512.76118.709387
198612,83081964912114,56821,206415
198712.91188269713214.95522,173493
198812,98095375314415,49723.088511

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 transferred from the "trucks1■ to "private cars".

בנפת דרכים כולל ב1982 החל פרנו'ת. באחזקה רר00 כולל wh 1

ממשא'ות הדושיסושי הרכב קבוצת הועברה ,1978 בטנת החל 2 נולן.
פרטיות. למכוניות
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(המשך) פיסיים נתונים והתקשורת התחבורה התפתחות י"ח/1. לוח
TABLE XVIII/1 .DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATION  PHYSICAL DATA (cont.)
צינורית בתחבורה D'Oniumרכבת
Buses in public transportRailwaysהאוניות תפוסת

שהפליגונהגים
DriversShipsTonnage of

שנתי שהובלo/jקילו00ראזיממוצע 0departingshipsונאזי
AnnualKilometragePassengersTonnagedeparting
averagetransported

Q'Q"7ND'DI'V'D.סרי'ן אלף
ThousandsNo. מסי

MillionsThousands .Noאלפים ooThousand n.r.t.

1950779 1,5571,5483,088
19511,42288917 1,7771,4332,844
19521,57379888 2.2651,1662.336
19531,670791,080 2.5361,2532,420
1954'1,662811,299 3.0601,3992,554
19551,694821,377 3,3911,4882,051
19561,701 .821,534 4,5651,3562,611
19571,790931.838 4,6571,5583,000
19581,9241101,681 4,7061,5143,067
19592,0111231,944 4,8371,6323,031
19602,0971291,949 4,3861,7883,187
19612,1991551,963 4.5461,9443,540
19622,3031682,762 5.0152,0213,958
19632,4151793,338 5,0582,0204,241
19642.6052082,280 4,9622,0694,320
19652,7802302,639 4,9212,1904,589
19662852,9352412,424 4,5342,3)04,838
19673123,0042432,292 4,0702,3724.528
19683463,1202622,984 4,1482,9205,064
19693883,2882933,201 3,8193.1065,164
19704393,6543143,419 4,1172,9515.174
19714934,0083553.200 4,2323.0045.280
19725434,1803883.136 4.4303,1445,488
19735934,3303643,475 4,0593,1026,287
19744,5783473,666 3,7222,9916,559
19757134,7433283,331 3,5812,8346,665
19764,9533223,559 3,4852.5956,801
19778175,2263354,105 2,9582,6797,609
19785,4383494.559 2,7203,0248,869
19799275,5653624,935 2,9593,2659,974
19805,6223535.326 3,3002,9049,521
19811,0495,4223545.342 3.1732,98410,009
19821,1125,5123695,338 2,9113.12511 .855
19831.1895,5973625,822 2,8093,27414,205
19841,2575,5993645,663 2,9603,390
19851,3165,5233716.086 2.8753,176
19861,3675,4333886,244 2,5473,054
9371,4235,4133896,827נ 2,5493.243
19881,4915.3483686,694 2,538
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(המשך) פיסיים נתונים והתקשורת התחבורה התפתחות לוחי"ח/1.
TABLE XVIII/1 .DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND

COMMUNICATIONPHYSICAL DATA (cont.)

בנמלים המטענים nimn
Freight handled in ports0'jjon

בינלאומית אוירית הובלה
International air transportTelephone services1 0לפוןי שידות1

נכנסים
סלמוןשיחותנוסעיםויוצאים
Telephoneשהגיעובדרך calls
ושיצאו2הים

מכשיריPassengersנחיתותPassengersנפרק/נ0ענ1 בינלאומיות
LoadedUnloadedarirvingLandingsarrivingבלבדבפנים0לפון יוצאות

andandTelephonesהארץInternational
departingdeparting2Inlandoutgoing
by seaonly

0ונות אלפי
Thousand tons

אלפים
ThousandsNo. פכזThousands3אלפיםמסי מיליוני

Millionm.p. 3
דקות אלמי
Thousand
minutes

1950213,4352,27211789 31

1951209,5901152,95516635
1952230,1221.6636140
1953367,230'591,590; 6345
1954,40262.r3496957
1955627,536921,37377110 66
1956717,4731041,5928772
1957842.5621,51710180
1958779,6412,22914390
19591,0911.881912,458168102.

. 19601,1792,035992,926223305 12397
19611,0612,1541423,351292134
19621,1062,4012013,461321156
19631,3192,2962473.883409
19641 .408'2,4792424,401429539 227'
1965.V8362,4732574.765486629 270230.
19662,0312,5782384,904580675 317
19672,31 1:2,41.71435;738621751 359'
19682,9013,4251697,370?70885, 419
19693,0673,560144.8,8449861,059 475
19703,3454,2731259,0791,0511 ,200 5262,468
19713,3634,66816410,0551,4981,441 587
19723.4644,92617411',1411,7131,643 6'434', 126
19733;2345,63217310,7571,6221,817 6995,040
19743,7206,2501339,1821,573,r919 752'6;839
19753,4855,360"1468,188.1,5332,088) 7967,414;
19763,6685,123156. 9;43.11\8812,377 8699,177
19774,6845,014■21210(2272;2752,493; 967.12,192
19785,2015,663.26111,3852,5612,600 1.035.16,350
19795.6586J8633811,5862,802,100.2,692 .20,566.
19806,2575,49628210,9332,847,2502,80023,490
19816:0216,00827610,8252,945.3203,00030,000
19826,2177,3322599,7892,748,4003,400'34,500
19836,4568,4753459,5673;100,5274,200■35.700
19847,0859,28334710,208.3,187,625<5:,91036.560.
19857,0889,205:334■10:1573,1441,740631O'395900.
19867.3369,49i''2349.9573;098,890.6,57047,765
19878:052.11,324§296'11 ',0013,7195^40 065£7'3)575

19887,73711,70227210,7573.4316,049 2,19091.366

1 Through 1984  budget years;
3 m.p.  monitor pulses.

Z Excl. passengers. in transit. במעבר. נוסעים כולל לא 2 תקציב. שוות  1984 ער
מונה. פעימות = 0'0

49^ ותקשוהת הלחבורה



ראשי ענף לפי עבודה, ושכר שכיר משרות י"ח/2. לוח
TABLE XVIII/2.EMPLOYEES' POSTS AND WAGES, BY MAJOR BRANCH

במר שכר לחודש; שוטפיםממוצע pricesMonthlyירים average; wages at current
ממוצע

ח/דשי חודשישכד שכר
למשותלמשרת

ב0י0שכירשכרמשרות DMשכידשכרמשרות
AverageBranchשכירAverageBaseענודהשכירשנהענףסמל
CodeYearEmployeesWagesmonthlyyearEmployeesWagesmonthly

postswages= 100.0postsyearwages
perper

employees'employees'
postpost

אלפים
Thousands

אלפי
NISשיח nwIndices מדדים

הכ67 19847018,108260197810327,51927,003TOTALסך 
19856864,697948"10098,32198,535
198668106,4631,573"99161,790163,510
198771148,3232,0801986105138132
198872180,9192,497107168158

,1984165,666344197810329,64728,906Busesאו0ונוסים,60 subways,
19851618,6251,15710097,45197,083taxisרכבות and

מוניות 19861632,4432,04799169.750171,770cablecarsתחתיות,
19871746,2042,7391986104141135ורכנלים

19881755,5563,292104169162

משאיות61 1984101,538161197813936,09125,916Truckשירותי services
1985105,456565141128,01190,991
19861010.2481,026146240.450165,320
19871115,0091,3851986114154134
19881220,0221,677126205162

רכנת62 57122419789323,14826,872Railway■19843שירותי services
יבשתית 198521.8657459175,54582,635andוהובלה land

19862ל.נ.מ.א. '2,7501,20284111,400133,260transport n.e.c.
198723,5411,5291986100127127
198824,6151,976101165164

ימית63 198482.67432319788124.94130,956Seaהובלה transport
נמלים 198588,9231,2077283,681115.692portושירותי services

1986713,5161.89969126,050182,050
18.1042,685198697132136ר1987
22,2683,40594162172ר1988

אוירית64 198482,77636919788822,67425,849Airהובלה transport and
נמלי 1985710,5171,4248685,91899,693airport■ושירותי

1986715,4612,13185126,300149,210servicesתעופה
19878. 21,6592,7971986104138132
1988824,4893,084107156146

ואחר65 1984111,824163197813237,42425,606Storageאתסנרו and
661985116,980627132130,51298,999other

19861111,164994132208,740156,990
19871216,2701,3081986106139132
19881219,2431,586103165159

1984143.05821819789126.25928,872Postדואר67 and
91105,441116,197communication"19851412,280876ותקשורת

19861420,8811,498197890179,280198,690
19871427,5361,9161986103132§128
19881534,7242,364105166158

(a) As of 1987 data are based on an updated sample. As otr
comparisons with previous periods, see explanations in the
introduction.

הכסיס שנת כאשר מעורכן מדגם על מבוססים הנתונים 19873 '7nn (a)
במבוא. הסבר ראה קורמות, שנים ע0 להשוואה אשר ,1986 היא
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נבחרים בענפים עבודה ותשומת פדיון י"רו/3. לוח
TABLE XVIII/3. REVENUE AND LABOUR INPUT IN

SELECTED BRANCHES
D'DOIOIN
תעופהבתחבורה חברות

הגל ימיתרכבתציבורית'סך תעופההובלה תקשורתונמלי
TotalBuses inRailwaysSea transportPortsAviationCommuni

publiccompaniescation
transport1and airports

במחירים (אלפפדיון n"*u)שוטפים 1Revenue at current prices (NIS thousand)
1984734,49569.901■6.883277.94848,183174.379157,201
19853,104,855351,39730.3601.072,103186,981706.679757,335
19864,529,692570.23345,8371,337,616312,971994,3771 ,268,658
(9875,578,754723,23851,5531,488.183372,2511,173.8661 ,769,663
1988779,0081 .656,056408.2841 ,308,8472,207,286

שי (אלפי 1978 במחירי ,n<מדיו! (NIS thousand)Revenue at 1978 price;

19844,216304321,3922829551,251
19854,216301351,3392579781,306
19864,468278371,3292911,0261,507
19874,886279371,4393181,1611,652
19882661,6193451,1171,774

עבודה workinputתשומת of
(מםפר) Employees(number)שכירים

198414,5551,8602,8656,47413,611
198514,0431,715 2,7296,35314,287
198613,5851,6152,6376,48314,272
198713,5321,5602,6176,55314,780
198812,8751,5602,5367,04615,682

00110 d't/jojם■At current prices
wv< (אלפי עבודה Labourהוצאות expenses (NIS thousand)

1984110,5925,68017,92833,77052,167
1985307,11617.54455,053115,841199,843
1986450,66825.04888,358168,289321,493
1987623,24929,962117,730234,647413^036
1988767,323153,231272,198518.345

Average monthly labour expenses
per employee (NIS)

(שיח) לחודש לשכיר עגודה שכר ממוצע

523435319
6821,52011661.
7922.,1632,8771

7493,,9842,3292
0345,,2193,7542

wagesAverage monthly
employee (NIS)per

633254
,8221853
,76421,293
.83831,601
.9664

(שייח) לחודש לשכיר עבודה niMsin j/y/oo

1984
1985
198 6
1987
1988

1984390190387368233
19851,1336441,2191.301876
19861.7941,1042,0921.8311.486
19872,3601,2582,8502,6031.867
19883,1693,9252,7872,219

1 Data on employees, wages and labour expenses include members
of cooperatives.

קואופרטיבים. חברי כוללים עבודה והוצאות שנד שכירים, 1unr
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RAILWAY

ישראל רכבת שירותי  .4/ir"' לוח
TABLE XVIII/4.ISRAEL RAILWAY SERVICES

רכבת

אחרית יצוין כן אם אלא תקציב, rniu...Budget year, unless otherwise stated
. היחידה

Unit19701980'■198'4.198519861987T988■

י הרחבה המסילה אורך
הסטנדרדית

■km. 470516536528528529575Lengthקמ of arilway' line,
standard' gauge

\ השלוחות '314322330337337■290אורך 350'Length of sidings'
י נטוינתטל1ם 1טון ,0003,355'5,3925,798■6,0166,4066,8516,589Net revenue ton

י בתשלום 101 1,034:7Net'106462.7828.5892.6931.798361.067.6טוןאקמ revenue tonxkm!

הנוסעים 'מספר 0622,8142,5162,5442,495Number,"1133:428.3,י1,0004 of passengers
.203.6173.4172.7161.2Passengerxkm'220.1'6!106355:9263נוסע^קמ

נטו טון*ק*מ
יגשימו 1j7 ל7ףמ

1,6069931,6181,6781,7601,8632,6181,806Net tonxkm■. per
km' line in Use'

לנוון ממוצע מרחק
מטען

km. 154155154156157Average'138154קמ distance' per
1 ton freight

nyxvon
בשימוט קו לקמ

1,000§757§511§411§385§329§326281Passengerxkm. per
km. line in use'

לנוסע ממוצע .kmמרחק 87777372696864Averageקמ distance per
passenger

Revenue at current prices O'ooiiu בגזוזיר"ם פריון

הכל 103סך n"w3.416810,53736,549.443,122.252,011.751,562TOTAL

:Kits 1b3

0/100.0100.0100.0100.0100.0100.010io.oי;

/ מטענים 785.8V580.380:575.877.9■From"70.6'מהובלת freight

נוסעים 1'23:5.16.78:912.912:814.8מהולכת 15.3From passenger's
אחרים' From'5.94.89.66.86.79.46:8ממקור™ other sources'

ממוצע פדיון
נסו לטו^קמ

NIS rar0.480.150.93.13.53.73.9Average revenue per
net tonxkm.

ממוצע פדיון
לנוסעאקמ

0.220.110.42.33.24.44.9Average revenue per
passengerxkm.

271wanOperationalהוצאות expenses2

הכל 103סך rrti3.9180.212,93336,55747,22658,52071,404TOTAL

NIS 103

ענודה 3.5100.55,68017.54425,04829,96235,154Labourהוצאות expenses
שכירים .noמספר ■do2,3301,9941,8601,7151,6151,5601,485Number of employees
שכר ממוצע

לחורש לשכיר
NIS nu0.13.1190.3643.81,103.51,257.61,533.7Average monthly wages

per employee

1 E.g. payments toi delay, storage, lease of wagons, etc.
2 Calendar years.

אח10ה, ולוי .nmno n"nvjn <mn הכנסות כגון 1

לוח. שנות 2 וכוי. קרונות השכרת
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BUSES

ציבורית1 בתחבורה אוטובוסים י"ח/5. niV
TABLE XVIII/5.BUSES IN PUBLIC TRANSPORT1

אוטובוסים

1988 1987 1986 1985 1984 1980 1970 היחידה
Unit

Buses
)annual average)
Seating capacity
)annual average)
Kilometrage

5.348

266.0

368

5.413

269.4

389

5.433

2705

388

5.523

275.1

371

5.599

278.6

364

5.622

274.3

353

3,654

162.7

314

1,000

106
km. 0,7

או0ומ0י0
שנתי) (00וצע
ישיבה מקומות
שנתי) (לולווצע

קילומטרא;

TOTAL

From trips on regular
lines

From special trips
and journeys

From parcels and
miscellaneous
Revenue per km.

TOTAL

From trips on regular
line's
From special trips
and journeys
From parcels and
miscellaneous

Revenue, at current prices
779,008 723,238 570,233 351,397

100.0
77.3

21.6

1.1

209.3

100.0
78.2

20.8

1.0

184.2

100.0
76.9

22.2

0.9

1455

100.0
74.1

25.3

0.6

94.2

69,901

100.0
63.8

35.4

0.8

19/0

שוטפים במחירים ,ji'to
1,462

100.0
70.5

28.6

0.9

103 שח
NIS 103

70

31.1

100.0
82.0

16.7

1.3

n~M
New
agorot

103 nsy
NIS 103

At 1978 prices 1378 כבחירי

266.4 278.8 277.9 301.3 304.4 264.1 215.3

165.2 173.5 1705 192.7 186.0 179.3 172.5

98.8 102.9 105.4 107.0 116.1 82.3 40.0

2.4 2:4 2.0 1.6 2.3 2.5 2.8

הכל סך

נקוים מנסיעות
קבועים

מיוחדות מ1י0יעות
וטיולים

ושונוח מחבילות

לקמ פדיון

הכל סך

בקוים מנסיעות
קבועים

מיוחדות מנסיעות
!0י1לים

ואונות מחבילות

EMPLOYED
PERSONSTOTAL
Cooperative members
Employees

Labour input

12,875 13,532 13,585 14,043

6,968
5.907

7,077
6,455

7,193
6.393

7,481
6,562

7,715 7,786
6.841 7,063

/?7/jj/ jinion

14,556 14,849 9,300

5,624
3,676

 byoyio
הכל סך

קואופרטיב חברי
בנירים

שוטפ DAtבמחירים current prices
הוצאות
עבודה

103 טח
NIS103

20.71,475110,592307,116623,249 450,668767,323LABOUR
EXPENSES

שכר ממוצע
למועסק
tynn7

NIS nm5.83901,1332,360 1,7943,169AVERAGE
MONTHLY WAGES
PER EMPLOYED
PERSON

קואופרטיב 8.15361.5093,252לחבר 2,3364,328Per cooperative
member

3.22267041,384לטכיר 1,1831.802Per employee

1 Excl. establishments who provide excursion and (curing services. ותיור. 0י/> שיר1תי 0תן הוא העיקרי שעיסוקם מפעלים כו7*7 trn 1
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sea transport ימית הובלה
וגילה1 האונייה סוג לפי הסוחר, צי של ומעמס תפוסה אוניות,  .6/n"1 לוח

TABLE XVIII/6.SHIPS, TONNAGE AND DEADWEIGHT OF THE MERCHANT
FLEET, BY TYPE OF SHIP AND AGE1

End of year שנה סוף

וגילה אונייה 195619601970198019841985198619871988Typeסוג of shipandage

אוניוו idoo1Number of ships
הכל 0305011010088767372ך 71TOTAL

אונייה Typeסונ of ship
כללי משא אוניות

2241I 795654474640 43Cargo ships
צובר 2121171420\אוניות 16Bulk ships

89312313121312אחר 12Other

האונייה Ageגיל of ship
Q'lei 2 .102061364עד 3Up lo 2 years
3421613112442 534
5956413426232212 1759
101422362335283223 26"1014

1519311415129430 151519
ונועלה nw 208547888520 years and over

ר.כל 01362881,4382,4631,8291,6761,5711,5341,573TOTALר

אונייה Typeסוג of ship
כללי מטא אוניות

205
532628579574573563Cargo ships

צובר אוניות
I/ס f yo

5?6558457380457509Bulk ships
69836451.355643640617504501Otherארור

האןנ"ה Ageגיל of ship
שנים 2 53118292114262222157Upעד to 2 years
3410114270 .2385910014626212834

5911174471.24140135634430131259
1014109372632. 811'6887516125641014

1519127■571962292461183135391519

ומעלה שנה 20402342676455463020 years and over

onvnאלפי)(טוןtons)(thousandDeadweight

הכל סך .1753742,4124,3463,0502,8052,5802,5402,609TOTAL

כללי nvjn אוניות

צובר אוניות
1022921,276.

!
675

1.021

782

1,013

723

832

707

676

714

853

707

940

Cargo ships

3ulk ships
73821,1362,6501.2551.2501,197973962Otherאוזר

ו As 0\ 1965 includes data on Israeli ships under foreign Hag. זר. בדנל שראליות אוניות על נתונים כולל ג965ו החל
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sea transport and ports ונמלים ימית הובלה
ובנמלים ימית בהובלה עבודה ותשומת פדיון  .7/n"1 niV

TABLE XVIII/7.REVENUE AND LABOUR INPUT IN SEA TRANSPORT AND PORTS
1988 §1987 1986 1985 1980 1970

Revenue, at current prices שוטפים במחירים פדיון,
 ימית SEAהובלה TRANSPORT 

הכלי TOTAL1סך

שח אלפי 744,7481,072,1031,337,6161,488,1831,656,056NIS thousand

אחהים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percenls
מנ1ענים 78.476.984.385.889.488.5Formמהובלת rfeight

אוניות 20.321.014.312.79.210.4Fromמהחכרת chartering of ships

1.32.11.41.5141.1rromמשונות miscellaneous

הכל סך PORTSTOTALנמלים

niy אלפי 20747186,981312,971372,251408,284NIS thousand
אח1וים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

למ0ענים ''90.088.9משירותים 87.590.789.9875rom freight services

v\wm85.080.383.286.183579.5From marine services
רציף מדמי :40.050.944.651.657.951.2Thereofמוה: From wharfage

5.08.54.34.66.48.1Fromמאחסנה storage
בסיסיים נמל 5.04.86.9474.95.1Fromמשירותי basic port services

לנוסעים 0111:31.00.90.8Fromמשירותים services to passengers
5.05.24.33.64.36.6Fromמשונות miscellaneous

At 1978 prices (NIS thousand) שח) (אלפי 1978 במחיר"

מנוענים 1,0901,3391,3291,4391,619FREIGHTהובלת

הכל סך 185242257292319345PORTSTOTALנמלים

למנוענים 166213226260284301Fromמשירותים freight services

:153195213248271287Thereofמשינוע From marine services
141813121314Fromמאחםנה storage

בסיסיים נמל 101616181818Fromמשירותי basic port services
לנוסעים 133233Fromמשירותים services to passengers

81012121423Fromמשונות miscellaneous

Labour input in ports בנמלים עבודה nniwn

(מספר) 6.5523.9262,7282,6372.6172.536Employeesבכירים (no.)
שוטפיבמחירי pricesAtםם current

לשכיר שכר 1.2192.0922.8503.925Averageממוצע monthly wages
(שיח) perלחורש employee (NIS)

עבודה הוצאות 1.6822.7923.7495.034Averageממוצע monthly labour
(ntu) לחודש expensesלשכיר per employee (NIS)

1 Up to 1975 includes also passenger revenue (01עים. מהולכת 0ריון 01 כולל 1975 עו 1
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מטענים בנשפך), דלק מיכליות (למע0 אוניות תנועת י"ר!/8. לוח
זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו הארץ בנמל1 ונוסעים

TABLE XVIII/8.M0VEMENT OF SHIPS (excl. tankers of oil in bulk), FREIGHT AND
PASSENGERS IN ISRAEL PORTS, AND THE SHARE OF THE ISRAEL FLAG IN IT

195119651970198019841985198619871988

Movementאוניות1תנועת of ships1

שהפליגו 1,4332,1902,9512,9043,3903,1763,0543,243SHIPSאוניות DEPARTING
הכל2 סך  TOTAL2

חיפוי 1,1681,725.1,7361,4881,5601,3921,3901,5781,629Haifaנמל port

אשדוד 71,1271,3131,6441,6011,4881,5121,513Ashdodנמל potr

אילת 548810310210598100109Elatנמל port

Freight traffic (thousand tons) 0ונות) (אלפי מטענים תנועת

UNLOADING AND

LOADINGGRAND
TOTAL

Percent under
Israeli flag

Unloadingtotal' 2

Haifa port

Ashdod port

Elat potr

Loadingtotal
Haifa port

Ashdod port

Elat potr

19,439 19,376 17,048 16,294 16,36B 11,753 7,618 4,309 1,798

245

11, 702 11,324

4,059 3,970

3,787  3,449

379 386

25.9

9,491

3,718

2,987

367

25.8

9,206

3,379

2,403

362

29.5

9,283

3,799

2,505

365

38.7

5,496

3,579

1.534

383

38.3 40.9 18.1

4,273 2.473 1,589

3,140 2,173 1,320

933 19

200 54

הכל 70 mvo2091,8363,3456,2577,0857,0887,3368,0527,737

חיפה 1931,5671,1061,8191,6831,6051,7641,8991,914נמל

אשדוד 41,9013,7934,7114,8495,0195,2755,008נמל

אילת 232338645692634553878815_נמל

וטעינה פריקה
כולל 0ך

נרגל אחוז
■^ראל

הבלי2 סך פריקה
חיפה נמל

תשחר נמל

אילת נמל

Passenger traffic (thousand) (אלפים) נוסעים ninrn

115257125282347329234296272PASSENGERSTOTALהכלנוסעיםסך

מנקרים :280277272178230215Thereofנ1)ו,: cruise
passengersבשיונ1

J Including traffic between Israel ports.
2 As of 1982, incl. unloading of coal at the Hadera port.

הארץ. נמל1 כי./ אוניות 0עכר כולל
חררח. בנמל פחם פריקת כולל ב982ו החל
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aviation תעופה
בינלאומיים בקוים ישראל של תעופה י"רו/9.לשירותי לוח

TABLE XVIII/9..ISRAEL AVIATION SERVICES ON INTERNATIONAL LINES
'ידדה

1950197019801985198619871988
Unit

בודדות' niceno. 'on4756,0248,39310.26011,09112,21111 .565Single (lights'
ה0יסות קמ.מרחק 1,77130,82131,70740.51242,58145.18444,407Flightאלפי distance '

1000 km.
nco nvvjno. 6,56043,42243.65555,33559,09162,58862,17.1Hoursמסי flown

0'von1 5461,2991,4441,5851,7891,641Passengersי00016;
בתשלום2 :15502.1,1991,4251,5071,7071,554Thereofמזה: revenue

passengers2
בתצלום 502,5315,2976,6086.9317,5586,953Revenueמיליוניםנוסעאקמ

בתשלום שהובלו דואר דברי
millions
tons 0507457901.0461,0831ונות ,2471,222Dassenqerxkm.

Revenue mail '
בתשלום3 והובלו 27.920,39899,319146,698.167,566177,829183,858Revenue.מ0ענים freight3

1 Flight in one direction.
2 I.e., a passenger paying more than 25o/o of the (are.
3 Incl. excess freight of passengers.

אחו, בכיוון no'o 1

מהמחיר. %25'D למעלה המשלם נוסע 2

נוסעים. של עודף 00ען כולל 3

תעופה ונמלי תעופה חברות בשירותי עבודה ותשומת פדיון .10/n"
TABLE XVIII/10.REVENUE AND LABOUR INPUT IN AIRLINE AND

AIRPORT SERVICES

niV

1988 1987 1986 1985 1980 1970

שוטפים במחירים פדיון,
Revenue, at current prices

my הכלאלפי 994,3771,173,8661,308,847TOTALNIS§0352,767706,679ך thousand
D'nnN 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

נוסעים 66:970.066.2From§077.269567.1הולכת .passengers
ודואר מ0ענים 22,020.122.7From§17.120.223,1מהובלת .freight and mail

אחרים .1,1§5.710.39.8מצילומים 1
g g11.1Fromother. services

1978pricesAtבמחירי. 1978

שרו< ה3ל(אלפי 0260.0696.8978.51,025.91,161.51,117.2TOTALך (NIS !thousand)
נוסעים מהולכת '225.0496.9634.1667.9786.9מזה; 693.8Thereof: From passengers

ודואר מסיענים. 33.7130.7251.3255.6285.7316.3Formמהובלת freight and mail

mini)inputLabourתשומת

הכל סך 4,1886,8906,3536,4836,5537,046EMPLOYEESTOTALשכירים
תעופה 3,4944,8274.3234,3344,3624,365Inבחברות airlines
תעופה 6942,0632,0302,1492,1912.681Atבנמלי airports

doiw'במחיר Atםם current prices
עבודה LABOURהוצאות EXPENSES

שח <£/7.1661115,841168,289234,647272,198rAאלפי thousand
100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentsאחוזים

תעופה 90.183.576.672.975.771.1Inבחברות airlines
תעופה 9.916523.427.124.328.9Atבנמלי airports

לשכיר שכר py/oo0.126.71,3011,8312,6032,787AVERAGE MONTHLY
(ש"ח) WAGESלחודש PER EMPLOYEE

(NIS)
תעופה 8.11,4641,9992,9353,183Inבחברות airlines
תעופה 3.69951,4911,9402,143Atבנמלי airports
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(כולל ודואר מטענים נוסעים, של בינלאומית אוירית nynn  .11 /n"1 לוח
שכר) טיסות

TABLE XVIII/1 1 .INTERNATIONAL AIR TRAFFIC OF PASSENGERS,
FREIGHT AND MAIL (incl. charter flights)

1949196019701980198619871988

mmty D'oioo2,2052,9269,07910,9339,95711,00110,757AIRCRAFT LANDING

הכל סך 922231,0512,8473,0983,7193,431PASSENGERSTOTALנוסעים
(thousands)(אלפים)

701115341,4171,5421,8581,705Arrivingנכנ0ו

221125171,4301,5561,8611,726Departingיצאו

הכל סך 4593,51630,710105,802162,335177,358173,729FREIGHT1מטענים' TOTAL
(tons)(סונות)
2931,48613,52846,39778,60382,07882,458Unloadedנפרקו
1662,03017,18259,40583,73295,28091,271Loadedנטעט

הכל סך 1305221,7632,8723,6333,9104,157MAILTOTALדואר
(tons)(0ונות)
713219141,8512,4012,4562,629Arirvedהגיע

592018491,0211,2321,4541,528Dispatchedנ^לח

1 Excluding mail. תאר. כולל לא ו

לישראל שכר טיםות י"ה/12. לוח
TABLE XVIII/12.CHARTER FLIGHTS TO ISRAEL

1975. 19801985198619871988

 nrrnw d'diod
הכל 0ך

בןגוריון תעופה בנמל
אילת תעופה בנמל

214

206
8

1,959

1,706
253

1,544

1,244
300

1,527

1,127
400

1,937

1,447
490

2,059

1,460
599

AIRCRAFT LANDING
TOTAL
At BenGurion Airport
At Elat Airport

הכל סך 43,775587,853453,919435,404565,871554,721PASSENGERSTOTALנוסעים

בןיגוריון תעופה כנ0ל
הכל 0ך

42.834531,283356.945343,248426,791399,716At BenGurion Airport
total

21,599265,963178,478170,575214,922198,338Arrivingנכנסו

21,235265,320178,467172,673211,869201,378Departingיצאו

 אילת תעופה 3נ0ל
הבל 0ך

94156.57078.459110,671139,080155,005At Elat Airporttotal

55428,50140,55552,24369,82477,350Arrivingנכנסו

38728.06937,90458,42869,25677,655Departingיצאו
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posts and communication ותקשורת דואר
ותקשורת דואר בשירותי עבודה ותשומת פדיון י"רו/13. לוח
TABLE XVIII/13.REVENUE AND LABOUR INPUT IN POSTAL AND

COMMUNICATION SERVICES
19701980198419851986§19871988

במחירים jdo/ujatפדיון, current pricesRevenue,

ne/ הכלאלפי 513,185157,201757,3351,268,6581,769,6632,207,286TOTALNISסך thousand
□1nnx 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
רואר 1niTei :011.87.44.74.95.87.585Thereofזה: Postal services

מברקה ■5.9שירותי 6.14.83.93.63.02.3Telegraph services

טלפונים 66.780.584.286.984.685.786.2Telephoneשירותי services

1978 Atבמחירי 1978 prices

>nty (אלפי הכל 3068431,2511,3061,5071,6521,774TOTALסך {NIS thousand)
דואר 1nn'cfi mn48545835476374Thereof:Postal services

מברקר. 25627750555749Telegraphשירותי services

טלפונים 1906771,0451,1641,3171,4681,597Telephoneשירותי services

EMPLOYEES
TOTAL (110.)

Permanent workers

Temporary workers

Labour input .mny rmium

15,682 14,780 14,272 14,287 13,611 14,356 14,111

12,400 12,219 12,006 12,328 12,030 12,817 10,194

3,282 2,561 2,266 1,959 1,581 1,539 3,917

 DHOW
(מספר) הכל )0

קבועים

ארעיים

At current prices שוטפים במחירים

עבודה LABOURהוצאות EXPENSES

n~\y אלפי הכל 1674652,167199,843321,493413,036518,345TOTALNISסך thousand
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentsאההי0

87.596593.494.693.493.392.0Permanentקבועים workers

12.53.56.65.46.66.78.0Temporaryארעיים workers

לטכיר 4.33191,1661,8772,3292,754Monthlyממוצע average
(rrty) perלחודש employee (NIS)

 עבודה 1355038,101150,198254,551331,163417,560WAGESTOTALשכר (NIS
שרו) (אלפי הכל (thousandסך

1152935.210141,521237,865308.195382.671Permanentקבועים workers

2212.8918,67816,68622.96834,889Temporaryארעיים workers

לשכיר 3.22338761,4861,8672.219Monthlyממוצע average
(n(y) perלחודש employee (NIS)
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דואר שירותי י"ח/14. לוח
TABLE XVIII/14.P0STAL SERVICES

תקציב Budgetשנת years

Unit npn19501960197019801985198619871988

דואר יחידות Postalרשת Units
וסניפים דואר .noבתי ■on64114181213215219225228Post offices and branches

דואר 77218345388367371356359Postal.■סוכנויות agencies
נע דואר 529364349505050Mobileקוי Post Routes

נע לדואר קבורות 95550592730822913915949Localitiesנקודות served by
Mobile Post Office

שכורים דואר 1,00016428796103105Rentedתאי post office boxes

דואר Mailדברי
הכל 01ך ,000,000165360425401414428468Total

בארץ 116263314318332344386Inland■נשלחו

לחדל 23525538384038Dispatchedנשלח! abroad
מחרל 26455645444444Received"התקבלו from abroad

לחרל שנשלחו דואר tonsדברי 2897161,6571,5201,2451,2781,3101310Mailסונות dispatched abroad
אויר בדואר :65169518544620700760770Thereof"מזה: by air mail

Averagesממוצעים
דואר דבר להעברת daysזמן D'rv3.73.22.51.9Delivery time of mail

לתושב דואר .noדברי 120110.959595105Noמסי of mail per resident

Parcelsחבילות
הכל 1,0007301,4612,4452,0291,6741,5301,5101395Totalסך

הארץ 1391,0051,7371,5001,2241,1001,080970Inlandבפנים

לחו'יל 17131263182140140160160Dispatchedנשלחו abroad
מחרל 574325445347310290270265Receivedהתקבלו from abroad

בדואר onsחבילות 845275317272360455430Airנוונות mail parcels 

לחול outgoingאויר

Telegramsמברקים
הכל 1,0001,5702,2081,112736727737665Totalסך

הארץ 524671805427361380411410Inlandבפנים

לחול 471450678259156143127105Dispatched.■נשלחו abroad
מחרל 429431689388193178172125Receivedהתקבלו from abroad

ים בלב אוניות 18363826252725Withעם ships at sea

FAX services and
מהירים "Speedpost"שירותים

בארץ  Facsimileפקסימיליה  inland
162379Documentsמסמכים
314.58175Pagesעמודים

בינלאומי  265598189Facsimileפקסימיליה  international
שנשלחו 9213681Sheetsגיליונות dispatched
שנתקבלו גיליונות


173462108Sheets received

בארץ' מהיר 1462022850Expressדואר mail  inland'
בינלאומי מהיר 425573111Expressmailדואר  international

נשלחו
_12172438Dispatched

נתקבלו


30384973Received

1 As of 1988 additional service  1speedpost" מהיראקספר0 דואר  u1n שירות ב1988 החל 1
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תקשורת  י"ח/15. לוח
TABLE XVIII/15.  COMMUNICATION

Unit rvpn1195019601970198019861987ל 988

Telephone

.noמרכזות ■on527889143§209239247Exchanges
ספרתיות 0הן:

§59§92119Thereof: digital

המרכזות קויםקיבול t1,6651.796Capacity<804419791,51אלפי of exchange
סיפרתי ציור 1מזר.: ,000 lines


242§401581Thereof: digital capacity

מחוברים ישירים ו17683698601,283קויט .3931,472Direct subscribers' lines

חושבים קויםל100 1.23.012021.529.631.632.9Rateשיעור 01 lines per 100
residents

ממתינות' 1.000Applicationsבקשות outstanding1

רודנים 13207020816011992Forלקוים new lines

0ל0ון 7117nwtr302420For transfer of lines

נולפון 311235261,2501,8902,0652,190Telephonesמכשירי

צינוריים .0noל9ונים 5403.7407.54013,01014.19014,600Publicמסי telephones

בינלאומיים 1407951,3881,6262,051Internationalאפיקים channels

נתונים להעברת 9,90012,570Data§7.750§461.350קוים transmission lines

הארץ נמנים arn'ium.p. 106 it1893051,2002,8006,5705,7406,049Inland calls

בינל nirvwרקות 0.2664158207241Internationalמיליוני calls

הכל 0106ך minut.total

0.1223487391Outgoingיוצאות

ישיר בחיוג :19416484Thereofמזה: by direcl
dialling

0.144111013415CIncomingנכנסות

ק1יםטלקס Telexאלפי

המירכזות 1קימל ,000 lines
4501,9605,0908,6609.4608,350Capacity ot exchange

מחוברים .noקוים מסי
2801,3503,6405,9506,4206,300Subscribers' lines

ר.ארץ בפנים רק/תשיחות אלפי


2,5139,65910.50016,625§t 7,500Inland calls

ביךלאומיוח 1,000שירות minut.1161,84313.43016.90016.60612.428International calls
יוצאות :5.6306,6256,2494,538Thereofמזה: outgoing

m.p.  monitor pulses.
t Incf. notifications on execution.

.njio nn>n> ■ it1
ביצוע. nunin 0רר 1
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ROADS

ושסח אורן לפי םלולותי דרכים  .16/n"1 לוח
TABLE XVIII/16.ROADS1 BY LENGTH, AND AREA

דרכים

Budget year

196119701980219841985198619871988

(ק"גו) Lengthאורך (km.)

הכל 0ך
לאעירוניות דרנים

גישה דרכי
עירוניות דרכים

9,290 6,572
3.239 3,073
888 744

5,117 2,755

11,810
3,382
1,020
7,408

12,648
3,900
1,230
7,518

12,830 12,760
3,934 3,910
1,260 1,256
7,636 7,594

12,911
3,972
1,260
7,679

12,980
3,995
1,284
7,701

TOTAL
Nonurban roads
Access roads
Urban roads

vn (אלפ1 noviArea (thousand sq.m.)
הכל 0ך
דרכים מזה:
לאעירוניות

54,671
19,406 15,270

77,028
22,921

83,593
26,032

85,263 84,530
26,523 26,160

86,068
26,971

86,819
27,334

TOTAL
Thereof: nonurban
roads

1 Excl. roads under private maintenance.
2 As 01 1982, incl. roads in the Golan subdistrict.

9ר0ית. באחזקה ורכים כול> \vh
.ifn non דרכים V7o ב1982 החל

המסעה ורוחב הדרך סוג לפי הלאעירוניותי, הדרכים אורך  .17/n"1 לוח
TABLE XVIII/1 7.LENGTH OF NONURBAN ROADS1, BY TYPE AND EIDTHOF ROAD

0,7Km.

(מנ1רים) המסעה jnnWidth of road (.ווו)

7.00 +

הדרך הכלסוג Dualדומ0לו7י703.004.005.006.00 carriagewayType of road
Total3.994.995.996.997.00Undivided

carriagewayהכל מחירהסך דרך מזה;
TotalThereof: Highway

1965
הכל 03,076866ך 4695484796005460_TOTAL
1,556260ראשית 672253385674059_Trunk
1,155447אזורית 29526112516101_Regional
365159מקומית 1076216174Local

1970
הכל 3,239699םך 29142572491244145_TOTAL
1,649188ראשית 4814028781634137_Trunk
1,201352אזורית 1742273547897Regional
389159מקומית 6958831811Local

1980
הכל 3,382334סך 991941,0871,3752327054TOTAL
1,845119ראשית 22172761,1411325754Trunk
1,04892אז1רית 46105589199611_Regional
489123מקומית 31722223542Local

21983
הכל 3,715317סך 792431,2321,5362428454TOTAL
2,00999ראשית 14403181,2551127254.Trunk
1,150106אזורית 37120635233910Regional
556112מקומית 28832794842Local

1 Maintained by government only.
2 Including roads in the Golan subdistrict.

נלכד. הממשלה נהחזקת j

גולן. בנפח דרכים כולל 2
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רכב סוג לפי הארצי, הקילומטראז' אומדן י"ח/22. לוח
TABLE XVIII/22.ESTIMATED KILOMETRAGE, BY TYPE OF VEHICLE

Million km. per year בשנה n"j7 1N^'n

ו1963 י970 ו 980198319841985198619871988

הכל2 02,1745,89210,94313,61613,74514,05814,41015,35317,046TOTAL2ך

:Thereofנוזה:

פרסיות 9252,8456,4248,6338.8288,8869,2599,74110,780Privateסנוניות cars

6362,0113,4303,6673,4793,7563,7284.1194.669Trucks3משאיות3

197372419505520538567571568Busesאו0ובו0)ם

182259374474593556571580604Taxisמוניות

וק0נועים 255277Motorcycles(193)363214231239222אופנועים and
motor scooters

1 As of 1980. revised series; see explanation in introduction.
2 Inc. special service vehicles.
3 IncL commercial vehicles and semitrailer combinations.

במבוא. הסבר ראה חרשה. סידרה ב980ו החל 1

מיוחד. רכב כולל 2
ותומך. נורר ורכב מסחרי רכב נ1נדרים, כולל 3

בשבוע יום לפי לאעירוני, ארצי קילומטראז' י"ח/23. לוח
TABLE XVIII/23.UNURBAN KILOMETRAGE, BY DAY OF WEEK

1988 1987 1986 1985 י 1984 1980 1970 1965 1962

TOTAL

Million km. per year בשנה ק"גו מיליוני
8,233 7,480 6,814 6,368 6,191 5,083 2,966 1,758 1,087 I הכל סך

Percents

אי cm16.014.415.616.015.815.515.315.615.6Sunday

הי ע7 ■j 15.415.314.915.215.115.415.415.215.2MondayThursdayימים
יומי) daily)(ממוצע average)

וי 12512.5Friday§13.212.513.112.912.912.412.4יום

9.211.911.710.410.910.610.811.111.1Saturdayשנת

1 As of 1982, incl. trallic in the Golan subdistrict. נולן. בנפת התנועה כולל 1982 בשנת החל
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הדלק וסוג גיל הרכב, סוג לפי לרכב, קילומטראז' י"ח/24.ממוצע לוח
TABLE XVIII/24.AVERAGE KILOMETRAGE PER VEHICLE, BY TYPE AND AGE

OF VEHICLE AND TYPE OF FUEL
Thousand km. a~'7 אלפ'

דלק סוג גיל, רכב, סוג
כולל י1970ומשקל 198019841985198619871988Type of vehicle, age, type

of fuel and gross weight

הכל סך פרסיות 19.315.915.114.714.714.514.9PRIVATEמכוניות CARSTOTAL

שנים 3 22.518.515.716.017.115.716.4Upעד to 3 years

שנים 4920.216.615.415.214.615.115.149 years

שנים 102117.613.314.313.312.912.713.41021 years

שנים 22+14.0(16.2)14.99.111.6958522+ years

הכל םך  75.773.086.778.580.879.377.4TAXISTOTALמוניות

שנים 3 עד :82.068.994.286.085.880.374.0Thereofמזה: up to 3 years

הכל2 30.538.331.133.031.732.733.9TRUCKSTOTAL2משאיותסך

(טונות) בולל Grossמשקל weight (tons)
הכל 26.833.827.729.728.528.029.3Gasolinetotalבנזין0ך

2 1v

2.14.0
26.234.2

23.3

28.8

30.3

29.9

287

285

28.9

28.0

26.7

30.6

Up to 2

2.14.0

4.1 +30.128.425.1(19.8)26.323.019.04.1 +

הכל 051.462.848.449.146.552.352.3Fuelולר0ך oiltotal

9.116.0 :51.450.737.845.439.440.347.1Thereofמזה: 9.116.0

16.126.059.076.956.346.048.568.861.016.126.0

26.1 +61.976.858.159.864.766.061.026.1+

 וקטנועים אופנועים
הכל סך

8.68.48.37.7(6.5)7.98.0MOTORCYCLES AND MOTOR
SCOOTERSTOTAL

קלנוע :7.27.1Thereof(5.7)7.76.67.77.8מזה: Motor bicycles

וק0נועים 8.68.9Motorcycles(7.2)9.08.98.77.7אופנועים and
motor scooters

1 As of 1980, revised series; see explanation in introduction.
2 tnd. commercial vehicles and semitrailer combinations.

במבוא. הסבר ראה חרשה; סידרה ב1980 החל 1

תומך. גורר ורכב מסחרי רכב טנררים. כולל 2
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road accidents דרכים תאונות
מעורבים רכב וכלי נפגעים נפגעים, עם דרכים תאונות  .25/n"1 n^

TABLE XVIII/25.ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES, CASUALTIES AND
VEHICLES INVOLVED

1988 1987 1986
Annual average

19801985 19701979 19601969 19511959

Absolute numbers מוחלטים o'ison

עם nniNn5,68910,57714,81913,05214,56814,95515,497ACCIDENTS INVOL

VINGנפגעים CASUALTIES

174286547361368436455Fatalקטלניות

nej|70'yi^D 1.3302.0102.6662.5002.5462.8312.927Withע0 severely injured

קל פצועים 4.1858.28111עם ,60610.19111 .65411.68812.115With slightly iniured

7,21114,32721,52518,76521,20622,17323,088CASUALTIESנפגעים

הכל TOTALסך

4627413415493511Falailytn|ured(1903הרוגים

קשה 1.5572.4203.5383.2333.2773.6413.797Severelyפצועים injured

קל 5.46411,59317.36015.11917.51418.03918.780Slightlyפצועים iniured

רכנ 7,60915,33523,31820,93823,77824,53825,530VEHICLESכלי INVOL

VEDמעורבים IN ACCID

עם ENTSבתאונות WITH

CASUALTIESנפגעים

Rates per 100,000 population1 1crniuin 100,000 > amvv)

עם nniNn
נפגעים

320422436322339342349ACCIDENTS INVOL■

VING CASUALTIES

 נפגעים
הכל 0ך

405572634463493508520CASUALTIES
TOTAL

11131810101112Fatallyהרוגים injured

קשה 889710480768385Severelyפצועים injured

7,ל '307463511פצועים 373407414423Slightly injured

רכב כלי
מעורבים

עם בתאונות
נפגעים

428612687517553562575VEHICLES INVOL■

VED IN ACCID

ENTS WITH

CASUALTIES

1 Average annual de /ure population
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תאונה סוג לפי
/TABLEXVIII26.

נפגעים, עם דרכים תאונות  .26/n". לוח
ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES,

BY TYPE OF ACCIDENT

19861987
1988

הכל סך
TotalFatal

rnru j7

Severe
קלות
Slight

הכל 014,56814,95515,4974552,92712,115TOTALך

רכב עם התנגדות
נע

7.5648.0298.5921481.0637.381Collision with moving
vehicle

רכב עם התנגדות
עו0די

181179164136127Collision with parked
vehicle'

עצם עם התנגשות
חלזם

54647951234162316Collision with an
obstruction

פגיעה או דרי0ה
רגל בהולך

4.2784.2074.2362031.1592.874Running over or hitting
a pedestrian

בתוך בנוסע פגיעה
רכב כלי

621630577240535Injury of passenger
inside vehicle

61962063339225369Overturningהתהפכות

96110122217103Skiddingהחל7)ר'

66370166126225410Otherאחר

1 Incl collision with vehicle stationary other than for parking חניה. לשם שלא ^נעצר רכב עם התנגשות כולל 1

הנפגע וסוג גיל לפי דרכים, בתאונות י"ח/27.נפגעים לוח
TABLE XVIII/27. CASUALTIES IN ROAD ACCIDENTS, BY AGE AND

TYPE OF INJURED
1988

D'JJISDפצועים

הכל19861987 קיקשההרוגיםסך
TotalKilledSeverelySlightly

injuredinjured

הכלי 021,20622,17323,0883,797ך 51118,780TOTAL1

Ageגיל
(014) 2,5972.7142.657657ילדים 611,939Children (014)

(564ז) 14.41215.18016.0782.341מנוגדים 29413.443Adults (1564)
(65+) 71.5561.5111.548319,שישים 1081.121Old (65+)

הנפגע Typeסוג of injured
מכוניח 6.6497.1327.575918נהג 1396.518Vehicle driver
אופנוע 1.1121.2891.490225נהג 121.253Motorcycle driver

7.9028.3058.5661.258נוסע 1337.175Passenger
אופניים 1.013954944196רוכב 19729Bicycle rider

רגל 4,5114.4774.4951.198הולך 2083,089Pedestrian
191618216Otherאהר

1 Incl injured oi age not known יד1ט. א'1ו שגילם נפגעים כ1לל 1

TRANSPORT AND COMMUNICATION 520



motor vehicles מנוע"ס רכב כלי
הרכב סוג לפי מנועיים, רכב כלי  .18/n"1 לוח

TABLE XVIII/18.MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE
End of year, unless otherwise stated אחרת צוין נן אם אלא שנה, 0וף

הרכב סוג
31 III
1951

31 III

1960197019801985198619871988Type of vehicle

הכל ך 34,10369,580266,233539,525776,217819,102881,999952,786TOTALם

0ר0יוחי 9,57823.980147.785409.518613.680648.847696.712753.450Privateמכוניות cars1
13.58221.45366.01389.043114.696120.842131.996143.805Trucks1■2מראיות211
1.4192.3944.6557.2988.5198.1918.3568.693Busesאו0ונו0ים

1,2392.4773.4205.0857.1506.9807,6527.956Taxisמוניות
0יוחו3 3948152.3253.2343.5093.4103.4693.749Specialוננ service

vehicles■5
7.89118.46142.03525.34728.66330.83233.81435.133Motorcyclesאופנועים and

motorילו0נוו\י0 scooters

1 From 1978 on dual purpose vehicles (most having a load capaciiy up
to 0.9 tons) were transferred from (tucks" to private
cars". 2 Including semitrailer combinations 3 Such as
ambulances. samta/y vehicles, etc.

ב1978, החל הועבר, (|10 09 iv nwnin ivud בעל (נעידןרו רועץ0ושי רכנ 1
t>1j 3 ור1ו0ך. 1ורר רכב כולל 2 קרם^ת. למכוניות 0מ^אי1ת

וכוי. 0ני0ריות מכוגיוח אל^ולנסים,

המנועיים, הרכב כלי של הייצור ושנת הממוצע הגיל י"ח/19. לוח
הרכב סוג לפי

TABLE XVIII/19.AVERAGE AGE AND YEAR OF PRODUCTION OF MOTOR
VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE

End of year שנה 0וף

מיוחדימכוניות רכב
ר,כל nn1r<SpecialO'IMIQINאוטובוסיםפרסיות'סך
TotalPrivateTrucks1BusesTaxisserviceMotorcycles

cars1vehicles1

Average age (years)
7.6

11.2 

9.5
8.8
8.0
7.6

NumbeFof vehicles in 1988

(שנים) הממוצע הגיל

2.27.6
2.97.8
4.09.5
4.09.2
3.29.3
3.09.4
3.29.4

19705.75.16.17.1
 1975 .5.75.4 .6.08.4

19807.47.46.98.9
19856.96.87.17.2

1986,6.96.87.07.2
19876.86.86.87.7

 1988.. .6.8.6,8 6.78.0

נמצבת הרגב 1988כלי
"צור שנת

Year of production
total2 הכל 0952,786753,450143,8058,6937,9563,74935,133ך
Up to 1968 22,68216.1871.91797272144.240עד
19691973105,77083,06217.0891.214626283.715
19741978133.952108.21621.3021.6412257591.809
19791983308,603252,06843.0402.9602.1411.(767.218
1984+381.723293.88260.4422,7805.50197218,146

Thereof: 1988+. 122.92894.77220.8143941.7852124.891מזר,

1 See notes to Table XVtllf\8.
2 Incl. vehicles of year of production nol known.

י*ח/18. כל1ח הער1ת ראה
ידועה. אינה "צורם ששנת רננ כלי גולל
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שנתי) (ממוצע נבחרים דרך בקכ1עי יומי תנועה י"ח/21.נפח לוח
(המשך)

TABLEXVIII/21.DAILY TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD SECTIONS
)ANNUAL AVERAGE) (cont.)

Thousand vehicles רכב כלי אלפי

קטע מסי
דרך
Road
section

הקטע 19701980198619871988Descriptionתיאור of
road section

No.

שבע הערבהבאר Aravaצומת junc.Beer Sheva
דימונה0025010 צומת הערבה 2.13.72.825Aravaצומת junc.Dimona June.

שבע0025020 נאר דימונה 2.64.94.43.74.7Dimonaצומת junc.Beer Sheva

השובלים צומת ו!1בע Beerבאר ShevaHaShovalim junc
Raananaרעננה

השובלים0040040 צומת להבים 6.412.9Lehavimצומת junc.HaSovalim junc.
פלוגות0040050 צומת השובלים 4.26.99.810.011.1HaSovalimצומת junc.Pelugot junc.
מלאכי0040060 צומת פלוגות 6.08.313.416.216.9Pelugotצומת junc.Malakhi junc.
גררה0040070 צומת ראם 10515.514.016523.7Reemצומת junc.Gedera June.

בילו0040090 צומת נוף תל 8.31178.5Telצומת Nol junc.Bilu junc.
רמלה0040100 בילו 4.87.712.011.411.4Biluצומת junc.Ramla
על0040120 אל צומת לוד 9.213.116.818.9Lodמחלף intch.EI Al junc.

השרון0040170 הוד סגולה .9.515.317.316.3Segulajuncצומת Hod HaSharon
זכאי0042010 בן צומת דרום בני 11.67.37.46.59.3Beneצומת Daromjunc. Ben Zakay

junc.

רוה0042030 גן עובדמחלף בית 1256.216.017.317.3Betצומת Oved junc.Gan Rawe intch.

אביברמלה Telתל AvivRamla
הרופא0044050 אסף 16.815.917.915.614.5RamlaAsafרמלהצומת HaRofe junc.

צומת0044060 הרופא אסף 20.517.824.225.828.9Asafצומת HaRofejunc. Bet Dagan
דגן .juncבית

השבעה0044070 מחלף דגן בית 30.433.045.950.554.0Betצומת Dagan junc.HaShiva intch.

אזור0044080 השבעה 31.833.438.447.248.3HaShivaintchמחלף Azor

חנניה צומת עפולה HaderaAfulaHananiaחדרה junc.
אלון0065030 צומת מזרח חררה 7.811.415.515.819.6Eastצומת Hadera junc.Alon junc.

מגדו0065070 צומת פחם אל 4.07.79.07.9Ummאום al FahmMegiddo junc.

עפולה0065080 הסרגל 5.68.210.3Megiddoצומת junc.Afula
עלית0065090 עפולה 2.55.24.2AfulaAfulaעפולה Illit

Otherאחר
העמק0075030 3.74.45.67.57.3NazarethMigdalנצרתמגדל Ha Emeq
עלית0077030 0בריה פוריה 2.85.55.87.8Poriyyaצומת junc.Teverya Illit

אחיהוד0085010 צומת 'סיף 3.87.611.8Yasifצומת junc.Ahihud junc.

פינה0089070 ראש 17.54.03.7ZefatRoshצפת Pinna
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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 ע1 שאושרה אחרת דומה מסרה

לתקנות. בהתאם והמתנהלת
להיות יכולות אחת גמל לקופת הקופות. סיווג
הקרנות סוגי פי על הן נערך הסיווג קרנות. מספר

הנהלתה. פי על והן בקופה הקיימות
בלבד פנסיה קרנות שלהן קופות פנסיה: קופות

נוספות. קרנות עם או
מוסדות ליד ופיצויים תגמולים קופות
להן פיננסיים, מוסדות שמנהלים קופות פיננסיים:
משותפות קרנות או פיצויים תגמולים, קרנות
אין זו בקבוצה הגמל לקופות ולפיצויים. לתגמולים

פנסיה. קרנות
קרנות שלהן קופות השתלמות: קופות

בלבד. השתלמות
של ופיצויים תגמולים קופות ארורות: קופות

אחרות. וקופות בודדים מפעלים

קרנות
תשלומים למתן שנועדה קרן פנסיה: קרן
חלקית או מוחלסת פרישה לאחר לעובד תקופתיים
לאחר לשאיריו או מחלה, או גיל מחמת מעבודתו,

מותו.
סכום לתשלום שנועדה קרן תגמולים: קרן
מכספים מותו), לאחר לשאיריו (או לעמית חדפעמ1

לזכותו. שיצטברו
כספים בה צובר שהמעביד קרן פיצויים: קרן
עקב כמענק לשאיריו או לעובד חדפעמ1 לתשלום

מות. או פרישה
לצבירת במקורה נועדה זו קרן השתלמות: קרן
ועדה פועלת קרן כל ליד השתלמות. למסרות כספים
העובד של ההשתלמות צורכי את המאשרת מקצועית

וקידומו. המקצועית רמתו העלאת לשם
את למשוך לעובד האופציה ניתנה ,1978 מאז
6 שחסך בתנאי השתלמות למ0רת שלא חסכונותיו

לפחות. שנים
החברים נזקי למימון הדדית קרן סוציאלית: קרן
ביטוח קרנות כוללת זו קבוצה וכדי. נכות מחלה, בעת
הדדי. בסיס על אינן אשר חופשה קרנות וכן הדדי,

הקופה, נכסי כל סך המשוערך: בערך נכסים
שיערוך. הפרשי גם הכוללים

להשקעה, הערך תוספת שיערוך: הפרשי
הצמדה. בגין שהצ0ברה

ע"1 שהוכרו השקעות, סוגי מוכרות: השקעות
חייבות ושהקופות במס, הקלות לשם הכנסה מס נציב

מנכסיהן. מוגדר אחוז בהן להשקיע
ומעבידים עובדים של הפרשות מעבידים: חובות

יום. 45 תוך המעביד ע"1 העוברו לא אשר
חודשיות הפרשות  ונוספות שוטפות הפרשות
וסכומים והמעביד, העובד שמפרישים קבועות

הובאו 1985 עד הנתונים הרבשנת"ם, בלוחות
אחוזי צוינו השוואתם, ולצורך נומינליים, בערכים
קודמתה, לעומת שנה בכל לצרכן במחירים השינוי
השוואה בני הם ר1987 1986 לשנים שהנתונים בעוד
הסבר (ראה אחידים בערכים שהוצגו היות י1£ירה,

לעיל). "כללי" בסעיף
ביסוח מוות, למקרה ביסוח כולל חיים ביטורו
אלה. ביכווח סוגי של שילוב כל וכן נכות, ביםוח גמלא,

לביטוח פרס הכיסוח ענפי כל הוא כללי ביטורו
חיים.

ענף של העסקים בדו"ח נכלל 1977 בשנת החל
של סעיף ההכנסות בצד '"ס/8) (לוח כללי" "ביטוח
בחשבון נכלל לא לכן שקודם מהשקעות", "הכנסות

זה. בדוח
מהסיכון חלק של העברה כל הוא משנה ביטוח
על במשותף שבוצעו ביטוחים למעס למבטח, ממבטח

מכסחים. מספר ידי
לאחר הכנסות/הוצאות, יתרת הוא עצמי שייר

המשנה. מכסח1 של חלקם ניכוי
השקעות על ריבית כולל מהשקעות הכנסות
ריוידנד, ואחרות, ביטוחיות להתחייבויות החופפות
המתייחסים אשראי דמי וכן השקעות ממימוש הכנסות
סכומי את גם כולל 1981 1984 (בשנים לשנתהדוייח
בביטוח תלויות ותביעות הביטוח עתודות של ההתאמה
החליפין לשער השנה, לראשית במס"ח הנקובות כללי,

הדו"ח). שנת בסוף השקל של
התחייבויות המייצגת קרן הן ביטוח עתודות
לסיכונים בהתאם חלפו, שטרם וסיכונים צפויות

עצמו. על קיבל שהמבטח
ליישוב הוצאות כוללות ששולמו תביעות

תביעות.
מאת תביעות הו ומאושרות תלויות תביעות
ותביעות הסתיים לא לגביהן הבירור אשר מבטחים

שולמו. טרם אשר מאושרות
למבוטחים, ששולמו התביעות הן השנה תביעות
התביעות ביתרת וגידול תביעות ליישוב הוצאות

והמאושרות. התלויות
לוח. לשנות מתייחסים הנתונים התקופה.

מקורות
חברות של שנתיים דוייחות על מבוססים הנתונים

והזרות. הישראליות הביטוח

גמל קופות
קופות על הנתונים את מציגים 13 יט/12 לוחות

הגמל.
מוגשים '"ט/12 בלוח הנתונים ב1987 החל
בשנתונים מאשר שונים ובפירוט סיווג בצורת
הפרשי בהכללת הוא העיקרי ההבדל הקודמים.
ניירות סעיפי כתוך בנפרד) בעבר (שהוצגו השיערוך
הסעיף ,19881987 בנתוני כן, כמו השונים. הערך
שונים, ופיקדונות ערך ניירות כולל אינו אחרים "נכסים

קודמות. בשנים זה בסעיף שנכללו
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מקורות עם בהסכם חשבונם לזכות העמיתים שמעבירים
הכספיים מהדרחות 1971 עד התקבלו הנתונים למפרע. זכויות צבירת בעד הקופה
מס נציב ע המאושרות הגמל קופות ש> השנתיים כל או שפרשו לחברים תשלומים גמל: תשלומי
שאלונים על מתבססים הנתונים ב1972 החל הכנסה. לפי ההטבה לקבלת התנאים בו שהתקיימו מקרה
לסקר יסוד המשמשים הגמל, לקופות הנשלחים הקופה. תקנון
שנר, מידי עורכת לסטטיסטיקה המרכזית שהלשכה ל1987 גמל קופות סקר על יותר מפורטים נתונים
שוק האוצראגף ע"'משרד הסקר נערך ב1987 החל הסטטיסטי בירחון מופיעים מפורטים והסברים

והחיסכון. הביטוח רוהון, .1989 ,1 מסי מוסף  לישראל

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1971 ;1972 בישראל גמל קופות 436
1987 בישראל ביטוח עסקי 849
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banking בנקים
ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכום י"ט/1. לוח

TABLEXIX/1.STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BANK OF
ISRAEL

שנה 1<o ;ctdoivu rj'vnnaAt current prices; end of year
198019841985198619871988

לצרכן' כמהירים השינוי 7,288.4185.219.716.116.4Percentאחוז change in consumer prices'

הכל סך  ASSETSנכסים  TOTAL
rrti מיליוני 565,44914,58016,00318,91121,522 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
לארץ חוץ כלפי Foreignתביעות assets
חוץ במטבע ונכסים 46.436.338.243.748.234.3Goldזהב and assets in foreign

currency
חוץ במטבע אחרים 1.80.00.0151.40.0Otherנכסים assets in foreign currency

לממשלה Governmentאשראי debt
נסו מועד ארוך 7.136חוב 750.646.139 042.0Long term debt (net)
ארעיות 1.812.3Provisionalמקדמות advances

ערך וניירות אחו Otherאשיא1 discounts. advances and
loans and securities

ישראלי במ0בע wiu/x5.43.50.71.65.0Discounts, advances and loans
17.9in Israeli currency

חוץ במסבע ,28.62.02.01.51.4Discountsאשראי advances and loans
in foreign currency

ערן 7.17.97.7483.44.0Securitiesניירות

אחרים 1.81.30.80.81.61.8Otherהשנונות accounts

הכל סך LIABILITIESTOTALהתחייבויות
שח מיליוני 565,44914,58016,00318,91121,522NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
במחזור ומעות כסף 3.63.04.47.510.49.4Banknotesשטרי and coins in circulation
מיוחדות משיכה 1.81.21.21.21.21.2Allocationsזכויות of special clearing

rightsשהוקצו

לארץ לחוץ Foreignהתחייבויות liabilities
לקרן 1.80.20.20.20.20.3Liabilitiesהתחייבויות to the I.M.F.

הבינלאומית andהמטבע other liabilities
אחרות והתחייבויות

הממשלה של 3.68.79.416.418.323.3Depositsפיקדונות of Government and
הלאומיים המוסדות Nationalושל Institutions

של חוץ במטבע Depositsפיקדונות of banking institutions
בישראל בנקאיים inמוסרות Israel in foreign currency
תושב לא פיקדונות 895.85.45.14.85.5Againstכנגד nonresident deposits
 תושב פיקדונות 35.727.728.829.930.128.1Againstכנגר resident deposits

restitutionפיצויים
 חושב פיקדונות 32.145.128.621.117.521.2Againstכנגד resident deposits

otherאחרים
מוסדות של 3.62.210.310.613.155Depositsפיקדונות of banking and financial

בישראל וכספיים institutionsבנקאיים in Israel
ארורים 00.50.40.40.30.3Otherפיקדונות deposits
אחרים 7.15.59.25.73.83.7Otherחשבונות accounts

מילואים וקרן הבנק 1.80.02.12.01.71.5Capitalהון and reserve

1 December as against December of previous year specified in the table. בלוח. נקובה קודמת תקופה של דצמבר לעומת רצמבר 1
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הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום י"ט/2. לוח
TABLE XIX/2.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF BANKING INSTITUTIONS

שנה סוף ,d'ooiiu cri'nnnAt current prices; end of year

198019841985198619871988

נלוחירים הטינו' 7.288.4185219716אחה 116.4Percent change in consumer
prices1לצרכן'

הכל סך  29929,33476,61388,356104,395125,404ASSETSנכ0ים  TOTAL

trrej (0ילי1{י  (NIS million)

הכל סל  ישראלי vionIsraeli currency  total

שיח מיליוני 1501432543.17754.44968.91784.540 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents

ומעות כסף 0.00.30.40.40.40.4Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 1.30.8353.13.61.4Depositsפיקדונות with Bank of Israel

במוסדות והלוואות 1.31.21.11.11.01.2Depositsפיקדונות and loans with
בישראל וכספיים bankingבנקאיים and financial

institutions in Israel

לציבור 26.723.925.332.038.041.8Creditאשראי to the public

לממשלה 38.749.851.046.440.236.8Creditאשראי to the government

ערך 20.014.310.49.710.211.0Investmentsניירות in securities

ארור ורכוש הבנק 0.70.20.30.40.40.3Banksבנייני premises and other
property

לקוחות '4.03.22.92.83.23.6Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 7.36.35.14.13.03.5Otherחשבונות accounts

הכל 0ך  חוץ Foreignמטבע currency  total

שיח מיליוני 14914.70933.43633.90735.47840.864 NIS million

אחודם WO.O100.0100.0WOO100.0100.0 percents

nivoi כסף 0.00.20.2020.20.2Banknoetsשטרי and coins

ישראל בכנק ,nnn7'028.930.228.327.528 8288Deposits with Bank of Israel

והלוואות 24.823.921.521,920פיקדונות 624.4Deposits and loans with

בנקאיים bankingבמוסדות and financial
institutionsוכספיים

לציבור 28.224אשראי 427.428.429 0240Credit to the public

לממשלה 4.04.45אשראי 15.5477 1Credit to the government

ערך 1.33.74ניירות 3373.84.1Investments in securities

לקוחות 11.411.811.811611610.1Customers1התחייבויות liabilities

אחרים 1חשבונות 41 41.41 21.31.3Other accounts
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נפגעים, עם דרכים בתאונות המעורבים מנועיים רכב כלי י"ח/28. לוח
רכב וסוג תאונה סוג לפי

TABLE XVIII/28.MOTOR VEHICLES INVOLVED IN ROAD ACCIDENTS WITH
CASUALTIES, BY TYPE OF ACCIDENT AND TYPE OF VEHICLE

Vehicles per 1,000,000 km. of travel נסיעה זךגז למיליון רכב כלי

כולל סך
Grand
Total

32 רכב

ויותר גלגלים 4 רכב
Vehicles with 4 wheels and more

Year and type of accident
גלגלים
Vehicles
with 23
wheels

הכל סך
Total

.nmThereo

jwim
TaxisTrucks

אוטו
בוסים
Buses

ni'iiDO
פרסיות
Private
cars

19616.35.15.88.0 4.84.41961

19625.95.95.78.1 4.64.21962

19636.14.85.97.6 4.84.21963

19645.84.35.97.9 4.84.11964

19655.63.64.36.6 5.93.21965

19665.04.93.95.7 4.82.91966

1968373.13.94.6 3.32.61968

19693.57.72.73.34.5 2.52.71969

19703.28.92.83.74.4 252.71970

19713.37.52.83.34.6 2.32.81971

19723.06.32.83.44.2 2.52.81972

19742.45.32.13.03.6 2.12.31974

19752.35.82.23.23.5 1.92.21975

19762.36.32.23.43.2 1.72.31976

19772.56.62.43.13.8 1.92.51977

19782.66.72.52.74.3 1.22.81978

19792.26.02.12.34.3 1.22.11979

19801.95.1172.33.6 0.91.81980

19811.85.11.62.33.5 0.91.81981

19821.55.11.41.43.1 0.71.61982

19831.5571.51.63.0 0.71.71983

1984145.31.41.12.9 0.71.61984

19851.45.61.31.12.6 0.51.61985

19861.57.41.51.42.7 0.6171986

19871.56.51.41.42.5 0.6171987

הכל סך 19881.47.21.31.52.3 0.51.61988TOTAL

1.15.21.01.10.9התנגשויות 0.41.3Collisions

נע רכב uv 1.05.00.91.10.9מזה: 0.31.2Thereof: with moving .

vehicle

רגל בהולך 0.20.90.20.30.4פגיעה 0.10.3Hitting a pedestrian
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DRIVERS

רישיון דרגת לפי לנהוג1, י"ח/29.מורשים ל1וו
TABLE XVIII/29.LICENSED DRIVERS1, BY TYPE OF LICENSE

נהגים

שנה Endסוף 01 year

1970197519811985198619871988

הכל 0ך 439,290713,2771,049,1301,315,7161,366,6761,422,6321,491,106DRIVERSTOTALנהגים

רישיון2 Typeדרגת of licence^

ק0נועי0 ,111,740136,028162,258186,694192,817200,477208728Mootrcyclesאופנועים, motor

scootersוחלתאופנועים or tricycles

n\un\ פרסי 416,718699,8471,041,5931,309,5241,360,2191,416,3511,484,287Privateרכב cars S !rucks

טון 4 upע7 to 4 tons

0י1 4 0על 0שא 137,330200,927251,640277,091279,773283,842287,766Trucksרכב over 4 tons

34,10642,73552,53854,99455,39056,39157,445Taxisמוניות

20,39224,97935,14438,06238,53039,55740,577Buses3אוסובוסים3

9,99515,26119,19422,47522,85423,62424,245Semitrailersגוררים

1 Excl. drivers 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 01 vehicle. 3 As of 1 981 , incl,

private car drivers who possess only emergency licenses to drive buses,

נייחת חקלאות ומכונות 0ר0,7ורים לנהוג המורשים נהגים כולל לא 1

הנחנים מן שחלק 0פני הכל לסך מתאים אינו הר'שיןן דרגות בטל' 0'כום 2 בלב!.
כרסי רכב נהגי כולל ב981ו, החל 3 רכב. של סוגים במספר לנהוג מורשים

בלבר. חירום כשעת אוטובוס לגהוג הרשאים

ומין גיל לפי נהגים1, *"ח/30. לוח
TABLE XVIII/30.DRIVERS1, BY AGE AND SEX

שנר, 0Endוף of year

גיל
19871988

Age
הכל סך
Total

גברים
Males

נע1ים
Females

הכל 0ך
Total

גברים

Males
נשי0

Females

הכל י01,422,632961,193461,439ך ,491,108998,267492,839TOTAL

18 39,62330,4879,13647,68535,78711,898Upעד to 18

) 924213,322148,71364,609227,294156,40870,8861924

2534423,731271,140152,591427,354271,889155,4652534

3544384,972242,020142,952408,588254,237154,3513544

4554185,747129,41156,336194,428133,55960,8694554

5564114,93486,94527,989120,12589,95930,1665564

65+60,26052,4377,82365,59956,3989,20165+

ידוע 4340333303Notלא known

/1 See note 1 to Table XVUI29. יח/29. ללוח ו ריעדר, ראר. 1
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וגיל רישיון החזקת שנות לפי י"ח/31.נהגים1, n17
TABLE XVIII/31.DRIVERS1, BY YEARS OF HOLDING LICENSE AND AGE

31 XII 1988

רישיון החזקת הכלשנות סך
גיל Ageקבוצת group

Years of holding licenseTotal18 עד
Up to ידוע+181924253435444554556465 לא

Not רו'^0ח<1

total הכל 1,491,10647,685227,294427,354408,588194,428120,12565,59933סך

Less than a year מטנה ntno84,81735,16526,50814,8495,3691,745868313_

169,27011 ,42035,03714,5945,3401,687872320

264,5571,10039,87115,4975,4141,584804287

366,918'36,48920,3996,7291,9881,000313

473,42732,96726,7069,1092,7311,455459

575,78228,42630,88311,0853,2901,594504

667.24020,59330,67310,9423,0841,419529

759,3857,02936,98610,4342,8751,455606

858,45937438,59712,8173,9391,964768

969,00441,91218,5445,1482,5128871

1067,27139,10819,7415.1662,318938

1161.60633,09019,9545,4362,289837

1256,78327,79020,6875,1362,317853

1353,85421,02323,7495,6942,528860

1453,69016,33026,3166,6293,2161,199

1543,2139.76021,5986,7863,6571,4111

16+465,3609.157180,740131,34089,70654.38631

Not known ידוע 47020170151129לא

ccn
rc

Ca.
3

/1 See noet I 10 Table XVIII29. .29/rv mr? f הערה ראה



וביטוח בנקים י"ס. פרק

של תפעולי ורווח הוצאות הכנסות,
הבנקאיים המוסדות

של התפעולי הרווח את מראה 3/0"' לוח
הרגילות ההוצאות ניכוי לאחר הבנקאיים המוסדות

שנה. לכל הרגילות מההכנסות
על למסים הפרשה לפני הוא התפעולי הרווח

הרווח.

ולמימון למשכנתאות הבנקים מאזני
בתעשייה השקעות

מתייחסים וי"ס/5 4/0"' שלוחות הבנקים
בכך בעיקר המסחריים מהבנקים נבדלים אליהם,
ע"1 מגייסים הם אמצעיהם את כסף. יוצרי שאינם
ברובה מופקדת שתמורתם ערך, ניירות הפצת
לפי הלוואות למתן פיקדונות קבלת ועי'1 באוצר,

המפקיר. הכוונת
המאזני בערכם מופיעים וההתחייבויות הנכסים
לשער צמודים שהם במידה רק משוערכים והם
דלאנ"ד1 ונכסי בניינים הסעיף בהערכת הדולר.
זה סעיף רושם מהבנקים שחלק המגבלה גם קיימת

סמלי. בערך
של ו000יס0יקה ישראל בנק מאזן המקור:

ישראל. בנק שמפרסם הבנקאיים המוסרות

ביטוח1 חברות
והסברים הגדרות

ע"1 שנתקבלו הביסוח לעסקי מת"חסים הלוחות
 ובחו"ל בישראל הישראליות הביטוח חברות
ידי ועל  המשנה מב0חי של חלקם ניכוי 7אחר
כיסוח ניכוי לאחר בישראל, הזרות הביטוח חברות
בישראל שנעשו עסקאות כלולות (לא בישראל משנה
מורשה או סניף של תיווך ללא הזרות, החברות ע~י

בישראל).
חלקיים נתונים קיימים לוידס מורשי עסקי על
בדו"חות הנתונים יתר עם לסכמם ניתן לא ולכן בלבד

הביסוח. עסקי
של ובמאזניהן והפסד רווח בדו"רוות הנתונים
בישראל עסקיהן את משקפים הישראליות החברות
פעילותן שעיקר  הזרות לחברות ואשר ובחו"ל
נכסיהן רשימת רק ניתנת  בחו"ל הוא

בישראל. והתחייבויותיהן

כללי
זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים רוב
המתייחסים בלוחות שוטפים. בערכים מובאים
שנת ער הנתונים וו), >י"6/0 הביסורו לעסקי
בעוד (נומינליים), שוטפים בערכים מוצגים 1985
שקליים בערכים מוצגים ו1987 1986 שנתוני
המחירים מדד בסיס על ,198 7 שנת לסוף מותאמים
.1987 בדצמבר המטייח של החליפין ושערי לצרכן
לסוף יתרות הם ,1 2 ,11,10,5,4,2 1/0"' לוחות
סיכומים הם וי"ט/13 9 '"ט/6 '"ט/3, ולוחות שנה

זרמ"ם. נתונים של
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. מרד של השנתיים הממוצעים
למרר צמודים הסעיפים כל לא כי להבהיר, יש
צמודי יש כלל, צמודים שאינם (יש לצרכן המחירים
ולכן וכדי), אחר מחירים למדד צמודים יש מטייח,
קנה קבלת רק מאפשר בלוח הנקוב השינוי אחוז
מדו"ק. חישוב ולא המחירים שינוי של כללי מידה

בנקים
ומקורות הגדרות

הבנקא"ם המוסדות מאזני

הכספיים הנכסים סיכום מובא '"ט/1 בלוח
ישראל. בנק של וההתחייבויות

ראה השונים המאזן סעיפי של מפורט ביאור
31 ליום ישראל בנק של הכספיים לדוח"ות בביאורים

.1988 בדצמבר
המוסדות של המאזנים סיכום הוא 2/0"' לוח
למשכנתאות הבנקים (מאזני בישראל הבנקא"ם
לרבות כלולים) אינם הדואר בנק וכן ולהשקעות
נוכו לא זה בסיכום בארץ. הפועלים הזרים הבנקים

הבנקא"ם. המוסדות בין ההדדיות היתרות
מוסדות, חברות, פרטים> כולל "ציבור" המונח
ומערכת הממשלה למעט וכוי, מקומיות רשויות

הבנקאות.
גם כוללים וכספיים" בנקאיים "מוסדות הסעיפים
המוסדות בהגדרת נכללים שאינם מוסדות

למשכנתאות. בנקים כגון הבנקא"ם,

וסעד. רווחה שירותי כ"ה בפרק הפיסיים, הנתונים עם יחד מובאים, לאומי לבי0וח המוסד ש? הכספיים הנתונים 1
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INSURANCE ביטוח

ביטויו3, מעסקי השנה2 ותביעות שנתקבלו1 פרמיות .6/0"' לוח
עיקרי ביסוח ענף לפי

TABLE XIX/6.PREMIUMS RECEIVED1 AND CLAIMS FOR THE YEAR2 FROM
INSURANCE BUSINESS,3 BY MAIN INSURANCE BRANCH

n~1u NISאלפי thousand

1970198019831984198519861987

במחירים ובינוי nnx
לצרכן5

o'soiku o'jjj/j
At current values

373.8 1.073.5 3.135.7304.6

דצמבר41987 'Tn/jj
At December
1987 prices4

Percent change in consumer
prices5

Life assurance Q"n mo1!

PREMIUMS RECEIVED

By Israeli companies

By foreign companies

CLAIMS FOR THE YEAR

By Israeli companies

By foreign companies

891,609 749,616

891.609 749.616

322,872 345,696

322,872 345,696

470,503 72,309 15,655

470.503 72.309 15,582

73

178,601 26,486 4,977

178.601 26.486 4.945

32

General insurance

שנתקבלו 12.2882פרמיות

'^ראליות חנרוח 10.9876ע1

ורות חברות 1.36עי'

השנה 3.7306תביעות

ישראליות חברות 3.3304ע~י

זרות חברות 0.42ע1

כלליביסוח

H|7n:1ty24.82,42140,167254,3591,109,9541,543,2901,775,440PREMIUMS^פרמיות RECEIVED

חברות n1'}N1ty19.32,20738,379241,4431.064.2241,476,6911,719,3583yע~י Israeli companies

חברות 5.52141.78812,91645,73066,59956,082Byזרותעי' loreign companies

13.82,13241,357274,896643,7141,057,5611,272,489CLAIMSהשנהתביעות FOR THE YEAR

nmn 1y11.02.01740.003265.655624.8081'^ראליות ,029,6851.240,989By Israeli companies

nmn ."v2.81151.3549,24118,90627,87631,500זרותBy foreign companies

l Incl registration and policy (ees collected from insured persons in והיטל כללי כניסוח מהמבוטחים הנגבים פוליסה ודמי רישום רמי ב\רר
general insuracne. and levy to cover V.A.T on the commission 01

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. alter deduction of reinsurance
)in retention)
4 See explanation in tnlroduction.
5 Annual average as against average of previous year specified in the
table.

אשראי). רמי נם כולל 1979 (ער הניסוח סוכני עמילות על n'vf) לכיסוי
התלויות. בתביעות ונידול חניעות ליישוב הוצאות ששולמו, חניעוח כולל 2

עצמי). (נש"ר משנה ניסוח ניכר אחרי ובתרל. בישראל שנתקבלו עסקים 3
במבוא. הסבר ראה 4

בלוח. נקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנחי ממוצע 5
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כללי3 ביטוח מעסקי השנה2 ותביעות שנתקבלו1 '"ט/7.פרמיות לוח
TABLE XIX/7.PREMIUMS RECEIVED1AND CLAIMS FOR THE YEAR2

FROM GENERAL INSURANCE BUSINESS3
1987

*1987 דצמבר בקהיר1 ,n">u prices4NISא>סי thousand, at December 1987

שנתקבלו mwnפרמיות jwzin
Premiums receivedClaims for the year

כולל 01,775,4401,272,489GRANDך TOTAL

רכוש אובדן מפני 391,858215,366Lossביטוח of property insurance
מקיף) .Incl)(כולל comprehensive)

ישראליות חברות 357,178199,667Byעי' Israeli companies
זרות חברות 34,68015,699Byע1 foreign companies

חובה  ממעי רכב כלי 295,263358,598Motorביטוח vehicles insurance
compulsory

ישראליות חברות 294,322357,391Byעי" Israeli companies
זרות חברות 9411,207Byע' foreign companies

רכוש  מנועי רכב כלי 787,346483,434Motorביטוח vehicles insurance
property

ישראליות חברות 777,912477,011Byע"1 Israeli companies
זרות חברות 9,4346,423Byעי' foreign companies

חבויות ענ0י 97,66993,167Liabilitiesביטוח branches insurance
wP'ey וצד מעניזים employer's)(אחריות liability and

third party)

ישראליות חברות 92,47989,440Byע"1 Israeli companies
זרות חברות 5,1903,727Byע' foreign companies

אישיות, תאומת גופני 82,65548,269Personalביטוח accidents, health and
ואשפוז hospitalizationמחלות insurance

ישראליות חברות 81,46847,283Byעי' Israeli companies
זרות חברות 1,187986Byעי' foreign companies

שיט כלי טיט, כלי ,35.43022,888Aircraftביטוח vessel and freight
בהובלה insuranceומטענים

ישראליות nnjn .i)33,72821,891By Israeli companies
זרות חברות 2,702997Byעי' foreign companies

אחרים סיכונים מפני 84,21950,767Otherביטוח risks insurance
חנד0י) .Incl)(בולל engineeirng insurance)

ישראליות חברות 82,27148,306Byעי' Israeli companies
זרות חברות 1,9482,461Byעין foreign companies

/14 See notes 14 to Table XIX6. .6/0' בלורו 41 הערות ראה 4 1
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עיקרי ביסוח ענף לפי הביטוחי, עסק' דו"חות סיכום '"ג8/1. לוח
TABLE XIX/8.SUMMARY OF INSURANCE BUSINESS ACCOUNTS1, BY MAIN

INSURANCE BRANCH
NIS thousand, at December 1987 prices2 1987 דצמבר במחיר' ,n"v> ■d1™

זרות3 חברות
Foreign companies3

1987 1986

ישראליות nmn
Israeli companies

1987 1986

הכל סך
Total

1987 1986

Life assurance

INCOME OF THE REPORT
YEAR  TOTAL
Premiums
Investment income4
Less: the increase in lite
assurance reserve

EXPENDITURE AND
UNDERWRITING PROFIT.
LOSSTOTAL

Claims lor the year5
Transfer to/from extraordi
nary risks reserve

Commission fees
Management and general
expenses (incl. medical
cheks)

Underwriting protit'loss

691,619 643,329 691,619 643,329

891.609
227.950
427,940

749.616
205.588
311,875

891.609
227.950
427.940

749.616
205.588
311,875

691,619 643,329 691,619 643,329

322.872
11.089

345,696 322.872 345.696
15.320 11.089 15.320

143.460 120,102 143.460 120,102
132.313 123,701 132,313 123.701

81.885 38.510 81.885 38.510

General insurance כללי mo'j

הדו"ח לשנת rtiojDn
הכל 0ך 

פרמיות
מהשקעות* הכנסות

עתורח הנרלת פחות:
חיים ביטוח

ורווח/הפסד הוצאות
הכל 0ך  בי0וחי

ה^נה5 תביעות
לעתורה/סהעתורה העברה
הגלל מן יוצאים לסיכונים

סמלה רמי
וכלליות הנהלה הוצאות
רפואיות) בדיקות (כולל

ביטוחי רוור1/הג01ו

הדו"רו לשנת 1,608,1311,833,7751,542,0341,776,23566,09757,540NCOMEהכנסות OF THE REPORT
הכל סך YEAR  TOTAL

1.189.1621.355.2881,136,5691.307.95752.59347.331Premiumsפרמיות
פוליסה ודמי רישום 354.128420.152340,122411,40114,0068,751Registrationרמי lees and policy

מהשקעות" 115.435150.966115.088149.1483471.818nvestmentהכנסות income4
העתודה הגרלת :50.59492.63149.74592.271849360Lessפחות. the increase in
חלפו ש0ר0 unexpiredלסיכונים risks reserve

ורוורו/הפ0ד 1,608,1311,833,7751,542,0341,776,23566,09757,540EXPENDITUREהוצאות AND UNDER
הכל סך WRITINGביטוחי PROFIT/LOSS

TOTAL
השנה5 1.057.5611.272.4891.029,6851.240.98927,87631.500Claimsתביעות otr the year5

לטחודה/מהעתודה 1.140701.14070Transefrהעברה tofrom extraordi
הכלל מן יוצאים naryלסיכונים risks reserve

עמלה 347.829391.191321,195371.26826,63419.923Commissionדמי fees
וכלליות הנהלה 229.243247.467220.962240.2748,2817,193Managementהוצאות and general

ביטוחי 27.64277.44230.948676.3663,3061.076רווח/הפסד
sxpsnscb
Underwriting profit/loss

1 See note 3 m Table ^* 6.
2 See explanation m introduction
3 Excluding Lloyd's brokers.
4 Interest on investment covering insurance and other liabilities.
dividends, proiit Irom realization oi inveslments and credit lees relernng
/o the feport year
5 See note 2 \n TableXIX /6.
6 Excl. NIS 22,103 thousand. a premium for covering past losses in
compufsory motor veh/cet insurance, which ihe Avner" company
received m 1987.

.6/0' ב7)ח 3 ה/וררי ראר, 1

נלונוא. הסבר ראה 2

לוירס. 7י10רשי 9ר0 3

הכנסות ריווירנו. ואחרות, בי0וחיות להתחייבויות התופסות השקטות ע? רינ'ח 4

הרוח. לשנת המתייחסים אשראי דנו1 pi n1u,71yn wilf'oo
.6/0' כלוח 2 הו1רח ראה 5

ש7,בלר. חובה. נרננ עבר הפסדי לכיסוי פרלוייה שח. אל9י 22.103 כ1לל לא 6

ב1987. אב(ר חברת
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הישראליות הביטוח חברות והפםדשל רווח דו"חות סיכום  י"9/0. לוח
TABLE XIX/9.SUMMARY OF PROFIT AND LOSS ACCOUNTS OF ISRAELI

INSURANCE COMPANIES
n"v< NISאלפי thousand

1970198019831984198519861987

At current values
י 1987 דצמנר במחיי'

At December
1987 prices1

במחירים ובינוי 3.135.71,073.53738304.6Percentאחוז change in consumer
prices2לצרכן2

מועבר Profitרווח/הפ0ר loss transferee) from
עסקי insuranceמלדחות business

accountsהני0וח:
חיים בינ1וח 0.5811,9186.99420.11238.51081.885Life assurance
כללי ביטוח 0.6518,29230.62527.03130.94876.366General insurance

הפ0וי עבור פיצוי 36.203compensation for past
נרננ otssesעבר in compulsory

veUtc\eחונה insurance
שלא והוצאות ncomeהכגסוח and expenses not
עסקי בורחות includedנכללו in business

.accountsהביטוח
מהשקעות הכנסות I. 82373.25314,31361 ,65847,97637.073Investment income

עודף/שחיקה 39.12512.69812.483Inflationary surplus
ש> erosionאינפלציוני/ת of net monetary

נסו כספיים itemsפריטים
הוצאות y03.86620,88836.05941.934Less/0.976פחות: Management

וכלליות andהנהלה general expenses

לתחילת מצסברת 6.4352,1393.656Cumulative__השפעה influence for
שינויים עקב theה^נה. beginning of the year

הכיסוח עתודות inכחיבוב accordance with
calculation changes 01

insurance reserves
לפני 2.01914.09113.18442.3534.64228.034Profitרווח/הפסר loss before

על למסים provisionההפרדה for taxes on
incomeההכנסות

למסים ההפרשה .051331114.67732.84338.11240.943Lessפחות: Provision to taxes
ההכנסות onעל income

לשנה נקי 1.5584,20217,8619.51033.47012.909Netרווח/הפסד profit loss per yec;

ברווחים/הפסדים 0.0551294,3772,0857.362881Company'sהחלק share in net
ננות חנרות ?w profitsנ0ו otsses of

subsidiaryומשולבות and aggregated
companies

הזרח לשנת 1.51134,33113,48411,59526,10813.790Profitרווח/הפסד loss for the report
שוספח .yearמפעילות from current

activity
מיוחדות, והוצאות 0.3131,1835,6572.3442,182201Extraordinaryהכנסות net income

שנים בגין andנסו, expenses. from
previousקודמות years

07וף נקי 1.81265,51419,1419,25128,29013,991NETרוורו/הפסר PROFIT LOSS FOR
העובר הד"ורו, END^נת OF YEAR.
השינויים על "ח TRANSFERREDלרו TO

העצמי ACCOUNTבהון ON CHANGES
IN OWN CAPITAL

) See explanation in inlroduciion
2 Annual average as againsl average of previous year specified in ihe iable.

במבוא. הסבר ראה
בלוח. (קונה קודמת שנה של ממוצע ?ע/ג/ת שנתי 00וצע
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(המשך) הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום י"ס/2. לוח
TABLE XIX/2.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF BANKING INSTITUTIONS

At current prices; end of year
(cont.)

שנה גזוף ;0'DUity במה'וים

198019841985198619871988

נ0חירי0 השינוי unx
לצרכן1

7.288 4185219.716 1164Percent change in consumer
prices'

הכל 0ך 29929,33476,61388,356104,395125,404LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

(rrej (מיליוני (NIS million)

הבל סל  ישראלי Israeliמטכע currency  total
שח מיליוני /5114.93544. 14655.33370.04185.882 NIS million

אחוזים 100.0WOO100.0WOO100.0100.0 percents
עצמי 2.62.63.23.34.44.5Equityהון capital

הוניים חוה 0.70.20.30.20.10.1Capitalשטרי notes

סחירות פיקדון 1.32.25.15.15.83.0Negotiableתעודות certificates
of deposits

והלוואות פיקדונות
בנקאיים ממוסדות

וכספיים

2.67.68.27.66.25.8Deposits and loans
from banking and
financial institutions

ישראל מבנק 2.01.30.20.51.44.2Loansהלוואות from the Bank of Israel

הציבור 30.531.731.333.135.237.4Depositsפיקדונות of the public

מאושרים פיקדונות
הלוואות למתן

48.441.039.138.033.530.2Authorized deposits for
granting loans

ממ^לה 2.64.04.25.35.455Governmentפיקדונות deposits
חשבון על התחייבויות

לקוחות
4.03.12.82.73.235Liabilities on behalf of

customers

אחרים 5.36.35.64.24.85.8Otherחשבונות accounts

הכל חוץסך Foreigncurrencyמטבע total
n"e/ מיליוני 14814.39932.46733.02334.35439.522NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents

ה1(יים am 0.70.5050.60.605Capitalש0רי notes

והלוואות פיקדונות
בנקאיים 0מ01רות

וכספיים

23.022.320.218.816.012.7Deposits and loans
Irom banking and
financial institutions

ישראל מבנק 10.81.717171.60.5Loansהלוואות Irom the
Bank of Israel

הציבור 50.058.059.459.963.669.9Depositsפיקדונות of the public

למתן 0אושרי0 פיד,רונ1ת
הלוואות

0.71.6M.t81.81.6Authorized deposits tor
granting 103^5

והסוכנות החמולה 0יקדו11ח
היהודית

1.42.32.53.43.32.6Government and Jewish Agency
deposits

חשבון ע> התחייבויות
לקוחות

11.512.012.211.910.07.6Liabilities on behalf of
customers

אחרים 2.01.51.81.93.14.6Otherהטנונות accounts

1 December as against December of the previous year specified in the table כל>ח. וקובה ק1רמת ש1ר< של וצ0בר no1u< 7צ0נר 1
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הבנקאיים1 המוסדות של תפעולי ורווח הוצאות הכנסות, י"3/0. לוח
TABLE XIX/3.INCOME, EXPENDITURE AND OPERATIONAL PROFIT OF

BANKING INSTITUTIONS1
שוטפים Atבמחירים current prices

198019841985198619871988

לצרכן2 במחירים השינוי 5,460.4304.648.119.916.3Percentאחוז change in consumer prices2

הכל סך  INCOMEהכנסות  TOTAL

n"ej מיליוני 8912,05529,87012,90015,94119,924 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.O100.0100.0 percents
בבנק מפיקדונות 1.12.33.13.43.62.4Interestריבית on deposits held with the

ובמוסדות Bankישראל of Israel and other bank
אחרים ingבנקאיים institutions in Israeli
ישראלי currencyבמ0בע

וניניון מהלוואות 66.376.477567.070.272.2Interestריבית on loans and bills dis
ישראלי במכובע countedשכורות in Israeli currency

נסו ערך ניירות מעסקי 19.114.611.07.36.78.1Netהכנסות income from securities (incl.
ודיבידנדים) ריבית interest(כולל and dividends)
בבנק מפיקדונות 11.25.36.215512.911.2Interestריבית on deposits held with the

ובמוסדות Bankישראל of Israel and other bank
אחרים ingבנקאיים institutions and on loans

ש0רות וניכיון andומהלוואות bills discounted in

חוץ foreignבמנובע currency
אחרות והכנסות 2.31.42.26.86.66.1Commissionעמלות and other income

הכל סך EXPENDITURETOTALהוצאות
שח מיליוני 8611,98329,47212,57514,88719,485NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.O100.0100.0percents
ומשכורת 3.5172.38.28.98.5Wagesשכר and salaries

פיקדונות על 81.489587.168.568.266.1Interestריבית paid on public and
והממשלה governmentהציבור deposits
ישראלי inבמ0בע Israeli currency

מבנקים פיקדונות על 2.32.11.61.41.42.0Interestריבית paid on deposits in
ישראלי3 במטבע ישראל banksובבנק and in the bank of Israel

in Israeli currency^
הצמדה והפרשי 0.30.30.20.20.1Interestריבית and linking diffe■

חוב ש0רי rentialsעל paid on bonds
ישראל בבנק פיקדונות על 10.54.95.813.911.810.0Interestריבית paid on deposits in

אחרים בנקאיים theובמוסדות Bank of Israel and in
וניכיון הלוואות otherעל banks and on loans

חוץ4 במסבע andש0רות discounting of bills
in foreign currency^

ריבית כולל מינהליות, 2.31.52.97.89513.3Administrativeהוצאות expenses, incl.
נזילות5 גירעונות interestעל on liquidity deficits5
הכנסה למס andוריבית interest to income tax

 תפעולי 3723983261,054439OPERATIONALרווח PROFIT
^"ח) (מיליוני הכל TOTALסך (NIS million)

1 Incl. branches of foreign banks active in Israel; excl. the Israel Bank
of Agriculture.
2 Annual average as against average of 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.

הרגילים. הבנקאיים התאגידים של בישראל המשדרים כולל 1

בלוח. הנקובה קודמת שנה של ממוצע לעומת שנחי ממוצע 2

ישראלי. במטבע התחייבויות ושטרי אניח כולל 3

חוץ. במטבע התחייבויות ושטרי אניח כולל 4

תרומות הכנסה}, למס (פרט שונים מסים מסופקים. לחובות הפרשה כולל 5

הצמדה. להפרשי בקשר שנעשו והוצאות
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בתעשייה השקעות למימון הבנקים מאזני סיכום י"4/0. לווו
TABLE XIX/4.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF INDUSTRIAL INVESTMENT

FINANCE BANKS
At current pirces; end of year שנה סוף שוטפים; O'vnra

19801985 I 1984198619871988

במחירים השינוי rirm185.2 7.288.419.716.116.4Percent change in consumer
prices1לצרכן'

הכל סך  ASSETSנכסים  TOTAL

rrtu מיליוני 124,157 1,4444,7755,3096,121 NIS million

Q'nnx 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0 percents

במוסרות niNii'jni rmnp'Q41.737.8 37.135.031.128.9Deposits and loans with bank
וכספיים ingבנקאיים and financial institutions

לציבור 33.342.7אשראי 41.843.646.450.5Credit to the public

לממשלה 0.010.9אשראי 12.011.513.311.9Credit to the government

ערך בניירות 0.01.5השקעות 1.01.11.41.3Investments in securities

אחרים 25.06.1נכסים 7.56.35.15.4Other assets

מקבילים 0.01.4חשבו1ות 0.62.42.72.0Contingent accounts

הכ7י 0ך  LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

nuמיליוני 124,157 1,4444,7755,3096,121 NIS million

אח1זי0 100.0100.0 100.0100.0100.0100.0 percents

.mv 8.34.8הון 5.14.97.16.4Equity capital

אחרים רווב ושטרי חוב 41.726.4איגרות 27.623.920.420.8Bonds and other capital notes

ממ1סרות והלו1א1ת 33.327.4סיקרונות 27.429.428.825.6Deposits and loans from bank
וכספיים ingננקטים and financial institutions

הציבור 00.010.2יקר1נ1ת 11.811.714.518.4Public deposits

תכ'משלר, 16.728.5בקרונות 25.326.325.122.8Government deposits

אחרות 0.01.3.תחיינויות 2.31.51.44.0Other liabilities

מקבילים 0.01.4שבונות 0.62.42.72.0Contingent accounts

1 December as against December oi the previous year specified in the table. בל1ח. נקובה קודמת ■iivy של וצג/נר >ע?0ת לצקכר
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למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום י"ג5/1. לוח
TABLE XIX/5.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF MORTGAGE BANKS

שנה סוף שוטפים; Atבמחירים current prices; end of year
198019841985198619871988

לצרכן1 במחירים השינוי 7,288.4185.219.716.116.4Percentאחוז change in consumer prices1

הכל סך  ASSETSנכםים  TOTAL

שח מיליוני 192,3787,2138,77410,20212,821 NIS million

□'iinx 100.0100.0100.0100.O100.0100.0 percents
וכספיים בנקאיים במ1סדות 31.618.916.615.314.112.0Depositsפיקדונות with banking and

financing institutions

לממשלה 10.58.96.44.83.72.6Creditאשראי to the government
הכל סך  לציבור 52.665.871.174.678.381.7Creditאשראי to the public  total

מקומיות לרשויות 5.32.32.22.01.71.4local authorities

למשתכנים 42.056.159.264.469.074.7home buyers
5.34.35.23.82.72.0toלקבלנים contractors

בנייה andולחברות building companies

בנות) חברות (כולל 3.14.54.44.93.6otherלאחרים (incl. subsidiaries)

ערן 5.33.53.23.12.32.2Securitiesניירות

מקבילים חשבונות
2.42.11.61.10.9Contingent accounts

אחרים 0.50.60.60.50.6Otherנכםים assets

הכל סך  LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

שח מיליוני 192,3787,2138,77410,20212,821 NIS million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
ועודפים קרנות הון


2.01.61.92.22.5Surplus reserve capital

חוב ואיגר1ת חוב 47.424.721.018.917.115.3Capitalש0רי notes and
debentures

למתן מאושרים 15.818.819.421.023.423.9Approvedפיקדונות deposits earmarked
בנקאיים ממוסדות forהלוואות loans from banks and

financialוכספיים institutions

אחרים מאושרים Otherפיקדונות approved deposits
הלוואות: earmarkedלמתן for loans:

בנייה ומחברות 5.33.43.4282.01.3fromמקבלנים contractors and
building companies

מאחרים 5.32.54.24.02.32.1from others

ארוך לסווח צמודים פיקדונות


12.412.610.19.19.9Long term linked deposits

ממשלה 15.830.532.636.739.240.2Governmentפיקדונות deposits

מקבילים חשבונות


2.4211.51.10.9Contingent accounts
אחרות 10.43.33.13.13.63.9Otherהתחייבויות liabilities

1 December as against December of the previous year specified in the table. כלוח. נקובה קודמת שנה ש? דצמנר לעומת דצמבר
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SOCIAL INSURANCE FUNDS

TABLE XIX/12.SUMMARY OF SOCIAL INSURANCE FUND'S ASSETS, BY TYPE
OF FUND'

At current prices; end of year

Investment, incl. revaluationהקופה טנתנה הלוואות
differencesby the fundLoans granted

1§33en ><d
Thereof:833נגסים * אחרים2

SharesOtherמניות 91 11 *
a> ■Ba. r

:mrjassets2ene ^ ■=

הכלפיקתנות JK1לחבריםסך
בנקים מניות :DepositsTotalThereofמזה:

הכל toבהסדרסך membersKen?> S
TotalThereof bank shares

under "The Share.0B0
Arrangement"

Total
0.92.00.505121980
3.83.8 3.30.20.10.97,288.41984
3.63.5 2.30.20.10.8185.21985
2.64.2 2.20.50.31719.71986
1.84.5 1.31.00.40.316.119872
0.74.5 0.20.90.40.816.41988

Pension funds
0.32.80.60.61.81980
3.23.8 2.70.1O.t1.67,288.41984
4.23.0 2.10.10.11.5185.21985
2.)1.9 1.60.20.23.419.71986
0.61.3 0.00.50.40.516.119872
0.32.7 0.00.70.61.016.41988

financial institutionsand severance funds inProyident
1.41.60.40.40.71980
4.74.2 4.40.20.10.37,288.41984
3.04.0 2.70.20.10.3185.21985
3.25.9 3.00.9050.419.71986
2.96.8 2.31.60.40.116.119872
0.95.5 0.21.20.30.716.41988

Study funds
0.81980
2.04.4 1.90.70.00.47,288.41984
2.95.5 1.70.00.00.5185.21985
1.46.2 1.3050.00.519.71986
1.36.7  1.30.00.00.116.119872
0.96.5 0.60.00.00.316.41988

Other funds
0.90.90.40.41.51980
3.11.7 1.30.10.10.97,288.41984
2.91.6 1.90.20.10.8185.21985
2.24.6 1.70.80.60.619.71986
2.25.4 1.40.70.40.216.119872
1.35.3 0.20.60.40.616.41988

/ See explanations in introduction.
2 In 1987, Other Assets was revised; see introduction
3 Excl. employers debts,
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קופה סוג לפי הגמל, בקופות הצבירה י"ט/13.מרכיבי לוח
TABLE XIX/1 3.COMPONENTS OF ACCUMULATION IN SOCIAL INSURANCE

FUNDS, BY TYPE OF FUND
שנה סוף שוטפים; במחירים ,n"1y endאלפ1 of yearat current prices;NIS thousand,

מזו מעמיתים צבירה נ0ו: 

c כ
Thereof: accumulation from members  net

wLess Pino
 הפושותצבירה העברותנ"ה: c n  <C0ת) 0J2הכל נמלמקרנות(כוללסך .nifvin
Accumu(נטונוספות והעברותומקופות

rnj o.
a clationהכל תשלומיםThereof:NetSocialסך
j ototal2Totalallowancestransfersinsuranceאחרים
? cn a<(incl.frompaymentsOther
 o

Q)additional)fundsandpayments
a.transfers

הכל TOTALסן
198044,9933.6486.30621361 2.613
19847.288.46.674,05895.954373,9124.9063.300 279,564
1985185216,270,82919J421,597,68837,96317,806 1,598,103
198619.76,549,418416.4062.800,249111 ,00985.309 2.409,543

3 198716.18.009.370482,1134.034.6869,785397,800 3.164,558
198816.410,717.6651 ,289.0625,193,25055.522269.074 3,690,636

פנסיו rPensionקופות funds

198019.2318232,260726 1 ,404
19847.288.42,723.66140.323140.0244.8012.060 102,442
1985185.26.824,54481.348498.60937.8539.409 445,705
198619.72,729,58826.187806,3474,47521,527 815,480

3198716.12,713,867163.0011,165,15311.516184.348 1.132,290
198816,43.564,433202,9091,3742851,783140.230 1,435,181

31יצו"0 o'>/xu/7 nisipProvident and severance
מוסדות 0onsfundsיננ0"םליד in financial instituti

198019,5162,2192.96312125 840
19847,288.42,898,78725,774126,9683,821634 104.381
1985185.27,102.53614.655610.5255,9594.143 626,996
198619.73.079.478286,9141,286,41749,64154,726 994,418

3198716.14,047.399577.2591.925,9689,09158,595 1 ,299,205
198816.45,360,7251,117,9482,598,52063,56741,721 1,502,418

השתלמות Studyקופות funds
19801,076192371180
19847.288.4509,48133,29684.43827896 50.768
1985185.21,082,58885,224324.2773,426284 405,791
198619.7539,80462,569551,4279,6122,687 476,559

3 198716.1819,143163,541786,9321,98541,953 583,423
ו198816.41,181,519395,255 ,003,55896527.876 581 ,392

Otherאתר

19805,1704137129810 190
19847,288.4542,1283,43922,4823,438510 21,973
!985185.21.261,16138.273164,2772,4233.970 119,611
198619.7200.54893,108156.05866,5056,369 123,086

3198716.1428,96095.685156,63210,2261 12,903 149,640
198816.4610,98821,232216,8877,22759,247 171,645

/ Oecembei as against December ot previous year. specified in Ihe
able. 2 Incl. also accumulation from the funds' activities and
evaluation differences. 3 See note 3 to tableXIX/1 2.

צבירה נם כולל 2 בלוח. (קובה קורמת שנה של רצמנר לטו0ת דצמנר 1

2/01ו. ללוח 3 mvn ראה 3 .jnyei והס^ש1 ה7,)פות nOivoo
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המקומיות והרשויות הממשלה כ. פרק

ההגדרות בין העיקריים ההבדלים ההגדרות.
ההגדרות לפי (ו) הם: הקודמות להגדרות החרשות
הוצאות גם ההוצאות בםיכום כלולים החדשות
בעיקר מומנו שהוצאותיהם רווח כוונת ללא מוסדות
כוללות החדשות, ההגדרות לפי (2) הממשלה. ידי על
את המשקפת זקופה הוצאה גם הממשלה הוצאות
לאחר לעובדיה פנסיה לשלם הממשלה התח"ב1ת

וציוד. בניינים על לבלאי הוצאה וכן שיפרשו
את המשקפות קבוצות, 4 כולל ממרה לפי הסיווג .
כלליים שירותים הממשלה: של העיקריות המסרות
שירותים וקהילתיים, סוציאליים שירותים וביטחון,
תשלומי בעיקר הכוללים אחרים, ושירותים כלכליים
על הוכנו מ0רה לפי הוצאות על האומדנים ריבית.
של הכספיים הדו"חות של מפורס ניתוח בסיס
הרשויות הלאומיים, המוסדות הממשלה, משרדי

רווח. כוונת ללא ציבוריים ומוסדות המקומיות
לסקסור הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב
מידע. היעדר בגלל כלכלי ענף לפי חולק לא העסקי

השונות למסרות סווגו לא הריבית תשלומי
גדול חלק אחרות. מטרות ב0עיף 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
מסי לישראל" סטטיסטי ב"שנתון לאחרונה הופיעו

.563 עמי 98536ו,

ממשלה
של וההתחייבויות הזכויות מאזן

הממשלה

במאזן הממשלה של וההתחייבויות הזכויות
בנק וחשבונות המזומנים יתרות את כוללות השוטף
פיננסיות מפעולות יתרות הממשלה, משרדי של
תקציביות. מפעולות הנובעות יתרות וכן שו0פות
הזכויות, בצד כוללות, פיננסיות מפעולות היתרות
 ההתחייבויות ובצד בבנקים הפקדות בעיקר
לתקופות האוצר ידי על שגויסו כספים יתרות
תקציביות מפעולות הנובעות היתרות קצרות.

והכנסת בחירות

עד ו כ/ (לוחות לכנסת הבחירות תוצאות כהצגת
את להקל שנועד סדר לפי הרשימות סודרו כ/3),
בשינויים בהתחשב הבחירות. תוצאות בין ההשוואה
תוצאות מובאות בהן, שהשתתפו ברשימות שחלו
הרשימ1ת ואילו העיקריות לרשימות ההצבעה
רשימות יתר קבוצות: בשתי קובצו יותר הקסנות
ויתר בנפרד) שהוצגו לרשימות (פרט המיעוטים

הרשימות.
לכנםת הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת פורסמו המקומיות ולרשויות

המיוחדים.
ע~י נמסרו (6 כ/4 (לוחות הכנסת על הנתונים

הכנסת. מזכירות

המוסדות הממשלה, הוצאות
המקומיות והרשויות הלאומיים

מטרה1 לפי
ומקורות חישוב שיטות הגדרות,

של המנורה ל9י ההוצאות סיכום מציג כ/7 לוח
לביטוח המוסד הממשלה, משרדי הבאים: הגופים
של בישראל (הוצאות הלאומיים המוסדות לאומי,
הקרן הציונית, ההסתדרות היהודית, הסוכנות
והרשויות היסוד) וקרן לישראל הקיימת

המקומיות.
שונה זה בלוח הממשלה של ההוצאה מרכיב
שמקורם כ/11 בלוח הממשלתית ההוצאה מנתוני

הם. העיקריים ההבדלים הכללי. החשב ברו"רוות
בהלוואות התמיכה מרכיב כגון הוצאות זקיפת (1)
על בעיקר נרשמו ביטחון על הוצאות (2) הממשלה,
מועד פי על רישום לעומת בפועל, האספקה מועד פי
החזר נכלל לא (3) הכללי, החשב בדרח התשלום
הכללי החשב בררחות קרן. חשבון על חונות
(משרדים), המינהלית היחידה לפי ההוצאה מסווגות
המטרה לפי ההוצאה סווגה כ/7 בלוח ואילו
ביחידה התחשבות ללא הוצאה סוג כל של האופיינית

הכללי. החשב ברו"ח נרשמה שבה המינהלית
ובהגדרות במתכונת שהוכנסו השינויים בעקב!ת
הממשלה חשבונות נערכו הלאומיים2, החשבונות
וההגדרות המתכונות לפי גם 984/85ו לשנת
קודמות, לשנים השוואה לאפשר כדי החדשות.
שתי לפי הממשלה הוצאות של הנתונים מוצגים

מסי 0ו0ף,  לישראל 000י0טי בירתו/ 1984/85 המקומיות והרשויות הלאומ"0 המוסדות הממשלה, "הוצאות ר' ו
.1987 ,4

.1988 ,5 '010 מוסף.  לישראל הסטטיסטי הירחון 2
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ישראל ומשטרת המדינה עובדי
שירות נציבות הרחות על מבוסםים הנתונים
בתי ושירות ישראל משטרת הביטחון, משרד המדינה,
רוחה (קבועים, העובדים כל את מקיפים הם הסוהר.
פרס המדינה, שבשירות וארעיים) זמניים מיוחד,
מבקר משרד הכנסת, מנגנון הנשיא, לשכת לעובדי
לממשלה, המשפ0י היועץ ישראל, בנק המדינה,
עובדי החינוך, במערכת הוראה עובדי ודיינים, שופטים
רשות לאומי, לביסוח המוסד עובדי התעסוקה, שירות
הדואר רשות בזק, התעופה, שדות רשות השידור,
ברוו"ל, המרינה בנציגויות מקומיים עוברים ומל"ס,
של ביחידות ועובדים צה"ל עובדי ואזרחים חיילים

הביטחון. מערכת
הממשלה משרדי בשמות הוכנסו 1977 ביוני א.

הבאים: השינויים ובהרכבם
משרד עם אוחד והתעשייה המסחר משרד ו.
המסחר התעשייה, "משרד ונקרא התיירות
משרד הופרד כ982ו והתיירות";

התיירות.
הפנים. למשרד צורף המשסרה משרד .2
המשסרה משרד הופרד 1984 בספסמבר

כנפרד. נתוניו מובאים בל1986 והחל
אחד למשרד אוחדו והסעד העבודה משרדי .3

והרווחה". העבודה "משרד הנקרא
שהיו מספר, יחידות צורפו השיכון למשרד .4
אגף מעייצ, והם: העבודה במשרד כלולות
ויישובים כפרית לבנייה והמינהל המדידות
"משרד נקרא המאוחד המשרד חדשים.

והשיכון. הבינוי
האנרגיה "משרד חדשים; משרדים הוקמו .5
והפיתוח". המדע ו"משרד והתשתית".
והטכנולוגיה".) המדע "משרד  (מ1989
החל מלבי'ן עובדי כולל הבריאות משרד .6

ב1977.
שהיו בןגוריון, התעופה נמל עוברי ב978ו, ב.
לרשות הפכו התחבורה, למשרד שייכים
המדינה. עובדי בין כלולים אינם ולכן עצמאית,
ותכנון". "כלכלה חדש: משרד הוקם ב1983 ג.

ההנדסה שירותי עובדי הפכו ב984ו החל ר.
 ל"בזק התקשורת, שבמשרד והסלפון,
בין עוד כלולים ואינם לתקשורת" ישראלית חברה

המדינה. עובדי
הפך האוצר שבמשרד משרדי" למיכון "המרכז ה.
בעיימ". מערכות "מלם בשם עצמאית לרשות
עובדי בין עוד כלולים אינם עובדיו ב1986 החל

המדינה.
בנק הדואר, שירותי עובדי הפכו ב1.4.1987, ו.
התקשורת שבמשרד הבולאי והשירות הדואר
עובדי בין עוד כלולים ואינם הדואר", ל"רשות

המדינה.
בדירוגים. שינויים ז.

האקדמאים בדירוג כלולים הפסיכולוגים .1
הם ל980ו 1975 בין והרוח; החברה במדעי

נפרד. בדירוג היו
מקצועות חדש: מקצועי דירוג נוצר ב1983 .2

המשרדים של וזכאים חייבים בעיקר משקפות
הממשלתיים. העסקיים

בעיקר הנובעות זכויות כולל המוניטרי המאזן
מהשקעות ושיכון, פיתוח למטרות שניתנו מהלוואות
המיועד הממשלה משרדי של מהמלאי וכן כמניות
שהממשלה ממלוות נובעות ההתחייבויות למכירה.
על נטלה שהממשלה ושער הצמדה ומביטוח1 קיבלה
מאמצעי בהכוונתה שניתנו הלוואות בגין עצמה

הבנקים.
על הממשלה התחייבויות שהן המדינה, ערבויות

המקבילים. בחשבונות כלולות תנאי,
הכללי. החשב דוייחות המקור:

הממשלה והוצאות הכנסות
תקציביות, ולהוצאות להכנסות מתייחסים הנתונים
נוסף הממשלה, כספי מחזור של הגדול הרוב שהינן
שאינם ותקבולים תשלומים סוגי שני עור קיימים להן

והם: וכ/11, כ/10 בלוח כלולים
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).
הממשלה. של וההכנסות ההוצאות רישום
לפי נרשמות הממשלה ידי על המבוצעות הוצאות
פר0 בפועל, התשלום עם רה"נו, המזומנים שיטת
שולם כאילו אותו שרואים הקבועים העובדים לשכר

חודש. בכל האחרון ביום
הגבייה. עם רק נרשמות רגילות הכנסות

פעילותם על מרווחים 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. מינהל'

לאומיים. חשבונות  וי בפרק מופיע הממשלה
באפריל בו המתחילות תקציב שנות הן השנים

במרס. ב31 ומסתיימות
ההכנסות תקציבי מוצגים וכ/11 כ/10 בלוחות
ו1988/89 1987/88 בשנים הממשלה של וההוצאות
המחירים עליית של הנחות פי על נערכו אלה תקציבים

הצפויה.
יעלו 1988/89 לשנת עד 1987/88 שמשנת הונח,
 עבודה שכר כדלקמן: השונים הסעיפים מחירי
ושער 190/0  בבנייה השקעות ,120/0  קניות ,160/0
עליית על ההנחות שינוי. ללא  הדולר של החליפין
שכר היו: 1989/90 לשנת 1988/89 משנת המחירים
 בבנייה השקעות ,180/0  קניות ,160/0  עבודה

.80/0  הדולר של החליפין ושער 160/0

תקציב והצעת הכללי החשב רו"חות המקורות:
.1989 מינואר 1989/90 לשנת
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הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  .10/O"1 לוח
TABLE XIX/10.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAELI INSURANCE

COMPANIES

1970198019831984198519861087

כערכי
values

שוטפים ם
At current

במחי

1987
י 1987 דגמנו יי
At December

prices1

כ0חירי0 'ij'u אחו)

לצרכן2

1.256.0 4.357.9444.9185.2Pecrent change in

consumer prices2

 כולל 0ך

שיח אלפי 

אחוזים 

הכל 0ך  ערך נייחת

חוב3 אינרות

מריות"

ננסים

9,867 85.9

100.0 100.0
67.8 46.3

66.9 42.2

0.9 4.1

169,519

100.0

59.3

58.7

. 0.6

1,029,897

100.0

55.0

54.2

0.8

4,002,600

100.0

57.8

57.4

0.4

Assets

6,827,079 6,049,461
100.0 100.0

54.6 56.0

54. 1 55.6

0.5 0.4

GRAND TOTAL

 MS (housanc

 percems

Securities  total

Bonds3

Shares4

הכל סך הלוואות

פו7י0ות ו1ל

חיים ני0וח

אחרות

9.8

2.6

7.2

4.5

0.9

3.6

65

1.8

4.7

6.5

1.9

4.6

6.2

2.3

3.9

6.2

2.9

3.3

6.0

3.4

2.6

Loans total

On liet assurance
policies

Others

נננ7,ים פיקדונות
כספיים ונ0ו0רוח.

אחרים

Depositsו.7ו7.55.37.112.914.516.0 with banks
and other financial

institutions

קבוע. רכוש

והשקעות מקרקעין
ובחברות בנות בחברות

אחרות5 ביטוח

7.02.65.14.36.46.65■''Fixed assets. real estate
and investments in

subsidiary companies
and other insurance
companies5

ויתרות לגנ"ה פרמיה
~ סוכנים חובהשל

13.08.28.48.36.26.06.3Outstanding premiums
and agents. debit
balances

ויתרות פיקדונות
בי0וח בחברות אחרות

9.58.19.68.54.£4.14.2Deposits and other

balances in insurance
companies

חובר, יתרות מוומנים.
אחר רנוש

6.93£4.C4.54.C5.15.1Cash. debit balances
and other assets
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קופה1 סוג לפי גמל, קופות נכסי סיכום י"ט/12. לוח
גמל קופות

שנה 0וף שוטפים: במחירים

כולל ,n1yj7wnשיערוך הפרשי

בערך מזה:נכסים
c£ g0ך הכלמשוערך

at revaluationAssetsסחירות חוב איגרות
=§= 5 totalTradeable bonds

aceהכל רוובסך איגרות
Totalסחירותפרסיותממשלתיות שאינן

 שיח DTinxGovernmentalPrivateNonאלפי
NIS thousandPercentsbondsbondstradeable bonds

הגל 0ך
198068,931100.098.355.638.8
19847,288.47,967,021100.098.9■^ys*"" i~r0 0 IJ"89.7
1985185.224,237,850100.099.04.50.1866
198619.730,787,268100.097.8772.580.1

2198716.1338,796,638100.098.712.12.777.6
198816.4349,514,303100.098.320.54.1685

פנסיה קופות
198029,648100.097.677.114.9
19847,288.43,230,376100.098.3■■'"""'Ijir90.1
1985185.210,054,920100.098.40.40.089.2
198619.712,784,505100.096.40.22.988.1

2 198716.1315,498,372100.099.00.00.196.9
198816.4319,062,805100.098.31.81.092.3

ופ תגמולים לידקופות o"1y"01)פי mioinם
198029,990100.098.942.952.9
19847,288.43,471,601100.099.5* "" i~"f89.1
1985185.210,574,137100.099.56.80.1855
198619.713,653,615100.098.711.31.975.8

2198716.1317,701,014100.098.219.44.364.9
198816.4323,061,739100.098 131.86.153.8

השתלמות קופות
19801,567100.099.234.265.0
19847,288.4599,855100.098.9*~ 4~3. ■^

88.2
1985185.21,682,443100.099.49.00.381.5
198619.72,222,245100.099.015.30.375.9

2198716.133,041,388100.099.82.83.560.2
198816.434,222,907100.099.739.15.148.1

אחרות קופות
19807,726100.098.126.170.0
19847,288.4665,189100.099.0"*~ 0.70.092.4
1985185.21,926,350100.099.09.10.0830
198619.72,126,904100.098.621.15.864.1
2198716.132,555,864100.099.015.94.169.4
198816.433,166,852100.098.824.97.160.0

בסבוא. הסברים ראה 1

מביא. ראה אחרים"; "נכסים הסעיף שונה 1987 ב 2

מעבידים. חובות ללא 3
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וכן למעשה התקבלו לא עדיין אם גם הממשלה, של
השנה. ותוקצבו קודמות בשנים שהתקבלו הכנסות

כ/17). בלוח פ'רו0 (ראה הוצאות
לפי מוינו רגיל והבלתי הרגיל בתקציב ההוצאות

ההוצאה. וייעוד סוג

רגיל בתקציב
על הוצאות ומשכורת, שכר על הוצאות 0וג: לפי א.
הוצאות ותרומות, השתתפויות שו0פות, פעולות

מלוות. ופירעון רודפעמיות
מקומיים שירותים הנהלה, על הוצאות ייעוד: לפי ב.

ארורות. והוצאות מפעלים וממלכתיים,
רגיל הבלתי בתקציב

מכונות פיתוח, עבודות על הוצאות סוג: לפי א.
ואחר. וקרקע בניינים רכישת הון, העברות וציוד,
מקומיים, שירותים על הוצאות ייעוד: לפי ב.

ואחר. מפעלים ממלכתיים, שירותים
בסיס על נרשמו המקומיות הרשויות הוצאות
ורק עדיין שולמו שלא הוצאות גם רשומות דהיינו, צביר,
גם כוללות ההוצאות הנדונה. השנה ע"ח חיוב היה
לשנים והעברות הלוואות של קרן לפירעון תשלומים

הבאות.
ברשויות לחינוך הוצאות כוללות: אינן ההוצאות
בבתי 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.
כוללות רגיל הבלתי בתקציב וההוצאות ההכנסות

בלבד. לפיתוח המיועדים סכומים
הרגיל לתקציב מתייחס תקציבי עודף/גירעון
ההכנסות בין (גירעון) ההפרש והוא רגיל והבלתי

וההוצאות.
לעמוד כדי קבועים. במחירים והוצאות הכנסות
השנים, במרוצת שחלו הריאליים השינויים על
אחוז קבועים. במחירים חושבו וההוצאות ההכנסות
והוצאות הכנסות ניכוי ידי על התקבל הריאלי השינוי
לצרכן המחירים במדד שחל בשינוי שונופים במחירים

.100.0 = 1979/80 ממוצע בסיס על

המקומיות. הרשויות של כספיים דרחות המקור:

ערים איגודי כספי
משנת ערים איגודי חוק פי על הוקמו ערים איגודי
מקומיות לרשויות שונים שירותים מתן לצורך 1955

בינמוניציפאל1. שיתוף במסגרת שונות
לשירותי ערים איגודי 19 בארץ פעלו ב1986/87
ערים איגודי 2 ולתברואה, לביוב ערים איגודי 7 כבאות,
הסביבה, לאיכות ערים איגודי 6 ו0רינרי, שירות למתן
אחד ואיגוד למים אחד איגוד ב1985/86) 4 (לעומת

חולים. לבתי

בו המדורגים העוברים (מקצסים). סכניים
כן. לפני האחיד בדירוג היו

למצבת מתייחסים ואילך 1970 לשנים הנתונים וו.
ולא שנה, אותה של במרס 31 ב העובדים
ו1979, 1972 השנים בין עבודה. ליחידות
לממוצע התייחסו ארעיים עובדים על הנתונים
במרס 31 ל מתייחסים הם ב1980, והחל שנתי,

שנה. כל של

המקומיות הרשויות כספי
חשבונותיהן את מחלקות המקומיות הרשויות
בין להפריד הוא העיקרון רגיל. ובלתי רגיל לתקציב
משני באיזה ההחלסה השקעות. לבין שונופות פעולות
במקורות תלויה כלשהי פעולה לרשום התקציבים
שוטפת, הכנסה מתוך הוא המימון אם שלה. המימון
ע"1 הוא המימון ואם הרגיל בתקציב הפעולה תירשם
הרישום פיתוח, לפעולת המיועדת הכנסה או הלוואה

רגיל. הבלתי בתקציב הוא
המקומיות הרשויות נוהגות האחרונות בשנים
המיוערים מלוות גם רגילים הבלתי בתקציביהן לכלול

התקציב. לאיזון
הכנסות על הנתונים ,1980/81 בשנת החל
הרשויות את גם כוללים הרגיל בתקציב והוצאות

עזה. ומחבל ושומרון מיהודה היהודיות המקומיות

הגדרות
כ/16). בלוח פירוס (ראה הכנסות

וייעוד מקור לפי הרגיל בתקציב מוינו ההכנסות
בלבד. מקור לפי רגיל הבלתי בתקציב ואילו ההכנסה

רגיל בתקציב
הכנסות הן עצמיות הכנסות מקור: לפי א.
וממוסדות מהתושבים ישירות גובות שהרשויות
שירותים, ודמי אגרות כללית, ארנונה כוללות: והן
במועצות מקומיים וערים מכסות היסלים,

ומוסדות. בעלים השתתפות אזוריות,
שגובר, הכנסות הן מועברות הכנסות
וכוללות המקומיות הרשויות עבור הממשלה
כלי ואגרות מקרקעין שבח מס רכוש, ארנונת

רכב.
כללי מענק כוללת הממשלה השתתפות
בהחזקת והשתתפות מיועד, בלתי שהוא
תרבות, חינוך, כמו ממלכתיים, בעיקר שירותים,

ודת. רווחה
להקטנת מלוות הם התקציב לאיזון מלוות

ולקונסולידציה. המצסבר הגירעון
ממסים, כהכנסות מוינו ההכנסות "עוד. לפי ב.

וממלכתיים. מקומיים שירותים מאספקת
רגיל הבלתי בתקציב

כוללות: מקור לפי ההכנסות
כספיים, וממוסדות מבנקים מהאוצר, מלוות
והבעלים הממשלה השתתפות קבלני, אשראי

וכר). רכוש מכירת (כמו אחרות והכנסות
התחייבויות גם כ1ללות התקציבים בשני ההכנסות
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הממשלה, משרדי השתתפות 
שירותים ממכירת מריבית, כגון: עצמיות הכנסות 

ומרכוש;
בתקציב והן הרגיל בתקציב הן מוינ! ההוצאות

כדלקמן: ההוצאות, סוג לפי רגיל הבלתי
הוצאות ומשכורת, שכר על הוצאות רגיל: בתקציב
פרעון פעמיות, חד הוצאות והשתתפויות, לפעולות

מלוות.
פיתוח, עבודות על הוצאות רגיל: הבלתי בתקציב

מלוות. פירעון ועל ציוד רכישת על
ערים. איגודי של כספיים רריחות המקור:

לחינוך ערים איגודי 4 כוללים אינם הנתונים
מפני ברק, בני  לכבאות אחד ערים ואיגוד עליםוד1
המקומיות הרשויות תקציבי בתוך כלולים שתקציביהם

אותם. המרכיבות
נאספים ערים באיגוד והוצאות הכנסות על הנתונים
ברשימה 830 מסי מיוחד פרסום (ראה 1983/84 מאז

להלן).

ומקורות הגדרות
בלבד. הרגיל בתקציב מקור לפי מוינו ההכנסות

הרגיל: בתקציב ההכנסות מקור
האיגוד; את המרכיבות הרשויות השתתפות 

נבחרים פרסומים

נתונים  1986/87 המקומיות הרשויות 841
פיסיים

העשירית, לכנסת הבחירות 856תוצאות ;8s5
1.11.1988 בי אי כרכים

מיוחדים פרסומים

הציבורי הסקםור חשבונות 484
1969/70 1972/73

נתונים  1985/86 המקומיות הרשויות 830
כספיים
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ELECTIONS AND THE KNESSET כ/31 ללוחות מקרא
/LEGENDATO TABLES XX13

והכנסת בחירות

הרשיסהסימן on)Name of listSymbol

(מפאי<א ישראל ארץ פועלי Israelמפלגת Labour Parly (MAPAI)A

הישראליתאמת העבודה מפלגת  המערך
המאותרת הפועלים ומפלגת

Alignment  Israel Labour PartyAMT
and United Workers' Party

הישראליתאת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PartyAT
העבודה andואחדות unity 01 labour

המזרחיב לאומית, דחית חזית  Nationalמפדל Religious Front, MizrahiB
המזרחי andוהפועל Mizrahi Workers

אגודתג  המאוחרת התורה Unitedיהדות Orthodox Religious G
Agudatישראל Yisrael

ישראלר אגודת פועלי החורת1, Agudatהמחנה Israel WorkersD

1 (v\u<.יי שינוי  המרכז Centreתנועת  Shinuy ListHN
הליברלי) המרכז לע,

המפלגהו  ולשויון לשלום דמוקר0ית Democraticחזית List for Peace andW
פנתרים (רקח). הישראלית Equalityהקומוניסטית  The Israel Communist Party

)RAKAH), Black Panthers and וערבים יהודים ציבור וחוגי שחורים
Jewish and Arabic Circles

nהחרות Freedomתנועת PartyH

1?n(גחל) חרוחליברלים Herutגוש Liberal Front (GAHAL)HL
LikudHLTAMהליכודחלסעמ

החופשי0 Freeהמרכז CenterT
Moledetrמולדת0
לאומית0 לאחדות התנועה  Yahadיחד  Movement for National UnityT
המאוחדת>מ הערבית Unitedהרשימה Arabic ListYM

/e1המשק להבראת  Omelzאומץ  for recovery of (he EconomyJS
(דש)יש לשינוי הדמוקרטית Democraticהתנועה Movement for Change (DASH)JS
(רפ1)כא ישראל פועלי Israelרשימת Workers1 List (RAFI)KA

הרנכן של מיסודו כך KACHתנועת  Movement founded byKACH
כהנא Rabiמאיר Meir kahana

ציוניתכנ להגשמה תנועה Shlomzionשלומציון,  Realization of Zionism MovementKN

הליברליתל Liberalהמפלגה PartyL

העצמאייםלע Independentהליברלים LiberalsLA

מפ"ם המאוחדתמ הפועלים מפלגת  Unitedמפם Workers' Parly andMAPAM
מפלגתיים nonalignedובלחי

(מחל)מחל Halikudהליכוד (Mahal)MHL
(תמייןני ישראל מסורת Israelתנועת Tradition Movement (TAMI)NJ
הערביתע הדמוקרטית Arabicהמפלגה Democratic PartyADP
ישראלעד אגודת פועלי מציד. ,Morashaמורשה, Mazad, Agudat Yisrael WorkersAD

ממלכתית Stateרשימה ListAM

התורהעץ דגל  החרדים Degelאגודת HatoraEZ
לשלוםפ המתקדמת Progressiveהרשימה List For PeaceP

ושלום פיתוח  FlattoSharonפלאנוושרון  Development and PeacePS
ציוניתץ להתחדשות התנועה  Tzometצומת  Movement for ZionistTZ

מפלגתיים Renewalובלתי and NonAligned
הישראליתק הקומוניסטית Israelהמפלגה Communist PartyK

תכלתאדום)קנ (תנועת Moqedמוקד (TekheletAdom Movement)KN
האזרחרצ לזכויות תנ1עה  RAZרצ  Citizens' Rights MovementRZ

andולשלום Peace
הזהש Haolamהעולם HazeS
שליש ShelliSמחנה

תורהשס שומרי הספרדים Associationהתאחדות of Sefardi Observants of the ToraSHAS
ResurrectionThהתחייהת
העבודהתו Unityאחדות of LabourTW

(כן)תלם ממלכתית להתחדשות Movementתנועה for State Renewal (KEN)TLM
למערך קשורות מיעוטים 'Minoritiesרשימות lists connected with the Alignment

הרשימות Otherיתר Lists
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לכנסת בבחירות ומצביעים לבחור זכות בעלי  כ/1. לוח
TABLEXX/1.ELIGIBLE VOTERS AND VOTERS IN THE ELECTION TO THE KNESSET

19491988

כנסת
Knesset

WID

הבחירות
Election
date

בעלי
לבחור זכות
Eligible
voters

מצביעים
Voters

אחוז
המצביעים
Percent
voters

אחוז
פסולים קולות
Percent non
valid votes

קולות
כעורים
Valid
votes

I21.1.1949506,567440,09586.91.2434,684

II30.7.1951924,885695,00775.11.1687,492
III26.7.19551,057,795876,08582.82.6853,219
IV3.11.19591,218,483994,30681.62.7969,337
V15.8.19611,271,2851,037,03081.62.91 ,006,964

VI2.11.19651,499,7091.244,70683.03.1 .1,206,728
VII28.10.19691,748,7101,427,98181.74.21,367,743
VIII31.12.19732,037,4781,601,09878.62.11,566,855

IX175.19772,236,2931,771,72679.21.31,747,820

X30.6.19812,490,0141,954,60978.50.91,937,366

XI23.7.19842,654,61.32,091,40279.80.92,073,321

XII111. 19882,894,2672,305,56779.71.02,283,123

CO
UJ

tr
o
I
>

ם
z>

UJ

z
IT
UJ



עיקריות רשימות לפי לכנסת, בבחירות כשרים קולות כ/2. לוח
TABLE XX/2.VALID VOTES IN THE ELECTIONS TO THE KNESSET, BY MAIN

LISTS
A. 19491973 א.

הרשימה אות
Knessetכנסת

Symbol 01 list

1

IVVVIVIIVIIIווווו

מוחלטיםמספרי 0Absolute numbers

הכל 0434,684853,219ך 687,492969,3371,006,9641,206,7281,367,7431,566,855TOTAL

632.035621.183AMTאמת

443,379ATאת

95,323KAנא

64,01862,401'מ '86,09569,46875,65479,985M

155,274274,735א 256.456370,585349,330A

69,475_1תו 58,04366,170TWי

מיעו0ים 13,41337,777ושימות 32,28837,72235,37645,43047,98948,961Minorities' lists

למערך2 connectedקשורות with

Alignment2

()77,936 356,73095,58198,786107,966133.238130.349B

ו ;

( "52,98213,799
39,836

11,194
45,569

37,178

19,428

39,795

22,066

44.002

24.968
60.012

G

D

473,309HLTAM5חל0עמ5

016,393TFreeהמרכ! Center

1e/Dtnn

256,957296,294HLחל

w42,654AM

n49,782107,190 45,651130,515138,599H

6I22,66187,099 111,39459.7007137.255.L6

17,78637,661לע 22,17144.8897_45,29943,93356,560LA8

12,811KACH9.כר9

35.023RZרצ

22.147KNקנ

הזה 14.12416.85310.469S(HaolamHazeשהעולם

/715,14838.492 27,33427.37442,11113,61715.712K

10,
27,41338.82753,353w'0

רשימות 4.4848.4693,8963.269Otherתר minorities

listsמי'1ו0ים

רשימות 43.62016,133תר 24,38021,4223,18115,36914,84539,409Other lists
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(המע^ך) עיקריות רשימות לפי לכנסת, בבחירות כשרים קולות כ/2. לוח
TABLE XX/2.VALID VOTES IN THE ELECTIONS TO THE KNESSET, BY MAIN

LISTS (Cont.)
A. 19491973 א.

הרשימה אות
Knessetכנסת

Symbol of list
IIIIIIVVVIVIIVIIIו

Percentsאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0םך 100.0TOTAL

39.6אמת 46.2AMT

36.7ATאת

7.9KAנא

י14.7ימ 12.57.37.27.56.6M

35.737.332.238.234.7Aא

8.16.06.6TW_1_1תו

מיעוסים 3.14.74.43.93.53.83.1רשימות 35Minorities' lists
למערך2 connectedקשורות with

Alignment2
38.39.19.99.88.98.3נ 9.7B

ר

412.22.0

1.6
4.74.7

3.7

1.9

3.3

1.8

3.2
3.8

1.8

G

D

30.2HLTAM5חלסעמ5
המרכז  01.2TFree Center
החופשי

21.321.7HLחל

3.1AMעמ

11.56.612.613.513.8Hח

5.216.210.26.2713.6l_6ל6

3.83.6_4.13.24.44.67ל" 3.2LA8

0.8KACH9כר9

2.2RZרצ

1.4KNקנ

הזה העולם  1.20.7ש 1.2S (Haolam Haze

3.54.04.52.84.21.11.1Kק

10
2.33.4 28W!0

רשימות 0.50.90.40.2Otherתר minorities
listsמיעוטים

רשימות 10.03.51.92.20.31.32.5תר 1.1Other lists

1 Ahdut HaAvoda (Unity of Labour) is included in the United Workers"
Party (MAPAM).
2 Incl. lists which had been connected with labour parties prior to the
establishment of the Alignment.
3 Incl. Mizrahi and HaPoel HaMizrahi.
4 United Religious Front.
5 Incl. GAHAL and LAAM, Free Center and State List.
6 Until the fourth Knesset, the name of the list had been General
Zionists (Z).
7 The Progressive Party is included in the Liberal Party (P).
8 Until the fourth Knesset, the name of the list had been Progressive
Party.
9 The name of the list: The List of L1GA.
10 Until the 8th Knesset, the name had been: New Communist Party
)RAKAH).

.rrom כלולה העכורה אחדות no<en
המערך. הקניות לפגי פועלים במפלגות קשורות שהיו רשימות כולל
המזרחי. הפועל  ועבודה תורה רשימת וכן המזרחי רשימת כולל

המאוחדת. הדתית החזית רשימת
הממלכתית. והרשימה החופשי המרכז ולעם, נחל כולל

(צ) כלל"ם ציונים היה: הרשימה ש0 הרביעית, הכנסת עד
הליברלית. במפלגה כלולה הפרוגרסיבית המפלגה

(פ). הפרוגרסיבית המפלגה היה: המפלגה ש0 הרביעית הכנסת עד
באי<. יהודית להגנה הליגה של (מיסודה הלינה רשימת הרשימה: שם
(רקח). החדשה הקוכ'ווניססית המפלגה השם: השמינית הכנסת עד
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(המשך) עיקריות רשימות לפי לכנסת, בבחירות כשרים קולות  ב/2. לוח
TABLE XX/2.VALID VOTES IN THE ELECTIONS TO THE KNESSET, BY MAIN

LISTS (Cont.)
B. 19771988 ב.

הרשימה אות
Knessetננסת

Symbol of list
IXXXIIXXXIXII

D'oVnin a'1oonnumbersAbsoluteאחוזיםPercents

הכל 1,937,366סך 1,747,8202,073,3212,283,123100.0100.0100.0 100.0TOTAL
708.536א0ת 430.023724,074685,36324.636.630.0 . 34.9AMT

56,3452.5MAPAMמסם

יחד  046,3022.2TYAHAD

ריש  202.26511.6JSDASHיש

29,83754,74739,5381.51.7הן 2.6HN

27,921רצ 20,62149,69897,5131.21.44.3 2.4RZ

11.590מי 24.1851.40.6YM'

95,232נ 160,78773,53089,7209.24.93.9 35B
oei63,605107,7094.7 3.1SHAS

44,46631,1032.31.5NJני

j72,312 58,65236,079102,7143.43.74.5 1.7G
717,090 23,5711.30.9D

33,2871.6ADע7

34,2791.5EZעץ

718,941מחל2 583,968661,302709,30533.437.131.1 31.9MHL2

אומץ  23,8451.2JSש  OMETZ

30,6001.6TLMתלם

33,9471.9KNננ

11,764לע 20,384. 1.20.6LA

44,70083,03770,7302.331ת3 4.0TH3

45,4892.0TZץ

מולדת  044,1741.9TMOLEDET

5,128כר 4,39625.9070.30.31.2KACH

שלי'  8,691ש 27,2811.60.4S  SHELLI4

64,918 80,11869.81584,0324.63.43.7 3.4W5

338.01233,6951 5 1.8P
■ע 27,0121.2ADP

רגימות תר
מיעונוים

10,900 6,7800.40.6Other minorities
lists

10,823 35,0492,4302.00.60.1PS

רטימות 23,917תר 35,79356.54855,5052.01.22.4 2.7Other lists

I Minorities lists.
2 See note 5 to Table XX/2A.
3 In the 11th Knesset the list is included in AMT.
4 Shelli includes KN (Moqed) and S (Haolam Haze).
5 The name oi the tist  as from the 9thKnesset. Democratic List foi Peace
and Equality  the Israel Communist Party (RAKAH). Black Panthers and
Jewish and Arabic circles.

למערך. ה ר הקש! מ'עוסים רשימת 1

כ/2א. ללוח 5 הערה ראה 2

במערך. הרשימה כלולה האחתעשרה בבלסח 3

avj) e'7n כה nin והעוים op) קוקר כולל שלי njnn 4

לשל1ם דמוקרטית וחית התשיעית: מהכנסת התל הרשימה שם 5

(רקח), הישראלית הקומוניסטית המפלגה  ולשוויון
1עדנ'0. יהודים ציבור וה(ג' שח1רים סלתרים
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עיקריות רשימות לפי הכנסת, חברי כ/3. לוח
TABLE XX/3.KNESSET MEMBERS, BY MAIN LIST

A. 1949  1973 א.

Knessetכנ0ת
הרשימה Symbolאות of list

IVVVIVIIVIIIוווIIו

הכל 120120120120120120120120TOTALםך
5651AMT_אמת
AT__45__את
KA__10__כא
M__159998י19ימ
א

1645404742__A
1078TW_/תו

למערך2 קשורות מיעוטים '25554443Minoritiesר^ימת lists connected
with AliqnmenF

310111212111210Bנ
ג
66$2ו4163ד

4
2I5

G
0

39HLTAM5_רול0ע0ו5
החופשי הנורכז  02T  FREE CENTER

HL"2626_חל
4~~עמ ■AM
H_ד\1481517ח
L6___720138717ל6
544LA8_5456.7לע8
3RZ___~רצ
1KN_____קנ

הזה העולם  S_12_ש  HAOLAM HAZE
,74563511K
334W9ו*

הרשימות 73Otherיתר lists

1 See notes 18 to Table XX/2A.
9 See note 10 to Table XX/2A.

כ/2א. לל1ח 8 ער ו הער1ת ראה  8 ער 1

כ/2א. ללוח 10 הערה ראה  9

B. 1977  1988 נ.

Knessetכנסת
הרשימה Symbolאות of list

XXIXIIאו

הכל 120120120120TOTALסך
32474439AMTאמת
3MAPAM___מפם

יחד  03T  YAHAD
דיש  JS___15יש  DASH

232HNהן
.1רצ 135RZ
1YM1.מי
12645Bב

on/46SHAS
31NJ_ני
4425Gג
D___1ד
AD_2עד
2EZ___עץ

43484140MHL2מחל2
אומץ  JS_21יש  OMETZ

TLM_תלם
כנ

לע3
2
ו

KN
LA3

353Th_ת
2TZץ

מולדת  0_2T  MOLEDET
KACH_1__כך

שלי4  S__2ש  SHELLI4
5444Wן5
21P__פ
1ADP__ע

מיעו0ים רשימות Other___יתר minorities' lists
PS__1סט

רשימות Otherיתר lists

1  5 See notes 15 to Table XX/2B. כ/2ב. ללוח 5 ער 1 הערות ראה  5 עד 1
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העניין לפי שנתקבלו, חוקים כ/4. לוח
TABLE XX/4.LAWS PASSED, BY SUBJECT MATTER

Knessetכנסת
/"jpSubject matter

IVIIIX I VIIIXXI1XII

2iVnpruty 0'171n1,754384 349169293SOLAWS PASSED2
יסוד yin106 332Basic laws
4316הבנסת 8465Knesset

דין וסדרי oaein בתי

;!
Law courts and

41493 604157procedure
Penalעונשין code

ומקרקעין Administrationמינהל and
real estate

מלוות, כוסים, (מנובע. אוצר
זיכיונות)

540112 132581168Treasury (currency.
taxes. loans, grant
01 rights)

וצבא 17215ביטחון 209172Security and army
ותרבות 3116חינוך 135152Education and Culture

2910בריאות 103Health
452Religionדת

ורווחה 13038עבורה 5623287Labour and Welfare
ערים ותכנון מקומי 8655שלנוון 2418245Local qovermment and

towff planning
ATransportationתחבורה

תעשייה, (מסחר, כלכלה
ומים). חקלאות

12817 19315Economy (Trade, ,
industry, agriculture
and water)

אזרחי 2Civilמשפס Law
ופיקוח ביקורת


'3 5'3Control and Supervision

1 Till the end of the first session.
2 Till the 11th Knesset. total includes also law previously included in
"miscellaneous".

הראשון. המושב סוף עד 1

שונות. בקבוצה בעבר שנכלו חוקים נם כולל הכל 0ך ו ו ה הכנסת עד 2

הנושא לפי בכנסת, שהועלו היום לסדר הצעות כ/5. ל!ח
TABLE XX/5.MOTIONS TO THE AGENDA IN THE KNESSET, BY SUBJECT

11 11thכנסת Knesset12 כנסת

12th Knesset

Sessionמושב
1IIIIIIVI

הכל 0430453444ך 535453TOTAL
:10Thereofה:

הכל 0ך  הכנסת של היום 86705121לסדר 118124To the plenary agenda  total
בדיון 324963לכלול 4280For plenary debate

בדיון לכלול 545658לא 7644Not for plenary debate
הכלי סל  בוועדה 258277250לדיון 345269To the committee  total1

Committeeועדה
המדינה 112Stateביקורת Control

וביטחון 364551חוץ 6474Foreign Affairs and Security
09001 חוק 41החוקה 98Constitution Law and Justice

והתרבוח 282621החינוך 2824Education and Culture
28116הכלכלה 1113Economics
House_1875הכנסת Committee
114048הכספים 4312Finance

והקלי0ה 265העלייה 69Immigration and Absorption
והרווחה 456644העבודה 4528Labour and Welfare

הסביבה ואיכות 432541הפנים 6548Interior and Environment
מיוחדת 4Specialועדה committee

הכנסת ועדת שתקבע 394933בוועדה 6647In a committee to be nominated
by the House
Committee

/ Joint committees are included ת! the tola!
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משרדית ואחריות סוג לפי בכנסת, שהועלו שאילתות  כ/6. לוח
TABLEXX/6.INTERPELLATIONS IN THE KNESSET, BY TYPE AND MINISTERIAL

RESPONSIBILITY

11 11thכנסת Knesset12 כנסת

12th Knesset

Sessionמושב
1IIIIIVI

 רגילות כוללישאילתות 01,3171,094190887ך 11,185ORDINARY INTERPALLATIONS

 GRAND TOTAL'

3143434144Cancelledבוטלו
הכל סך  1.2861.049102710נענו 1858Answered  total

Ministryהמשרד
9778582773Financeהאוצר

הסכינה 20Environmentאיכות

והתחתית 272733823Energyהאנרגיה and
Infrastructure

204116128108102Defenceהביטחון
והאיכון 4530413621Constructionהבינוי and Housing

64647151הבריאות .63Health

2332441244Religiousהדתות Affairs

2530562923Foreignהחוץ Affairs

והתרבות 153155152129104Educationהחינוך and Culture

5456522630Agricultureהחקלאות

והתכנון 2313Economyהכלכלה and Planning

והטכנולוגיה 2Scienceהמדע and Technology

2069714684100Policeהמנסרה
5841231820Justiceהמשפטים

nnmni rnmvn7452453346Labour and Welfare

7494501372Interiorהפנים

והעלייה 212824821Immigrationהקליטה and Absorption

הממשלה 3951323218Primeראש Minisster
4130644638Transportהתחבורה

והמסחר 3219382519Industryהתעשייה and Trade

3034231311Commumcalionהתקשורת

3682Other2יתר2
פה בעל 58105110110124ORALשאילתות INTERPELLATIONS

1 Incl unanswered interpellations or such as !he ierm tor Ihe answer had
not yet expired
2 Interpellation answered by ministers without portfolio

ל0ע1ה. עד הלוו סוף ij'jh ש0רם ו/או /jpj שלא שאילתות גלולות הכל נסך 1

תיק. בלי שדים 1'v \1vw שאילתות 7
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public expenditure ציבורית הוצאה
המקומיות, והרשויות הלאומיים המוסדות הממשלה, כ/7.הוצאות לוח

מסרה לפי
TABLE XX/7.EXPENDITURE OF GOVERNMENT, NATIONAL INSTITUTIONS AND

LOCAL AUTHORITIES, BY PURPOSE
At current pirces שוטפים במחירים

1984/85Purpose'1980/811981/821982/831983/841984/85מטרה

na מיליוני  כולל 106.8258.8549.81,523.78,251.68,508.8GRANDסך TOTAL  NIS million

O'unH 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percents
וביטחון כלליים 36.033.633.031.836.236.7Generalשרותים public services and

הכל defenceסך  total
כללי 2.62.22.82.72.72.8Generalמינהל administration
חוץ 0.30.40.60.40.40.4Externalיחסי affairs

משסרה צינורי, .01.5רר 1.4171.61 51.8Public order and
safetyומשפ0ים
כללי 0.10.10.10.10.20.2Generalמחקר research

31.529.527.827.031.430.9Defenceני0חון
סוציאליים 32.330.733.531.229.730.6Socialשירותים and community

הכל סן  servicesוקהילתיים  total
9.18.29.48.68.710.0Educationחינוך

5.95.76.05.85.45.2Healthבריאות

סוציאלי 9.19.09.99.59.39.1Socialביםוח security and
welfare/סעד services

ושירותים 6.46.06.25.64.64.6Housingשיכון and community

amenitiesקהילתיים
בידור 1.51.51.61.41.41.4Recreationalתרבות, and related

culturalוספורכו services
דת 0.30.30.40.30.30.3Religionשירותי

הכל סך  כלכליים 18.921.418.721.816.415.9Economicשירותים services  total
להוזלת תמיכות :3.27.74.74.65.45.2Thereofמזה: Subsidies on

חיוניים essentialמוצרים commodities
כלכלי 0.30.20.30.20.30.3Economicמינהל administration

"עור ,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 7.95.84.74.33.43.4Subsidyמרכיב component in
הממשלה governmentכהלוואות loans to

העסקי theל0קנ1ור business sector
הכל סך  12.814.314.815.217.717.4Otherאתר  total
ריבית2 13.814.415.615.918.317.9Interestתשלומי payments2

ל.נ.מ.א. 1.00.10.80.70.60.5Miscellaneousשונות n.e.s.

1 For changes in definition  see introduction.
interest payments on loans from the Bank 01 Israel.

2 Excluding הלוואות 1ל ריבית תשלומי כולל לא 2 מבוא. ר  בהגדרה שינוי בדנר 1

ישראל. ממק
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government ממשלה
assets and liabilities of the government הממשלה של והתחייבויות נכסים

הממשלה של והתחייבויות זכויות כ/8.מאזן לוח
TABLE XX/8.BALANCE OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE GOVERNMENT

NIS million, at current prices; 31 III each year two בל במרס 31 שוטפיס; במחירים ש"ח, מיליוני

19841985198619871988

השוטף Currentהמאזן balance
שוטפות 4,39214,892.1Current§260.41,200.62,106.8זכויות assets

שוטפות 2,917,32,900.1Current§230.71,631.63,469.8התחייבויות liabilities
שוסף במאון 29.7431.01,363.01,474גירעון 81 ,992.0Deficit of current balance

המונטר1 Monetaryהמאזן balance

Assetsזכויות
12.9101.9175.4166.6142.0Stockכולא1

ופיקדונות הלוואות  הכל 566.44,999.911,270.515,856.419,081.5Loansסך and depositstotal
צמודות לא 72.5137.3260.0644.3731.4Nonlinkedרלוואות loans

למדד צמודות 367.34,015.97,491.311הלוואות ,274.414,635.4Loans linked to the C.P.I
לצרכן המחירים
צג'חרות 126.6846.73,414.23,775.43,483.6Loansהלוואות linked to the
חוץ rateלמ0בע of exchange

לבנייה ביניים 11.616.856.089.9101.9Interimמימון financing for building
בנאמנות שנמסרים Assets■7.425.678.1138.2230.7נכסים placed in trust

הכל סך  במניות 59.5147.3114.0159.8210.0Investmentהשקעות in securities  total
ודיג "עור ,0.80.80.90.8Agricultureחקלאות, forestry and fishing

00חר כרייה, ,AA15.447.375.6104.0Industryתעשייה, mining, trade
1andשירותים services

1.30.70.93822.0Constructionבינוי
עיסק"ם ושירותים 0.62.78.312.415.3Financesפיננסים and business services

ותקשורת ■56.256.256.3'0.1תחבורה . 56.3Transport and communication
ומים 0.30.50.310611.3Electricityחשמל and water

252.871.00.20.20.3Otherאחר
שונות 30.0158.0457.3604.2617.8Variousזכויות assets

ישראל בנק מניות ■0.20.20.2הון 60.060.0Investment in Bank of Israel
shares

מונטי1 6,902.233,364.569,151.280,621.689,231.5Monetaryנירעו; deficit
הכל 7,590.238,814.281,302.797,696.7109,675.4TOTALסך

Liabilitiesהתחייבויות
פנים 4,903.223,717.753,982.667,094.980,850.1Internalמלוות loans
חוץ 2,357.913,595.124,615.427,803,426,531.3Foreignמלוות loans

ביטוחי בגין 329.11,501.42,704.72,798.42,294.0Liabilitiesהתחייבויות in respect of indexation
ושער toהצמדה C.P.I. and foreign currency
הכל 7,590.238,814.281,302.797,696.7109,675.4TOTALסך

מקבילים Mutuallyחשבונות offsetting accounts

1,979.41,730.5Guarantees§187.91315.02,242.0ערבויות

Source: Accountanl General's Report.
1 Incl. debentures and shares of the "Bezeq" company, amounting to
NIS 56.1 million that were allotted to the State in return for the property
that were transferred io the company. 2 Incl. the purchase of the
shares of commercial banks amounting to NIS 52.7 million through the
State of Israel Holdings Ltd." company,

הכילי. mynn /777:'H170n
שיח מילי1ני 56. ו של בסך "בז7ן התקשורת חברת של ומניות חוב איגרות כולל 1

מניות רכישת כולל 2 לחברה. שהועברו הנכסים תמורת למדינה שהוקצו
הממשלתית החברה באמצעות שח מיליוני 52.7 של בסך המסחריים הבנקים

בעע'ר. ישראל מדינת .נכסים
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government income and expenditure הממשלה והוצאות הכנסות
הממשלה של תקציביים גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות, כ/9. לוח

TABLE XX/9.GOVERNMENT INCOME, EXPENDITURE AND BUDGETARY
SURPLUSES OR DEFICITS

At current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים

או אוע1דף עודף
()הוצאות'הכנסות' מצטבר1גירעון () גירעון
Income1Expenditure1Surplus orCumulative surplus

deficit ()or deficit ()1

n"1u NISאלפי thousand
1948/492.922.80.1 0.1
1949/509.329.40.0 0.1
1950/5115.0214.90.1 0.1
1951/5219.620.91.2 1.3
1952/5329.628.80.4 0.8
1953/5440.239.70.1 0.5
1954/5566.2365.31.0 ' 0.9

. 1955/5680.681.70.1 1.1
1956/5797.8105.07.3 7.2
1957/58112.1113.28.4 1.1
1958/59137.7129.805 7.9
1959/60148.1151.53.9 3.4
1960/61170.8172.96.0 2.1
1961/62230.2227.12.9 3.1

1962/63259.5247.78.9 11.8
1963/64322.3311.419.8 10.9
1964/65365.5367.617.7 . 2.1
1965/66438.6439.8165 1.2
1966/67447.2485.621.9 38.4
1967/68635.9651.537.5 15.6
1968/69742.7786.281.0 43.5
1969/701,005.01 ,002.878.8 2.2
1970/711,253.71,234.159.2 19.6
1971/721,659.41,632.932.7 26.5
1972/732,050.21,997.0205 53.2
1973/743,521.53,549.17.1 27.6
1974/754,721.74,752.137.5 30.4
1975/767,306.07,302.834.3 3.2
1976/779,743.79,741.532.1 2.2
1977/7814,645.914,602.211.6 43.7
1978/7922,657.622,609.959.3 47.7
1979/8049,503.847,802.21.760.9 1,701.6

n"1u NISמיליוני million

1980/81109.0111.10.3 2.1
1981/82254.9246.38.3 8.6
1982/83559.7581.913.9 22.2
1983/841.891.91.848.729.3 43.2
1984/8510,843.911,304.6431.4 460.7
1985/8632,730.933,662.81,363.3 931.9
1986/8738,716.035.878.01,475.0 2.838.0
1987/8844,539.044,021.01.993.0 518.0

Source. Accountant General's Repotr.
1 Ind. commercial enterprises 2 Does not include the entire
deefnce budget. 3 Including MIS 25 thousand of loreign exchange
equalization (und.

הכללי. החשב רוח המקור:
במלואו. הני0חון תקציב את כולל אינו 2 עסקיים. מפעלים כולל 1

שערים הפרשי קרן של nt! אלפי 2.5 כולל 3

557 המקומיות והרשויות הממשלה



הממשלה הכנסות  כ/10. לוח
TABLE XX/10.GOVERNMENT INCOME

תקציב שנות שוטפים; Atבמחירים current prices; budget years

תקציב2י0עשתיהכנסה
תקציב ActualBudget2Budgetי6ודו00חסוג section
הכנסה andוסעיף income item

1986/871987/881988/891989/90

a n"NISמיליוני million
כולל 35,87844,02153,08853,449GRANDסך TOTAL

D'Dony 21,33823,38031,16136,857Currentתקבולים receipts
הון ע"ח 14,40015,71619,28914,033Capitalתקבולים receipts

ישראל מבנק 2,0314,4871,7001,500Receiptsתקבולים from the bank
of Israel

עסקיים 9479569381,059Businessמפעלים enterprises
תקציבי גירעון או 2,838518Budgetaryעורף surplus or deficit

Percentsאחוזים

הכל סך  שוספים 100.00100.00100.00100.00CURRENTתקבולים RECEIPTSTOTAL

הכנסה 45.7747.6735.1635.49Incomeמ0 tax
רכוש 0.340,46Propertyמ0 tax

רכוש על 0.05Propertyהי0ל levy
מקרקעין שכח 1.441.63Landמס betterment tax

הסקסור על מוסף ערך .2.092.71V.A.Tמס imposed on the financial
ומלכר sectorהפיננסי and on private non

profit institutions
מעסיקים '1,891.57Employersמס tax
חינוך Educationהיסל levy
4.563.973.171.44Customsgeneralמכסכללי

דלק 1.651.641.341.63Fuelמס tax
מלס, משקאות. (0בק, 0.780.700.640.49Exciseבלו duty(tobacco,beverages,

(cement,miscellaneousשונות)
לרוו"ל נסיעות 0.560.720.600.49Travelמס tax
מוסף ערך 21.0923.9219.9420.63Valueמס added tax

קנייה 8.6510.838.648.57Purchaseמס tax
מסמכים) (על הכנסה בולי 0.390.470370.43Revenueמס stamp tax (documents)

מ0"רו 0.470.600.520.49Levyהיסל on foreign currency
רכב כלי ואגרות רשיונות 0.480.790.800.71Licenceרמי feesvehicles
אחרים ואגרות רשיונות 0.610.870.770.68Licenceדמי feesother

יבוא 029Impotrהפקדת deposits
עסקיים ממפעלים 1.140.911.070.77Royaltiesתמלוגים from enterprises and

טבע naturalומאוצרות resources
3.972.531.732.10Interestריבית

שנים תקציבי עירו 0.250.080.090.03Refundsהחזרות on account of former
'yearsקודמות budgets

שערים 1הפרשי מלאי על יתר 0000Surtaxמס on stock and exchange rate
adjustment

שירותים יבוא על 0.900.610.520.46Levyהיסל on service impotrs
במנו"ח אשראי על 0.190.24Levyהיטל on loans in foreign currency
שונים משירותים 2.360.790.230.28Incomeהכנסות from various services
פיתוח מתקציב 6.372.71187018.89Transferהעברה from development budget
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(המשך) הממשלה הכנסות כ/10. לוח
TABLE XX/10.GOVERNMENT INCOME (cont.)

תקציב שנות שוטפים; Atבמחירים current prices; budget years

תקציבnvuvrj'2'הכנסד,
תקציב Actualסונ income1Budget2Budget section
הכנסה andו0עיף income item

1986/871987/881988/891989/90

Percentsאחוזים
הכל 0ך הון ע"ח 100.00100.00100.00תקבולים 100.00CAPITAL RECEIPTSTOTAL

מרוול ומענקים 58.84406248.82מלוות 32.0External loans and grants
לניטורו מהמוסר פנים: 8.59Iמלוות 17515.53 7.89nternal loans: From the National

Insuranceלאומי Institute

1אמי0יוח 40.6939.5070.72מבנקים 80.27From banks and
issues

חשבון על ננייר. אחרות: 0.774.588.12הכנסות 4 18Other revenue. Collections on account
ומכירת ofהל!אוח loans and sale ol

(קרן) propertyרכוש (capital)

0.020.020.06פחת 0.04Depreciation

עח 0.290.460.70הכנסות 0.37Income 01a of
participationהשתתפות in
investmentsבהשקעות

לפנסיה 0.230.180.46הפרשות 0.27Allowances for
pensionופיצ1"ם and

severance pay
לתקציב 9.434.0349.62העברה 30.21Transfer to ordinary

budgetהרגיל
מבנק 6.925.21מקימות 5.19Advances from the

הוצאות למימון Bankישראל 0/ Israel otr
financing expenses

 עסקיים 9479561,059מפעלים 938BUSINESS ENTERPRISES

הכל TOTALסך

שח מיליוני NIS million

אחוזים 100.00100.00100.00 100.00percents
האוצר .מפעלי 1.712.092.64 262Treasury pr0|ects

השיכון 16.8918.8323.61מפעלי 21.31Housing projects

4.805.967.86Railwaysרכבת

הרגיל התקציב 0.791.050.83Participationהשתתפות of ordinary budget
הרכנת inבהוצאות railways' expenditure

התקשורת 16.050.310.66מפעלי 0.64Communication enterprises

ישראל מקרקעי 14.6622.4926.91מינהל 22.32Israel Lands Authority

יפו 0.310.310.47נמל 0.50Yafo port

והייצור העבודה לפריון 0.991.261המכון .42 1 .32Israel Institute of Productivity

הממשלתי הסחר 43.8047.7044.29חשבונות 42.60Governmenl trade accounts

/ Accountant General's repotr.
2 Updated budgets published in January 1988 (see introduction)

הכללי. nvynn nn 1
מבוא). (ראה 1988 בינואר שפור00ו לועורכנים תקציבים 1

559 המקומיות והרשויות הממשלה



הממשלה הוצאות כ/11. לוח
TABLEXX/11.GOVERNMENT EXPENDITURE

תקציב שנות שוטפים; Atבמחטים current prices; budget years

למעשה1 תקציב2הוצאה
תקציב Actualסוג expenditure1Budget2Budget section and
ההוצאה expenditureוסעיף item

1986/871987/881988/891989/90

0 n"NISמיליוב1 million
כולל3 35,87844,02153,08853,449GRANDסך TOTAL3

רגיל3 23,38927,29431,16136.857Ordinaryתקציב budget3
חובות3 ופירעון פיתורו 9.27911,28419,28914,033Developmentתקציב budget and debt

repayment3
ישראל לבנק חובות 2,2834,4871,7001,500Debtהחזר repayment to the Bank of Israel

עסקיים 9479569381,059Businessמפעלים enterprises

d ■ r 1n 1iPercents
הכל סך  רגיל 100.00100.00100.00100.00ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

חברי הכנסת, המדינה, 0.140.160.170.18Presidentנשיא of tne State. Knesset,
המדינה ומבקר Cabinetהממשלה Ministers and State

Comptroller
הממשלה 0.060.070.050.07Primeמשרדראש Minister's Office
העלייה לקליטת 0.210.220.190.22Ministry oflmmigrant Absorption

האוצר 0.700.73 .0.73.0.80finance
הבי0חון 35.28335128.9628.75Defence
הבריאות 1.901.78144152Health

דתות לענייני 0.490560.570.55Religious Affairs
החוץ 0.520.580.540.54Foreign Affairs

והתרבות4 החינוך 7.969.429.6410.25Education and Culture4
החקלאות 0.280.570.291.52Agriculture

לתושבי פיצויים 0.010.01Resettling grants to
settlersסיני in Sinai

והמסחר התעשייה 0.140.230.110.11Industry and Trade
התיירות 0.120.110.100.10Touirsm

והתשתית5 האנרגיה 0.251.040.030.03Energy and
Infrastructure5

ולתכנון לכלכלה 0.010.010.010.01Economy and Planning
הפנים 0.090.100.110.11Interior

המשנורה 1.822.012.082.20Police
המשפטים 0.280.330.320.32Justice

והרווחה6 העבודה 11.0212.0212.2213.25Labour and Social
\A/olfaro6

הסביבה 0.02__לאיכות
VVelTBre

Environment
והשיכון הבינוי 0.210.230.250.25Construction and Housing
ובפיתוח המדע 0.020.020.O20.02Science and

Development
התחבורה 0.080.080.080.08Transport
תקשורת 0.030.030.03Communication
מפלגות inancing"0.050.050.050.05מימון political parties

23.9822.8022.6422.20iterestריבית
ופיצויים ensions>2.052.742.803.09גימלאות and compensations
לנכים 0.380.410.410.44iratuitiesתגמולים to invalids

ansferto'0.030.040.02העברותלרכבת railways
0.180.060.020.02toלתחבורה transport

המקומיות 1.922.061.831.82toלרשויות local authorities
לאנרגיה 0.130.130.130.14toלוועדה the Atomic Energy

commissionאטומית
ליצוא שווקים 2.322.742.902.59הענקותלפיתוח jbsidiesfor promotion of exports

מחירים 2.583.262.411.81forלייצוב stabilization of prices
,1.990.680.450.45שונות .scellaneous

המדידות .0.010.010.020.02מחלקת irvey department
אשראי 2.793.282.221.62ibsidiesסיבסוד to credit

רזרבות
6.164.82, !serves
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(המשך) הממשלה הוצאות ו. כ/ו xvh
TABLEXX/11.GOVERNMENT EXPENDITURE (cont.)

At current pirces; budget years תקציב שנות ואוספים; במחירים

תקציב כ.ג
ההוצאה ף וכע

למעשה1 .תוצאה
Actual expenditure1Budget2Budget section and

expenditure item
1986/871987/881988/891989/90

Qnn.\Percents

 חובות ופירעון פיתוח תקציב
הכל סך

100.00100.00100.00100.00DEVELOPMENT BUDGET AND
DEBT REPAYMENT  TOTAL

לחקלאים שיכון (כולל חקלאות
הערבה) ופיתוח

2.730.940.651.03Agriculture (incl. rural housing and
development of Arava region)

מים 0.711.000.330.60Waterמפעלי projects

ומסחר 5.825.062.764.50Industryתעשייה and Trade

0.420250.120.22Tourismתיירות

וכבישים 0.570.800.500.90Transportתחבורה and roads

0.420.110.090.12Communicationתקשורת

3.793.972.123.65Housingשיכון

המקומיות לרשויות 0.990.930.761.15Loansהלוואות to local authorities

ציבוריים למוסדות בניינים
בשירותי והשקעות וממשלתיים

1.0S1.260.781.37Buildings for public and government
institutions and investments

inחברה social services

אנרגיה מקורות 0.330.340.200.32Developmentפיתוח of energy sources

שונים 0.560.480.761.02Variousמפעלים establishments

חובות 82.5484.8090.9085.07Debtפירעון repayment

למחקר הלאומית 0.040.060.030.05Nationalהמועצה Council of Research

andולפיתוח Development

תקציבי חוזר 0000Budgetaryהון working capital

הכל סך עסקיים 9479569381,059BUSINESSמפעלים ENTERPRISESTOTAL

שח מיליוני NIS million

אחוזים 100.0000.00100.00100.00percents
האוצר 1.712.122.632.66Treasuryמפעלי projects

השיכון 16.9018.8421.3123.60Housingמפעלי projects

5.586.948.70Railwaysרכבת

התקשורת 16.050.300.640.69Communicationמפעלי enterprises

ישראל מקרקעי 14.66:2.5022.3226.93Israelמינהל Lands Authority

יפו 0.310.360500.47Yafoנמל port

והייצור העבודה לפריון 0.991.281.321.39Israelהמכון Institute of Productivity

הממשלתי הסחר 7.6642.5844.26Government;43.80חשבונות trade accounts

1 Accountant General's report.
2 See note 2 to table XX/10.
3 Excluding expenditure depending on income.
4 Incl. expenditure on higher education.
5 Incl. surplus or deficit for the equalization of fuel prices.
6 Includes transfers to ths National Insurance Institute

דלק. למחירי

הכללי. החשב דורו 1

כ/10. ללוח 2 הערה ראה 2

בהכגנ מותנות הוצאות כולל אינו 3

נב1הה. להשכלה הוצאות כולל 4

ההשווי בקרן גרע1ן או עודף כולל 5

ל< לניט1ח למוסד העברות כולל 6
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government employees מדינה עובדי
ישראל ומשטרת משרדים לפי המדינה1, עובדי מצבת כ/12. לוח

TABLE XX/12.  GOVERNMENT EMPLOYEES1, BY MINISTRIES AND THE ISRAEL
POLICE

31 III each year שנה כל במרס 31

19802198419853 19861987419881989

הכל 86,23579,80077,88076,52974,57870,43171,759TOTALסך

הכל 0רעהי0ך 66,63158,99857,24755.65554,03349,86750,557Governmentemployees1עוברי total
הממשלה ראש 866777797727788728719Pirmeמשרד Minister's Office

האוצר3 7,6557,6227,3947,0326,7906,8526.931Ministryמשרד of Finance3
הביטחון 2,7522,5972,4732,3352,2692,2352,223Ministryמשרד of Defence
הבריאות 17,56119,58419,29919,67419,62420,01020,878Ministryמשרד of Health

דתות לענייני 372347322308293289278Ministryמשרד of Religious Affairs
החוץ 913884879873871854883Ministryמשרד of Foreign Affairs

והתרבות החינוך 3,4063,1863,0402,6752,6802,7542,727Ministryמשרד of Education S Culture
החקלאות 3,0832,9482,8452,7002,5452,4832,411Ministryמשרד of Agriculture

ישראל מקרקעי 586565553510493526563Israelמינהל Lands Authority
ור.מ0חר התעשייה 1,113788832785737655646Ministryמשרד of Industry and Trade

המשפטים 1,9662,1322,1502,1262,0082,0022,013Ministryמשרד of Justice
והרווחה העבודה 4,3984,5504,3664,2274,1133,9993,803Ministryמשרך of Labour and Social

Welfare
והטכנולוגיה4 המדע 615660565350Ministryמשרד of Science

and Technology4
הפנים 908826801807774749814Ministryמשרד of the Interior

העלייה לקליטת 498485453433428424415Ministryמשרד for Absorption of
Immigration

והשיכון הבינוי 2,9792,6452,5092,3622,2472,2012,171Ministryמשרד of Construction <S

Housing
התחב1רה 1,098967924884895889869Ministryמשרד of Transport
ישראל 1,9811,7791,7111,5881,5561,4951,450Israelרכבת Railways
התיירות 249250238214223237Ministryמשרד of Tourism

התקשורת2,5 ,14,1905,6735,2634,9804,32398משרד , 138Ministry of Communication2,5
והתשתית האנרגיה 326282283260255263257Ministryמשרד 0) Energy and

Infrastructure
ולתכנון לכלכלה 514746455044Ministryהמשרד of Economy and

Planning
המשטרה 25293537Ministryמשרד of Police

ר,כל ישראלסך 19,60420,80220,63320,87420,54520,56421,202Israelמשטרת Police Forcetotal
17,04318,08017,69817,78717,43417,43618,003Policemenשוטרים

הסוהר בתי 2,5612,7222,9353,0873,1113,1283,199Pirsonשירות staff (warders)
(סוהרים)

1 See detailed explanation in the inlroduction. 2 In 1984. the Engineering
and Telephone Services of the Ministry of Communication became the "Bezeq
 Israel Communication Company" and are not included among government
employees. 3 As of 1986. the workers of the office Mechanization Center
of the Ministry of Finance have not been included among government
employees; see introduction. 4 Till 1989  "Ministry of Science and
Development". 5 Since 1988 Postal Services. the Post Office Bank, the

Philatelic Services and their personnel have not been included among
government employees.

והסלפון ההנדסה שירותו הפנו ב1984 2 במבוא, מפורטת הנורה ראה 1

עוברי בין עוד כלולים ואינם לתקשורת ישראלית חכרה  לבזק התקשורת, שבמשרר
האוצר שבמשרד משרדי למ'0ן המרכז עוברי ב986ו החל 3 המדינה.
המרע משרד  1989 עד 4 מבוא. ראה המדינה. עוברי בץ עוד כלולים אעם
הבולאי, והשירות הדואר בנק הדואר, שירותי עובדי מ988ו 5 והפיתוח.

המרינה. עוכרי כי/ ע1ר כלולים אינם
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מקצועי דירוג לפי מדורגים, מדינה עובדי כ/13. לוח
TABLE XX/13.GOVERNMENT EMPLOYEES, BY PROFESSIONAL GRADATION

31 III each year שנה כל במרס 31

1970'19801983219841985319861987419881989

הכל 10,80927,48129,48524,92124,63824,27223,95923,81524,217TOTALסך

2.579Physicians(9472.1332.2962.3882.3472.3932,4942,50רופאים

וטרינריים 657376797870777674Veterinaryרופאים surgeons

445721779766760760740739751Biochemistsניוכימאים and

microbiologistsומיקרוביולוגים

72130129121116111989999Pharmacistsרוקחים

המשפטי השירות 526734800797815811673703729Workersעובדי ol judicial services

ההברה במדעי 1.3663.7834.1404.0934,0783,9814,0144,0194,102Academicאקדמאים workers in social

sciencesוהרוח and humanities

1.6352.3402,2471.9251.8611,8111,7501,7141,743Engineersמהנדסים

הוראה5 Educational(9242,1412,0692,0101,9551,7551,7241,6881,69עובדי stafl5

סוציאליים6 8229621.0051,0161,0291,038984994Socialעובדים workers6

,6.55774087.6187,5967,7577אחיות5 7087,7157.862Nurses5

219255257240254230214212Physiotherapistsפיזיותרפיסטים

69232258264264255259265276Journalistsעיתונאים

וטכנאים 4,5176,9776,9362,3642.2792,0661,9581,8561,830Practicalהנדסאים engineers and
technicians

טכניים 469556570545522537522Technicalמקצועות ocupation7

(מקצ0ים<7

פארהרפוא"ם 49243034414492139Paramedicalעובדים workers

רנטגן 193213225221226220214208Xrayטכנאי technicians

מרוקר 243377424423408407410399406Researchעובדי workers

/1 See note 1 (0 Table XX14.
2 See note 2 to Table XX/12.
3 See note 3 to Table XX/12.
4 See note 5 to Table XX/12.
5 Excl. teachers and kindergatren teachers.
6 As 1974  separate gradation.
7 As of 1983  new proefssional gradation.

כ/4ו. בלוח ו הערה ראה 1

כ/2ו. בלוח 2 הערה ראה 2

כ/2ו. בלוח 3 הערה ראה 3

בלוחכ/2ו. 5 הערה ראה *

ונמות. 10רי0 כולל אינו 5
נפרו. דירונ  ב974ו הרול 6

חדש. 70,צועי דירונ  19830 7
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האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה, עובדי  כ/14. לוה
TABLE XX/14.GOVERNMENT EMPLOYEES, ACCORDING TO STANDARD GRADE
31 ill each year שנה בל במרס 31

י19671970דרגה 19801983219841985319861987419881989Grade

כולל 39,46843,71839,12331,383סך 32,609 34,077 38,47530,07426,340 26,052GRAND TOTAL

הכל 25,813קבועים0ך 27,326 28.852 29,285 31,828 33,650 34,808 31,86921.69121,894Permanent  total

'ד 29.32032,01322,30315,33112,75910,1657,7451,478539367IXIVא

09971,2134,0546.2716,1145,9396,1306,0603,3762,036XVו

ro8018152,3923,5013,4994,6744,9415,8026,7505,426XVI

4084352,0402,3962,4342,8743,0594,5433,7525,145XVII

n"12002191,5231,9801,9422,2092,3122,8702,7043,442XVIII

lO'114948091,2501,3291,5641,5202,1451,8572,164XIX1

2 O '13637017638739231,4391,3291,552XIX2

2919126289316403479848790998XXכ

4090109117171447415527XXIכא

19203446140118159XXIIכב

כו 416178XXIIIXXIV_כג

וחוזה 7,5998,9105,4736,6474,7923,7574,0574,2614,3614,446Temporaryארעיים and
הכלי סך specialמיוחד contracttotal

ארעיים5 7,5138,5885,1856,5494,7503,7164,0154,1734,2984,340Temporaryעובדים workers5

מיוחד6 86322288634241428863106Specialחוזה contract6

Percentsאחוזים

חבל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Permanenttotalקבועיםסך

'ד 92.092.066.348.243.435.228.35.7251.7IXIVא

03.13.512.019.720.920.622.423.515.69.3XVו

02.52.37.111.012.016.218.122.531.124.8XVIז

1.31.26.17.58.310.011.217.617.3235XWI'ז

0.60.64.56.26.67.78.511.112.515.7XVIII■ח

10.0.40.32.43.94.55.45.58.38.69.9XIX1

2  0'1.12.22.63.03.45.66.17.1XIX2

0.10.10.40.91.11.41.83.33.64.5XXנ

0.10.30.40.40.61.71.92.4XXIכא

0.10.10.10.20.50.50.7XXIIכנ

0.20.30.4XXIIIXXIVכגכד

1 Excl. the Airport Authority, see introduction. 2 See note 2 to Table
XX/12. 3 See note 3 to Table XX/12. 5 See note 5 to Table
XX/12. 5 Between 19721979  as annual average; as of 1980, data
refer to March 31 of 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 mcl. workers without gradation.

נלוח 2 הערר, ראה 2 מבוא. ראה התעופה. שדות רשות כולל לא 1

ללוח 5 הערה ראה 4 כ/12. בלוח 3 חערה ראה 3 ו. כ/2
הנת1גים ב980ו החל שנתי: כממוצע  1972  1979 נין 5 כ/12.
כוללת. משכורת לטי 6 בהשוואות. להיזהר יש שנה, כל במרס 31 ל מתייחסים
כולל נ7?9ז החל .ntowrtnn בררנות נכללים דרנ1ת 'd< 1*0המ'וחדיס inn בעלי

דירוג. ללא עונדים D1
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finances of local authorities המקומיות הרשויות כ0פי
בתקציב גירעון או ועודף והוצאות, כ/15.הכנסות n^

מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות, הרשויות של רגיל ובלתי רגיל
TABLE XX/15.INCOME, EXPENDITURE, AND SURPLUS OR DEFICIT IN

ORDINARY AND EXTRAORDINARY BUDGETS OF LOCAL AUTHORITIES, BY
MUNICIPAL STATUS

NIS thousand nv< אל3י

הכל אזוריותyj/m/1/מועצותעיריותסך
TotalMunicipalitiesLocal councilsRegional councils

DH'nm.irv Xבמחיריםwe/ ;ire'במחירים% 96vnaj
O'DDIU'0ריאלי'שו0פיםריאלי'שוטפיםריאלי'ooitu1ריאלי
Current></ realCurrent"/ realCurrentVo realCurrent"</ real
pirceschange1pirceschange1priceschange1pirceschange1

Incomeהכנסות
1963/645441851963/64
1972/7324219.917317.43930 27.426.01972/73
1974/7547710.234611.76962 ' 1.215.51971/75
1975/76695.S64855.511595 25.315.21975/76
1976/779350.26500.2157128 1.70.21976/77
1977/781,3333.39223.5222189 2.3711977/78
1978/792,1475.91,4755.1345327 2.313.71978/79
1979/804,0194.12,7743.6663582 1.68.81979/80
1980/819.8364.76.7624.31,6251 ,449 5.06.51980/81
1981/8220,8650.214,3552.93,4713,039 8.55.61981/82
1982/8345,7473.430,3936.77,9847,370 1.46.61982/83
1983/84121,6242.979,2664.722.24720.111 1.80.31983/84
1984/85591,3623.6397.4440.6102,87391,045 8.410.31984/85
§1985/861,984,4681.31,352,7072.7325,093306,668 4.6171985/86§
1986/873,107,76424.12,160,63028.5512,936434,198 21.28.81986/87

Expenditureהוצאות
1963/645542851963/64
1972/7324320.417418.13930 27.425.61972/73
1974/7548611.834611.17664 8.819.61974/75
1975/767018.54906.611596 13.612.81975/76
1976/779612.16712.0160130 3.60.81976/77
1977/781,3864.49684.5225193 1.87.51977/78
1978/792,32810.41,630 10.7361337 5.514.81978/79
1979/804,4731.63,1590.7701613 0.66.81979/80
1980/819,9464.86,8936.61,6141,439 1.30.51980/81
1981/8221,5923.514,7811.73,665' 3,146 16.114.41981/82
1982/8349,4830.933,2121.08,4987,773 2.18.71982/83
1983/84138,0821.990,3150.725,09122,676 7.86.61983/84
1984/85741,9516.5507,28711.3129,103105,561 2.07.81984/85

§1985/862,161,91512.11,452,53613.6375,572333,808 12.2,4.71985/86§
1986/873,181,55616.32,153.74618.8566,253461.557 15.96.31986/87

נין או ()עודף |ivor deficit ()Surplus
1963/6411__1963/64
1972/7311_1972/73
1974/759721974/75
1975/766511975/76
1976/772621321976/77

■ 1977/785346341977/78
1978/7918115516101978/79
1979/8035330925191979/80
1980/8133524854331980/81
1981/827274261941071981/82
1982/833,7362.8195144031982/83
1983/8416,45811,0492,8442,5651983/84
1984/85150,589109,84326.22914,5171984/85
§1985/86177,44799,82950.47927.1401985/86§
1986/8773,7296,88453,31727,3591986/87

As against previous year; at current prices. witn deductions
according to the Consumer Price Index. The percent change for 1986/87
as against 1985/86 was computed without Petah Tiqwa, due to the lack
of data.

שחל נשער doijo O'ooiw במחירים והוצאות המ0וח קוד0ת; nny לעומת 1

1985/66 nrw7 1986/87 .won tins לצרנן. ה0חירים ב0ד7
נתונים. נתקבלו שלא 00ני חקוה. פתח ללא Mm
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ומעמד ייעוד מקור, לפי המקומיות, הרשויות הכנסות כ/16. לוח
מוניציפאלי

n"v< אלפי

הכל Totalni'1<yMunicipalitiesסך

שוטפים IVVJ.במחירים Xשוטפים 1irvjבמרוירים ¥.<

At current prices'ריאליAt current prices'ריאלי
7>< real"k real

1985/861986/87change11985/861986/87change1

כולל 1,984,4683,107,76424.11,352,7072,160,63028.5סך

מקור
הכל 0ך  רגיל 1,724,4702,562,32218.41,198,3741,792,63721.1תקציב

הכל סל  עצמיות 1,027,8571,662,19030.4807.5451,306,51632.3הכנסות
נללית ארנונה 588.6331,036,94343.4504,304870,60642.0מזר,:

שירותים ודמי 139,204231,02931.691,440160,06841.2אגרות
46,65365,03117.932,32443,81720.0השתתפויות

ומפעלים ejtm212,895249,0167.2162,726194,2784.4
הכל סל  מועברות 110.334206,67750.291.52698,04213.2הכנסות

הכל סל  ממשלה 578.505675,8649.0297.109376.0682.8השתתפות
כללי 219,712163,08043.063,71649,75840.0מענק

358,79451278412.3233,393326,31011.3מיוערת
חינוך 229,065337,33215.6139,529200,89914.6מזה:
104,372142,3217.278,140105,8137.4רווחה

הרגיל התקציב לאיזון 7,77917,59173.72,19312,012320.7מלוות

הכל סך  רגיל בלתי 259,998545,44261.1154,333367,99383.1תקציר

וממוסדות מהאוצר מבנקים, 90,064134,64614.849,07894,94248.6מלוות
ממשלה 60,598101,03928.129,16934,9597.9השתתפות
בעלים 32,74176,96180.526,54568,07997.0השתתפות
מוסדות 22,52972,636147.612,81037,167122.8השתתפות

רגיל מתקציב 13,39268,120290.710,18663,663380.0הקצבה
וגוי) הרשות (קרנות 40,67492,04073.826,54669,183100.2אחר

Til'11
הכל 0ך  רגיל 1,724,4702,562,32218.48,3741,792,63721.1תקציב

כללי ומענק 933.9481.437.89123.26,6551.019,385205מסים
הכל סל  מקומיים ,153,421192,2490.7108,212143שירותים 1908.0

32,30252,72231.125,88342,36432.9תברואה
וביטחון 3,9645,1530.21,7892,4747.1שמירה

ובניין 12,69119,34620.58,36313,23027.0תכנון
ציבוריים 31,02640,5907.424,62431,7857.9נכסים

73,44174,43819.347,55353,3378.8אחר
הכל סל  ממלכתיים 435,454631,89914.3278,68639675313.7שירותים

ותרבות 315,780465,62516.1189,812274,98316.0חינוך
111,723155,0239.483,112113,8289.0רווחה

ונר) דת (בריאות, 7,95011,25112.25,7627,94210.7אחר

190,078267,65211.9149,866211,937735מפעלים
קודמות משנים 3,78975,040228.62.7609.360133.5העברות

הרגיל התקציב לאיזון 7,77917.59173.72.19312,012320.7מלוות

ובמבוא. כ/5י ללוח ו הערה ראה קודמת; ש(ה לעומת 1
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TABLE XX/16.INCOME OF LOCAL AUTHORITIES, BY SOURCE, PURPOSE AND
MUNICIPAL STATUS

NIS thousand

אזוריות n^yin
Local councilsRegional councils

D'DOIiy.irmבמחירים שוספיםבמחירים>*■
At current prices'ריאליAt current prices'ריאלי

7< real7o real
1985/861986/87change11985/861986/87change1

325,09321.2 512,936306,668434,1988.7GRAND TOTAL

Source
276,31116.4 418,881249,785350,8047.9INCOME TO ORDINARY

BUDGETTOTAL
111,31234.9 795,478108,994160.19612.9Own incometotal
56,47353.6 112,95027,85653.38847.2Thereof: General arnona
17,78324.1 28,73829,98142,2238.2Services fees
5,58222.3 8.8928,74712,3238.2Participations

30,0140.7 38,80320,15515,93539.2Property and enterprises
11,423312.8 61,4017,38547,235390.3Transferred incometotal

149,76118.5 159,000131,640140,79717.9Governmentparticipation total
85,18844.4 61,68270,80751.64144.0General grant
64,56715.8 97,31860,83389,15612.6Earmarked
43,86919.4 68,20745.66768,22714.7Thereof: Education
18.2686.7 25,3687,96411,1397.7Welfare
3.82039.6 3,0031,7662,57711.4Loans for balancing of ordinary budget

48,78248.1 94,05556,88383,39412.6INCOME TO EXTRAORDINARY
BUDGETTOTAL

19,4857.1 23,60921,50216,09542.7Loans from banks, the treasury and institutions
13,34058.1 27,46818,08938,61263.7Government participation
3,7502.7 4,7962,4464,08629.2Owners' participation
4,771219.1 20,0414,94915,428139.2Patricipation of institutions
1,72711.8 2,5401,4791,918Allocation from ordinary budget
5,709114.3 15,6018,4197,25533.9Other (municipality fund, etc.(

Purpose
276,31116.4 418,881249,785350,8047.9INCOME TO ORDINARY

BUDGETTOTAL
152,29919.2 236,343124,994182,16311.9Taxes and general grant
15,6993.2 19,78629,51029,27323.7Local servicestotal
3,30930.8 5,6613,1144,69716.4Sanitation
36314.3 3681,8112,3112.8Guarding and safety

2.7317.4 3,8561,5962,2609.7Planning and building
3,2233.0 4,3243,1794,4819.7Public assets
6,078295 5.57719,81015.52439.8Other

74,98319.0 116,13781,785119,00911.8Government servicestotal
55,61221.1 87,66770,355102.97511.2Education and culture
19,02012.3 27,8559,59113,3406.9Welfare

35128.6 6151,8392,69413.9Other (health, religion .etc.(

29,2317.9 41,05710,98114,65825Enterprises
280566.7 2,5567493,124213.3Transfers from previous years

3,82040.0 3,0031,7662,57711.4Loans for balancing ofordinary budget

\ As against previous years; see note \ to Table XX/15 and introduction.
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מעמד ולפי ייעוד סוג, לפי המקומיות, הרשויות הוצאות כ/17. לוח
מוניציפאלי

n"1u אלפי

הכל עירי/תסך
Totalvlunicipalitiesr

שינויD'DOnyבמחירים שינוישוטפיםבמחירים>*. 1X,

At current prices'ריאליAt current prices'ריאלי
"/>< real"/>< real

1985/861986/87change11985/861986/87change1

כולל 2,161,9153,181,55616.31,452,5362,153,74618.8סך

סונ
הכל סך רגיל בתקציב 1,905,971.2,617,9899.01,300,6741,779,36910.2הוצאות

ומשכורת 691,784932,4596.4497,185660,9526.2שכר
לפעולות 694,306902,6894.0435.083567,1386.9הוצאות

ותרומות 215,617348,238285143,318231,49231.2השתתפויות
חרפעמ'ות 50,711128,01293.937,300105,6201175הוצאות

הכל סך מלוות 253,554306.5927.1187.788214.16712.4פירע//
קרן 14,54120,2396.99.53912,0413.0תשלומי

ריבית 26,33613,62660.322,3088.88569.4תשלומי
הצמדה 212,677272,7271.5155,941193,2414.8הפרשי

הכל סך  רגיל בלתי בתקציב 255,944563,56768.9151,862374,37789.3הוצאות
פיתוח 194,715411,28062.0118.095277,78880.2עכורות
וציוד 31.08853,09331.115,67226,20630.0מכונות
הון 10,2319,65325.06,7482,24677.0העברות

וקרקע בניינים 6,56616,07484.65,94614,97592.7רכישת
13,34473,467322.85,40153,162656.0אחר2

הכל סך רגיל בתקציב 1,905,9712,617,989הוצאות
11"

9.0
וד

1,300,6741,779,36910.2

390,215367,64924.4253,968221.78028.3הנהלה3
הכל מקומיים0ך 436,380675,72722.8323,526501,80224.4שירותים

169,623251,09219.7132,123195,96721.8תברואה
וביסחון 33,20246,1169.721,45129,2269.3^מירה

ובנייה 32,19046,79915.824.70935,20414.7תכנון
ציבוריים 140,633208,82916.6102.077148,85215.4נכסים

וכוי) עירוני (פיקוח 60,732122,89156543.16692,55366.3אחר
הכל ממלכתיים0ך 831,5231,186,63712.4540,535763,71312.8שירותים

ותרבות 632,467901,52512.3395.970558,80012.9חינוך
157,830229,43414.4117.569169.61314.6רווחה

דת) (בריאות, 41,22655,6786.726,99635,3004.8אחר
179.485243,5657.1130,966182,51911.3מפעלים

אחרות 68.368144,41175.851,680109,55581.3הוצאות
הכל סך רגיל בלתי בתקציב 255,944563,56768.9151,862374,37789.3הוצאות

הכל מקומייםסך 81,010194,01983.645.559125.791112.4שירותים
תברואה 17.21938,8817358,29218.34575.0מזר,:

וביטחון 8.6489,78111.82,7344.49240.0שמירה
ציבוריים 44,453116,766102.327,88285,358134.5נכסים

הכל 0ך  ממלכתיים 102.602197,68048.357,404122,79663.7שירותים
ותרבות חינוך 90,867177,93950.450,457109,69267.0מזה:
הכל 0ך 52.23585,33725.537,51061,02324.3מפעלים

אחרות 20.09786.531230.711,39064,767336.7הוצאות
כ/15. ללוח 1 הערה ראה ו

ואחר. מלוות 9ירעון מינהל. הוצאות כולל 2

יתר. משיכות על ריבית כולל 3
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TABLE XX/17.EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES, BY TYPE AND
PURPOSE OF EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS

NIS thousand

אזוריות /1/yp/o
Local councilsRegional councils

Q'QOIU.irvjבמחירים ■x<במחירים>\v<u 1X,

At current prices'ריאליAt current prices'ריאלי
7o real7 real

1985/861986/87change11985/861986/87change1

375,57215.8 566,253333,808461,5576.2GRAND TOTAL

Type
321,78910.0 460,796283,509377,8242.4EXPENDITURE FROM ORDINARY

BUDGETTOTAL
117,50110.1 168,41277.098103.0942.7Wages and salary
126.5033.5 170.538132,720165,0134.5Expenditure for activities
40,09828.6 67.13832,20149,60718.3Participations and donations
7,17329.8 12,1806.23810,21326.2Nonrecurrent expenditure

30,5147.0 42,52935,25249,8968.7Repayment of loanstotal
2,48915.5 3,7422,5134.45636.2Payment of principal
2.13220.7 2,2001,8972,5412.9Payment of interest ■

25,8948.5 36.58730,84342,8996.8Linkage of differentials

53,78350.7 105,45750,29983,73327.9EXPENDITURE ON DEVELOPMENTTOTAL
41,18339.3 74,62835,43758.86427.5Development
4.56391 9 11,39610,85315,4919.6Machinery and equipment
1.4471285 4,3082.0363.09816.8Capital transfers
23140.0 17738892182.9Acquisition of real estate

6,359805 14,9481,5855.359159.7Other2

Purpose
321,78910.0 460,796283,509377,8242.4EXPENDITURE FROM ORDINARY

BUDGET TOTAL

85,325145 94,96750,92150.90223.2Aministration3
61.31626.5 100,96551,53872,9608.7Local servicestotal
23.77617.2 36,27313,72418,8525.5Sanitation
4.633125 6,7887,11710,1029.0Guarding and safety
4,87626.7 8,0432,6043,5524.8Planning and building

23.98728.8 40.23614,56819,7414.1Public assets
4,04482.8 9.62513,52520.71317.6Other (municipal supervision etc.(

138,96418.0 213.447752,025209,4775.8Goverment servicestotal
105.76018.7 163,398130,738179,3275.3Education and culture
28,9078.0 40,65013,35419,17110.3Welfare
6.29714.6 9,3997.93310,9796.3Other (health, religion(

29,4773.5 37, 15719,04223.8903.6Enterprises
6,70663.3 14,2619.98320,59558.2Other expenditure

53,78350.7 105,45750,29983,73327.9EXPENDITURE FROM EXTRAORDINARY
BUDGET TOTAL

17,94551.9 35,48917,50632.74043.7Local servicestotal
6,26739.8 11,4092,6619,127163.4Thereof: Sanitation
י 6796.0 9345,2364,35435.9Guarding and safety
8.92142.8 16,5877,65014,82148.8Public assets

22.34331.9 38.37622,85536,50822.7Government servicestotal
20.73331.5 35,50719,67732.74027.8Thereof: Education and culture
7,55351.9 14,9357,1729,378Enterprisestotal
5.941115.4 16,6562.7665,10841.9Other expenditure

/1 See note to Table XX15.
2 Irrcl. administrative expenses, repayment of loans and other.
3 Incl. interest on overdraft.
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finances of town associations ערים איגודי כספי
שירות לפי והוצאות, ומקור שירות לפי כ/18.הכנסות, לוח

ערים1 באיגודי וסוג
TABLE XX/18.INCOME, BY SERVICE AND SOURCE, AND EXPENDITURE, BY

SERVICE AND TYPE IN TOWN ASSOCIATIONS1
rrtu NISאלפי thousand

.IVVJ 96

ריאלי1985/8621986/873
7 real
change3

שונופים Atבמחירים current prices
כולל 0ך  438,383461.62322.3INCOMEהכנסות  GRAND TOTAL

Serviceשירות
17,62523,4342.1Fireכנאות extinguishing

ותברואה 19,55924,5403.6Sewageביוב and sanitation
 וטרינרי 38056013.2Veterinaryשירות services 
מטנח"ם slaughtethousesבתי
הסכינה 7971,5926.1Environmentalאימת protection

81215.2Waterמים
חולים 16Hospitalsבתי

הכל 0ך  רגיל ,29.82550תקציב 15427.9Ordinary budgettotal
הבנ0ה Sourceמקור of income

הרש1י1ת 17,26232.66544.7Participationהשתתפות of local authorities
הממשלה 9,18113,3409.4Participationהשתתפות of government

עצמיות5 3,3824,1497.5Ownהכנסות income^

רגיל בלתי 8,55811,4692.9Extraordinaryתקציב budget

כולל 0ך  39,81459,33613.5EXPENDITUREהוצא1ת  GRAND TOTAL

Serviceשירות
19,30923,6985.7Fireכנאות extinguishing

ותברואה 19,32421,41414.9Sewageניונ and sanitation
 וטרינרי 35150310.0Veterinaryשירות services 
מטנח"ם slaughterhousesנת1
הסנינה 8061,6287.3Environmentalאיכות protection

39130.4Waterמים
חולים 10Hospitalsנחי

ההוצאה Typeסוג of expenditure
הכל רגילסך 31,38047,263145Ordinaryתקציב budgettotal

ומשכורת 15,80020,6180.1Wagesשכר and salary
לפעולות 10,86919,13132.6Expenditureהודאות on activities
andוהשתתפויות participation

חרפעמיות 88898315.9Nonrecurrentהוצאות expenditure
מלוות 3,8236,53131.2Repaymentפירעון of loans

הכל סך רגיל בלתי 8,45412,0739.9Extraordinaryתקציב budgettotal
פיתוח 6,2318,4183.8Developmentעבוהת

ואחר6 ציוד 2,1623,65529.8Acquisitionרכישת of equipment andother6

1 Excl. 5 town associations. whose budgets are included in the budgets
ot local authorities  see introduciton, 2 In 1985*87 data refer 10 6 !own
associations for environmental protection (see introduction). 3 See note
1 to Table XX/15; percent change was computed for 4 town associations
for environmental protection what were active both in 1985/86 and
1986/87. 4 Incl. estimates lor associations that did not submit their
reports. 5 From interest and from sale of services and
property. 6 Incl. repayment of loans.

ראה  0קו0יות רשויות בתקציבי כלולים שתקציביהם ערים איגודי 5 כולל לא 7

לאינות ערים איגודי ל6 מתייחסים הנתונים ,1986/87 בשנת 2 מבוא.
השינוי אחו! כ/15: ללוח ו הערה ראה 3 מבוא). (ראה הסביבה
ב986/87ו. והן ב1985/86 חן tfwv) הסביבה לאיכות ערים איגודי ל4 חושנ
שלהם. יודוחות את הגישו שלא האינ1רים 'עבור אומדנים כולל 4

0ל1>ת, פיר^ן כ(לל 6 ורכוש. o'nn'e/ nnonoi מריבית 5
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ציבורי סדר כ"א. פרק

רציניות") ("עבירות המשטרה ידי על שנרשמו עבירות
בתי הבאים: מהסוגים המשפט בבתי ושנתבררו
משפ0 בתי השלום, משפט בתי מחוזיים, משפט
קודמות, בשנים הצבאיים. הדין ובתי לנוער השלום
והרשעות האשמות של הס00יס0"ם בעיבודים נכללו
בפנקס נרשמו שלא עבירות על פליליים משפטים גם
בתי ממזכירויות נתקבלו עליהן שדיווחים ההאשמות,
אינם קלות תנועה עבירות על משפםים המשפט.

כלולים.
בפנקס שנרשמו פליליים אירועים חקירה: תיקי
ניכוי לאחר ועוונות) (פשעים המשטרה של ההאשמות
תיקי על הנתונים במשטרה. תיק סגירת של המקרים

וכ"א/14. כ"א/3 בלוחות מופיעים חקירה
כתב הוגש שלגביו פלילי אירוע פלילית: עבירה
יכולה עבירה עבירה. ביצוע על אחד אדם כנגד אישום

אחד. חוק סעיף מאשר יותר של הפרה להיות
משפט בית תיק הינה הספירה יחידת האשמה:
אישום לכלול יכול משפט בית תיק אחד. נאשם לגבי
תיק כל אדם. אותו כנגד אחת כעבירה מאשר ביותר
אירועים מספר בו נדונו אם גם אחת, פעם נמנה
ארם שונים. ובמקומות שונים במועדים שבוצעו פליליים
נכלל השנה, במשך אחת מפעם למעלה שהואשם
שבהם המשפט בית תיקי כמספר זו בסטטיסטיקה

הנחקרת. השנה במשך הואשם
שהוגשה בהאשמה אדם של בדין חיוב הרשעה:
חיוב כל נחשב כהרשעה אחד. משפט בית בתיק נגדו
השנה, במשך אתת מפעם יותר שהורשע אדם בדין.
חו"ב שבהן ההרשעות כמספר זו בסטטיסטיקה נכלל

שונים. בתיקים השנה במשך בדין
אישום לכלול יכול משפט בית תיק העבירה. סוג
בעיבודים אחד. חוק סעיף מאשר יותר של בהפרה
לפי אלה במקרים העבירה סוג נקבע הסטטיסטיים
כולה, ובהרשעה בהאשמה ביותר החמור החוק סעיף
בהתאם לנאשם הצפוי המכסימלי העונש מבחינת

לחוק.
נהוג שהיה הפליליות העבירות סיווג עודכן ב1979,
סיווג זהו .1964 מאז לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה
הלשכה ישראל, משטרת של בשימושם הנמצא אחיד,
הסיווג עדכון נוספים. וגופים לסטטיסטיקה המרכזית
הסדר כלפי בעבירות בעיקר שינויים, מספר הצריך
הסברים המוסר. כלפי ועבירות מין עבירות הציבורי,
ראה לחרש הישן מהסיווג מעבר למפתח נוספים
.1980 ,3 מסי מוסף"  לישראל סטטיסטי "ירחון
פליליות עבירות על שהורשעו אנשים עבריינים:
השנה במשך שהורשע אדם השנה. במשך רציניות
פעם זו בסטטיסטיקה נכלל אחת, פעם מאשר יותר
העבירה לפי הינו העבירה סוג לפי המיון בלבד. אחת
הורשע שבה האחרונה בהרשעה ביותר החמורה

הנחקרת. בשנה
נחשבו ,23.7.1971 עד וצעירים: מבוגרים
ונערים שנה 18 להן מלאו שטרם נערות "קטינים"

סיכום לוחות
והסברים הגדרות

ציבורי סדר על ההוצאה
הממשלה משרדי הוצאות את כוללות הוצא1ת
הלאומיים המוסדות לאומי, לביטוח המוסד השונים,
ההסתדרות היהודית, הסוכנות של בישראל (ההוצאות
והרשויות היסוד) וקרן לישראל קיימת קרן הציונית,
עסקיים מפעלים של הוצאות נכללו לא המקומיות.
חלקית או מלאה בבעלות בע"מ, כחברות המאורגנים

אלה. גופים של
ההוצאות ציבורי: סדר על הממשלה הוצאות
הפנימי הסדר על בשמירה הקשורות ולמחקר לניהול
סוהר בתי אש, כיבוי משטרה, משפט, בבתי במדינה,

עבריינים. ושיקום למעצר אחרים ומקומות
הוצאות אודות ההגדרות של נוסף לפירוט
מוסף"  לישראל הסטטיסטי "ירחון ראה הממשלה

.1989 ינואר ,1 מסי

שופטים
וכן שופטים, שהם רשמים גם כלולים השופטים בין
שופטי מקומיים, לעניינים המשפט בבתי השופטים כל
הדין בתי שופטי  1969 בשנת והחל תעבורה

לעבודה.

דין עורכי
יסוד על הדין עורכי מספר נקבע 1962 שנת עד
דין, כעורכי לשמש המורשים של הרשימות
הפרסומים" ילקוט  ב"רשומות שנתפרסמו
סמך על  1963 שנת מסוף השנה; במרוצת
עורכי ברבר הדין עורכי מלשכת שנתקבלו המספרים

הדין. עורכי בפנקס הרשומים הדין

משפט בתי

בלוחות הנתונים המשפט. בבתי העניינים
המשפט בתי פעולות את כוללים אינם כא/3כא/7

הצבאיים.
על הסברים המשפט, בתי על מפורטים נתונים
השינויים תיאור וכן הנתונים של העיבור ושיטת מקורות
בסדרת מתפרסמים המשפט, במערכת העיקריים

שנה. מדי הלשכה של המיוחדים הפרסומים

פלילית סטטיסטיקה
והסברים הגדרות

כא/108, בלוחות ואילך 1979 לשנת הנתונים
על ראשונה בדרגה הפליליים המשפטים את משקפים
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מבחן שירותי
הזקוקים נוער בני גם כוללים החקירה על הנתונים
המשפט. בתי ע"1 שהופנו ומבוגרים והגנה" ל"השגחה
בהשגחה ומבוגרים נוער בני כוללים מבחן על הנתונים
שינויים על בלבד. משפט בית צו פי על בטיפול או
ראה  ב0יפול התיקים של והספירה הרישום בשינות

.668 עמי ,24 מס שנתון

מקורות
שופ0ים לגבי מתקבלים כייא/2 בלוח הנתונים
 דיינים לגבי המשפ0; בתי הנהלת ממזכירות
 דין עורכי לגבי הרבניים, הרין בתי ממזכירות
 וסוהרים שומרים ולגבי הדין עורכי מלשכת

הסוהר. בתי ומשירות ישראל ממשטרת
 כ"א/14 וכן כ"א/7 עד כ'יא/3 בלוחות הנתונים
בתי מזכירויות של הס00יס0י הדיווח מתוך נלקחו 19
מסה הדתיים, הדין בתי לעבודה, הדין בתי המשפ0,
תלונות נציב ודו"ח לנוער החסות שירות המשטרה,

הציבור.
מתוך מדגם על מבוססים כייא/7 בלוח הנתונים
המרכזית בלשכה המתקבלים המפורטים הדיווחים
בבתי שנתבררו אזרחיים עניינים על לס00יס0יקה

והמחוזיים. נלוים) להליכים (פרס השלום משפם
חומר מתוך לקוחים כ"א/138 בלוחות הנתונים
המרכזית ללשכה ישראל משטרת שסיפקה
חומר התקבל 1977 שנת מאז לסטטיסטיקה.
וחבל שומרון יהודה, תושבי ממוכן. בקובץ המשטרה

הקובץ. מן נוכו בישראל שנשפטו עזה
כוללים ואילך 1967 לשנים אלה ממקורות הנתונים

ירושלים. מזרח את

ענישה (שפיטה, הנוער חוק שנה. 16 להם מלאו שטרם
לגבי הוחל בתשל"א1971, שהתקבל טיפול), ודרכי
מי היה קטין ,1975 באוקטובר מ1 בשלבים: נערים
קטין ,1977 באפריל 1 מאז שנה. 17 לו מלאו שטרם

שנה. 18 לו מלאו שטרם מי הינו
תשלייח1978, (3 מסי (תיקון העונשין בחוק
שלא מי כי נקבע, ב28.6.1978 בכנסת שהתקבל
 פלילית אחריות בר אינו שנים שלושעשרה לו מלאו
אינו שנים תשע לו מלאו שלא מי כי הקורם, הדין במקום
הכנסת החליטה ב20.6.1984, פלילית. אחריות בר
הורדת שמשמעותו העונשין, בחוק 19 מס' תיקון על
משלושעשרה הפלילית האחריות של המינימאלי הגיל

שנה. לשתיםעשרה שנה
,1979 כשנת החל הסטטיסטיים בעיבודים
משפט בבית שנשפטו אלה הינם צעירים עבריינים
בשנים שנערכו הסטטיסטיים בעיבודים לנוער. שלום
להם מלאו שטרם נערים היו צעירים עבריינים קודמות,
שבה בשנה שנה, 19 להן מלאו שטרם ונערות שנה 17

נשפטו.
שנערכו סטטיסטיים בעיבודים מועד. עבריין
סוף עד שהורשע עבריין כמועד נחשב קודמות, בשנים
הורשע אם גם יותר, או עבירות בשתי הנחקרת השנה
מועד עבריין ,1979 בשנת החל אחר. במשפט בכולן
בשתי הנחקרת השנה סוף עד שהורשע אדם הוא

יותר. או הרשעות
מי חדש כעבריין נחשב ,1979 לפני חדש. עבר"ין
בשל אחת פעם רק הנחקרת השנה סוף עד שהורשע
המשטרה. של ההאשמות בפנקס שנרשמה עבירה
עד בדין שחו"ב מי חדש כעבריין נחשב ב1979, החל
אם גם בלבד, אחת בהרשעה הנחקרת השנה סוף

הורשע. שבגינה אחת עבירה מאשר יותר כללה
המצב לפי נקבע העבריינים גיל העבריינים. גיל
על חושבו העבריינים של השיעורים בדין. החיוב בשנת
קבוצת לפי המתאימה, באוכלוסייה 1,000 כל
עלייה. ותקופת דת, לידה, יבשת גיל, מין, אוכלוסייה,

שריפות

ב"שנתון לאחרונה התפרסמו שריפות על נתונים
.614613 עמי ,35 מסי לישראל" הסטטיסטי

עבריינות נפגעי
לאחרונה התפרסמו עבריינות נפגעי על נתונים
עמי ,1984 35 מסי לישראל" הסטטיסטי ב"שנתון

.610

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
1981 כבאות ושירותי שריפות 703

1981 עבריינות נפגעי סקר 729
1987 פלילית סטטיסטיקה 859

1988 משפטית סטטיסטיקה 862
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SUMMARY TABLES

ציבור* סדר על הוצאות  כ"א/1. n^
TABLEXXI/1.EXPENDITURE ON PUBLIC ORDER

Budget years

OID'O mnr<

תקציב nnu

1984/85 1983/84 1980/81 1970/71

שו0סי0 במחירים שח, אלפי
NIS thousand, at current prices

Expenditure of !he govern■

menl, the nalional institu
lions and the local

authorities  total

Excl. defence expenditure and
public debt transactions

Thereof: expenditure on public

order, police and judiciary

8.251.568 1,523.680 106.807 1.199

ותשלום ביסרוון הוצאות 63058,387871,1114,151,504ללא
יוונות

צינורי, סדר ע? הוצאות 221,61123.919125,817מזה:

ומט9טים משטרה

Percentsאחוזים

המוסרות הממשלה, הוצאות
המקומיות והרשויות הלאומיים

הכל סך 

ציבורי סרר ע? ההוצאה nnj>1.81.51.61.5Percent expenditure on public

ההוצאות כל orderמסך of total expenditure
צינורי סרר על ההוצאה 352.82.83.0Percentאחוז expenditure on public order

הוצאות ללא ההוצאות כל ofמסר total expenditure, excl. defence
nain otrwm /mooexpenditure and public debt

transactions

וסוהרים שוטרים דין, עורכי ד"נים, שופטים, כי'א/2. m*
TABLE XXI/2.JUDQES AND JUDGES IN RABBINICAL COURTS, LAWYERS,

POLICEMEN AND PRISON STAFF
1955196019701980198519881989

'D'ODIWJUDGES1
העליון oouori n^981010111111Supreme Court

המחוזיים המשפט 33415684887981Districtבתי Courts
השלום2 0ש03 '6280100123146149144Magistratesבתי Courts2
לעבודה הדין 1020171919Labourכתי tribunals

הדין בבתי 556372859383JUDGESדיינים IN RABBINICAL
COURTS1הרבניים'

הכלי 0ן  דין 1,5352,3034,8537,2548,6519,497LAWYERSעורכי  TOTAL1

חדשים מוסמכים :327238328349477532Thereofמהם: newly called to
the bar

 ישראל 6,9387,33812,89719,60420,58620,54721,122POLICEמ^סרת  TOTAL1
הכלי סך

6,4326,79411,42717.04317,69817,43618.003Policemenשו0רים
3,1283,199Warders§5065441,4702,5612,888סוהרים

1 Data on judges, policemen and warders relate to 31 III each year; הנתונים ל31.3: שנר, כל מתייחסים וסוהרים שוטרים שו00י0. <!' 1>נחו1ים ו
data on judges in rabbinical courts and lawyers  to 37 XV of the previous year. האחרונה. שלפני בשנה ל31.12 מתייחסים דין ועורכי a'vi Vv

2 Incl. judges in juvenile, municipal and traffic courts. ולתענורה. מקומיים לעניינים לנוער, שלום 0ש0ס כבתי שופגוים כולל 2
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ועבריינים עבירות משפם, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/3. לוח
TABLE XXI/3.COURT MATTERS DECIDED, OFFENCES AND OFFENDERS

משפט בבתי שנתבררו Courtעניינים matters decided

תיקי
ווקירה
רשומים
במשטרה

Investigation
files

registered
at the police

בעבירות שהורשעו עבריינים
רציניות

הכל סך

Total

אזרחיים

Civil

Criminal d'O'VdOffenders convicted of
grievous offences

הכל סך
Total

כולל לא
עניוות

קלות תנועה
Excl. minor

traffic
offences

מבוגרים
Adult

צעירים
Juvenile

1951115,84614,98549,009 100,86133,5541,072 8,320

1955194,88940,70276,249 154.18737.73412,443

1960292,001108,914104,118 183,08756,1463,988 16,751

1965389,863172,313145,871 217,55089,9565,330 20,032

1966432,255188,811147.022 234,44497,0045,341 19,194

1967430,943205,390147.079 225,55399,7093,631 13,907

1968449,877214,854144,662 235,023101,2834,460 14,179

1969413,189177,449142.312 235,740109,8095,062 17.730

1970392,021149,726146,954 242,295134,5455,282 18,183

1971395,846143,722144,409 252,124140,987

1972421,194142,961151,380 278,233146,446

1973380,499132,653147,934 247.846135,678

1974388,458140,988141,369 247,470162,05118,190

1975491.560162.979170,972 328,581180,24721,437

1976542,983165,605185,492 377,378189,552

1977550,391167,161193.318 383,230203,91220,498

1978620,914176,553230,416 444,361213.433

1979647,760172,379233,377 475,381230,6223,558 23,060

1980683,392192,206251,705 491,186247,084

1981683,106187.750261 ,385 495.356243,4063.368 20,569

1982563,598160,885229.774 402,713220,8373.509 20,332

1983613,074224.793228,681 388,281239,8303,237 23,372

1984665,098260,627238,966 404,471252,2393,465 26,868

1985743,718277.062299,698 466,656243,7193,653 28.770

1986687,248286,980241.772 400,268227,2093.212 30,146

1987720,870288,755256,392 432,115244.7542,729 27,137

1988681,513318,523221 ,435 362,990256,906
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courts משפט בתי
פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, בבת1 עניינים  כ"א/4. לוח

TABLE XXI/4.COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF
PROCEEDING1

0וג
עניין

שלב
1950196019701980198519871988Stageפעולה of

proceeding
Type of
matter

המשפט בתי <jAll courts

301,256הוגשוכל 96,686395,281702,479748,911734,937723,266ENTEREDALL

292,001נתבררוהעניינים 90,745392,021683,392743,718720,870681,513DECIDEDMATTERS
069,679רם 18,33085,819185,034258,031282,789333,026PENDING

נתבררו

116.149הוגשואזרחיים 14,437148,825201 ,589276.740309,062355.678EnteredCivil

108.914נתבררו 13,456149,726192.206277.062288,755318,523Decided
040,427רם 7.21852,851107,212159,895186,992224,109Pending

נתנררו

185,107הוגשופליליים 82,249246.456500,890472,171425,875367,588EnteredCriminal

183,087נתבררו 77,289242.295491,186466.656432.115362,990Decided
029,252רם 11,11232.96877,82298,13695.797108.917Pending

נתבררו

107,386הוגשומזר.: 46,529150,835254.571298.978253,021232,196EnteredThereof:
כולל 104,118נתבררולא 42,541146.954251 ,705299,698256.392221,435Decidedexcl.
024,370רםעבירות 8,84127.69059,89269,51 164.93673.138Pendingminor
trafficנתבררותנועה
offencesקלות

ומעלה 15 בני תושבים ל1,000 שיעורים
Rates per 1,000 population aged 15 and over

70.2164.7151.3176.1201.6189.7200.3ALLכל

ENTEREDMATTERS2הוגשוינים2הענ

16.685.875.277.896.9104.3121.2EnteredCivilהוגש!יםאזררו

53.678.976.198.3104.785.479.1EnteredCriminalהוגשוםפלילי

העלבית uoiunnI■1Supreme Court

5961,9883,1374.3425.0705,0615,064EnteredAllהוגשוכל matters
4222.0002.8664.0645.3894,9954,741Decidedנתבררוהענ"נים

טרם
נתבררו

3786749373,3982,8303,1113,435Pending

22,1582.7793,1123.4793.412EnteredCivil(4531,6הוגשואוררו"ם

3201.6301,9072.5933,3783,3063.217Decidedנתבררו
0רם

נתבררו
3115647562,4432.1322,5482,744Pending

1433869791.5631,9581,5821.652EnteredCriminalהוגשופליליים
1023709591,4712.0111,6891,524Decidedנתבררו
0רם

נתבררו
67110181955698563691Pending

575 ציבורי סדר



י(המשך) פעולה ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים כ"א/4. לוח
TABLE XXI/4.COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF

PROCEEDING1 (cont.)
0וג
'1נ"ן

שלב
1950196019701980198519871988Stageפעולה of

proceeding
Type of
matter

Q"r1nnnבתי ootunnDistrict courts

7,46226,12454,66870,526101,79899,10896,436EnteredAllהוגשוכל matters
6.62724.03552.58873,46999.57798,41897,280Decidedנתבררוהעניינים

3.65613.18127,06439.38355.7165978658,852Pendingטרם
נתבררו

85,74783,14680,920EnteredCivil(6,20523,06648,95659,23וו1גש1אזרחיים

5,54821,13047,50162,34883.35181,97182,189Decidedנתבררו

03,24911,32224,57835,82451,50555,83754,578Pendingרם
נתבררו

1,2573,0585,71211,29516,05115,96215,516EnteredCriminalהוגשופליליים

1,0792,9055,08711,12116,22616,44715,091Decidedנתבררו

4071,8592,4863,5594,2113,9494,274Pendingטרם
נתבררו

Magistrates' courts3 השלום3 מעופ0 בת1

All matters

Civil

Criminal

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

585,846 599,639 613,390 467.749 246,329 211.015 70.925

545.090 587,551 611,178 445,350 249,438 206,163 67,481

245.431 196,027 '177,931 112,679 41,395 45,981 12.108

242140 198,218 166.559 123,843 90,255 89,851 7,779

205,130 180.081 170,409 111,529 94,709 84.418 . 7,588

144,486 107,502 86,948 60,262 23,935 27,369 3,658

343,706 401 ,421 446,831 343,906 156,074 121.164 63,146

339,960 407,470 440,769 333,821 154,729 121,745 59,893

100,945 88.525 90,983 52.417 17,460 18,612 8,450

wunכל

נתבררוהעניינים

טום
נתבררו

הוגשואזרחיים

נתבררו

טרם
נתברר

הוגשופליליים

נתבררו

טרם
נתבררו

Juvenile courts4 לנווןד4 השלום משפנו בתי

4794,3215.11110,0846,9606,3606,263EnteredAllהוגשובל matters
5084.1565.34110,0387,1506,0605,928Decidedהעניינים

02411,1351,0483,1281,9752,3902,693Pendingרם
נתבררו
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פעולהץהמשך) ושלב עניין סוג לפי משפט, בבת1 עניינים כ"א/4. לוח
TABLE XXI/4.COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF

PROCEEDING1 (cont.)
Type of
matter

Stage of
proceeding 1988 1987 1985 1980 1970 1960 1950 שלב

פעולה
סוג

ענ"ן

מקומייםבתי לעניינים odu/oMunicipal courts
13.92856.15777.105733.330117.270הונשוכל 147,200103, 154EnteredAll matters

13.39253.84975.176133.849115.977ני/ניר/העניינים 149.70295.660Decided
טרם

נתבררו
8617.52810.81717,27718.621 18,20926,046Pending

לשכבתי Tenancyירותהדין tribunals
9191.0451.102889_הוגשוכל 967884EnteredAll matters

1.0169351.419817נתבררוהעניינים 1.177750Decided
טרם

נתבררו
621509682485 522565Pending

לעבודהבתי Laborהדין tribunals

כל
העניינים

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

7,854
5.462
4.016

5.346
15.203
8,487

20.726
19,247
19,057

23,880
23,029
20.990

28,773
27.724
22.050

Entered
Decided
Pending

All matters

הונשואזרחיים

נתבררו
0רם

נתבררו

6,379
4,459
3,040

14,634
14,317
8.001

20,355
18.747
18,788

23.330
22.580
20.620

28.322
27.237
21.736

Entered
Decided
Pending

Civil

הוגשופליליים
נתבררו
0רם

נתבררו

1,475
1,003
976

712
886
486

371
500
269

550
449
370

451
487
314

Entered
Decided
Pending

Criminal

1 Some discrepancies between successive years are due to omissions והוספות השמטות בנלל נתהוו לשנה משנה נמעבר מסוימים הפרשים 1

and additions in !he reports. 2 Excl. minor traffic בבתי הפליליים העניינים 3 קלות. תנועה לעבירות פרט 2 בריווח.
offences. 3 Criminalmatters in municipal courts have been included as השלום; משפ0 לבתי בסיכום גם מ1983 נכללו מקומיים לבניינים ODwnn
of 1983 also in the sum total of the magistrates' courts: in the sum total כולל לא ב983ו, התל 4 בלבד. אחת פעם נכללו  המשפ0 בתי לכל נסיכית
of a!! courts they are included only once. 4 As of 1983. excl. reports מעצרים. על דיווח
on arrests.

פעולה1 שלב לפי דתיים, דין בבתי עניינים  כ"א/5. לוח
TABLE XXI/5.RELIGIOUS COURT MATTERS, BY STAGE OF PROCEEDING1

19501960197019751980198519871988

הרבניים הדין Rabbinicalבתי courts
9,01823.42129,09336.02145,36263.41359.05655,514Enteredהוגשו

8.63520,72230,71335.58642.31261,66371,29151.643Decidedנתבררו

נתבררו 01.51419,18517,34819,70225.73938,32526,81530.708Pendingר0

ה10ר11"ם הדין Shariaבתי courts
2,0432,6512,0513,4323,9304.1374.3572,915Enteredהוגשו

2,0302.6252.0753,3833,8313,7564,1012.674Decidedנתבררו
נתבררו 013136140298516747906946Pendingרם

הדרוזי הדין Druzeבית court
119184207207236215Entered_הוגשו

151177193214245231Decidedנתבררו

נתבררו 0857563435738Pendingרם

/1 See note 1 10 Table XXI4. כא/4. ילוח ו ר,ערר, ראה
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עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/6. לוח
TABLE XXI/6.COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER

Type of matter 1988 1987 1985 1980 1970 1960 1950 עניין סוג

All MATTERS

All civil matters

High court of Justice

Civil appeals

Other civil matters

All criminal matters

3,217 3,306 3,378 2,593

1,457 1,387 1,084 802

713 775 1,046 830

1,047 1,144 1,248 961

1,524 1.689 2,011 1,471

District Courts

העניינים 4222,0002,866כל

האזרחיים הבניינים 3201,6301,907כל

לצדק גנוה דין 86333381בית

אזרחיים 151567599ערעורים

אזרחיים 83730927עניינים
אוזרים

הפליליים העניינים 702370959כל

המחוזיים המשפט בתי

העניינים 6,62724,03552,58873,46999,57798,41897,280ALLכל MATTERS

האזרחיים העניינים 5.54821.13047.50162,34883,35181,97182,189Allכל civil matters

כספיות 7272,9376,2927,9967,0086,4576,696Pecuniaryתובענות claims

50158178279455741605Arbitrationבוררות

1,3013,3426,6699,99312,55413,98514,633Successionירושה

האישי המעמר 2922,1903,1275,9327,1918,5918,011Mattersענייני of personal status

ילדים 44162316305458400410Adoptionאימוץ of children

הנוגעות 13126909534421378219Actionsתובענות relating to
immovableבמקרקעין property

ובקולות 1,9559,03226,20131,29947,47043,17542,823Motionsהמרצות and other
petitionsאחרות

אזרחיים 6088731,1982,4704,1123,9584,869Civilערעורים appeals

הכנסה מס 281,3721,466601693775638Incomeערעורי tax appeals

אזרחיים עניינים 5309381,1452,9392,9893,5113,285Otherשאר civil matters
פתיחה) המרצות .incl)(כולל originating motions)

הפליליים העניינים 1,0792,9055,08711,12116,22616,44715,091Allכל criminal matters

פליליים 6441,4383,7927,96312,49412,64711,720Criminalעניינים matters in

ראשונה firstבדרגה instance

פליליים 4351,4671,2953,1583,7323,8003,371Criminalערעורים appeals
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(המשך) עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/6. לוח
TABLE XXI/6.C0URT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER (cont.)
Type of matter 1988 1987 1985 1980 1970 1960 1950 ענ"ן סוג

Magistrates' courts1 השלום1 משפנו בתי

ALL MATTERS

All civil matters

Immovable
property actions

Pecuniary claims

Declaration 01 age

Other matters
)incl. originating

motions)

Motions

All criminal matters

Misdemeanour and felony

Private complaints

Contravention

Road accidents

Other traffic offences

Various petitions

545,090 587,551 611,178 445,350 249,438 206,163 67,481

205.130 180.081 170.409 111.529 94709 84,418 7,588

4,679 5,197 5,118 5,951 5,194 4.120 2.127

144.515 129.819 125,075 80,816 76.308 68,109 5,345

869 1,020 1,246 1,486 1.165

3,474 3,509 2,647 2,384 534 325 135

51,593 40,536 36,323 20.892 11 ,526 11,918

339,960 407.470 440.769 333.821 154.729 121.745 59,893

148.539 176,276 227,666 56,948 40,703 26,562 11,777

124 157 140 238 837 1,987 2,186

8,162 9,743 5,791 4,176 5,596 5,541 7,949

12,071 11,943 12,365 12.263 9,143 8,686 2.315

141,555 175,723 166,958 239.481 95,302 78,969 34.748

29,509 33,628 27,849 20.715 3,148

העניינים כל

הא1רה"ם העניינים כל

הנוגעת תובענות

במקרקעין

כספיות תובענות

גיל הכרזת

העניינים שאר

המרצות (כולל

פתיחה)

נלוים הליכים

הפליליים העניינים כל

O'pe/si nmiy

פר0יות קובלנות

חכואים

דרכים תאונות

אחרות תנועה עבירות

שונות בקשות

Juvenile courts לנוער השלום משפט .713

העניינים2 5084,1565,34110,0387,1506,0605,928ALLכל MATTERS2

625971.0911,2901,272889838Felonyפשעים

3772,9793,9474,3413.5132,6292,577Misdemeanourעוונות

144341337910276Contraventionדו0אים

דרכים 252123879199186231Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 829639490847898907Otherעבירות traffic offences

והגנה 1513180305366523585Careהשגחה and protection

שונות3 393,399874833714Variousבקשות petitions3

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.

לעניינים בבתי0שפ0 שנתבררו פליליים עניינים נם נכללו נ1983 החל 1

0קו0"0.
פר0יות. קובלנות כולל 1980 ער 2

מעצרים, כולל לא ב1983 החל תחרים. גזשפסים כולל 3
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שנתבררו2 האזרחיים בעניינים הטיפולי משך חציון  כ"א/7. לוח
TABLE XXI/7.MEDIAN DURATION OF PROCEEDINGS1 IN CIVIL MATTERS

DECIDED2
D'umnMonths

מחוזיים משפ0 השלום1בתי oDem :תי
courtsDistrricMagistrates' courts

19701980198519881970198019851988

הכל 03.34.53.6ך 3.12.53.03.33.2TOTAL

המשפט בית Locality"שוב of court
ן :Thereofמזה:

2.92.9ירושלים 3.02.83.92.9Jerusalem

אביבייפו 4.335תל 2.83.93.83.6TelAviv Yafo

5.8חיפה .3.6 3.63.710.33.8Haifa

העניין Typeסוג of matter
אזרחיים ערעורים 6.05.45.7 4.0Civil appeals

הםל0ת על 5.06.65.4ערעורים 5.0Appeals against the decision
שומה ofפקיד the Tax Commissioner

הנוגעות 25.25.06.0תובענות 2.72.34.44.34.0Immovable property actions
במקרקעין

כספיות 10.112.123.1תובענות 12.5253.83.43.1Pecuniary claims

ירושה 2.03.92.6ענייני 2.1Succession matters

האישי המעמד 2.43.02.8ענייני 2.8Matters of personal status

גיל 2.9485.67.3Declarationהכרזת of age

אחרים .2.84.9עניינים 4.2 4.14.25.64.75.7Other matters

הפתיחה Modeצורת of commencement
:Thereofמזר,:

רגילה תביעה 7.89.412.3פרשת 9.42.54,24.74.4Statement of claim

מקוצר 4.14.87.2דיון 5.02.62.72.42.6Summary procedure

עדויות Hearingשמיעת of testimony

עדויות 9.026.16.711.713.6165Testimonyנשמעו heard

עדויות נשמעו 2.93.42.53.63.13.0Testimonyלא not heard

הסיום Modeצורת of disposal
:Thereofמזה:

8.17.48.2פשרה 7.03.24.14.75.8Compromise

נתקבלה 2.63.92.7התביעה 2.22.32.82.72.6Claim allowed

הערעור או 8.07.894התביעה 7.45.87.96.56.3Claim or appeal
dismissedנדחו

1 Between the date of submitting the file to the court and (he date of the verdict. הדין. פסק מתן ומוער ה0שפ0 לבית התיק הגשת מועד נין 1

2 Not including motions. (לוים. הליכים כולל לא 2
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criminal statistics פלילית 000י00יקה
רציניות עבירות על פליליים במשפטים הרשעות  כ"א/8. לוח

TABLE XXI/8.CONVICTIONS OF GRIEVOUS OFFENCES IN CRIMINAL
CASES

1981198519861987

הכל 34,556TOTALי27,43037,82838,76סך

/11/?e/xn ל00ו 92.394.394.894.9Convectionsהרשעות per 100 proseculions

10.513.313.311.7Convictionsהרשעות
15+ בני perל1.000 1,000 aged 15+

inבאוכלוסיה the poulalion

המשפט Courtsבתי
:moThereol:

Du11no2,8023.5212,7802,309District

DiVein19.18828,44030,35927,547Magistrates'
לנוער 4,2674,3763.7953,204Juvenileהשלום

8581,0771,3881,131Militaryצבאיים tribunals

א1כל1ס"ה Populationקבוצת group
21,57627.91527,15324,956Jewsיהודים

5,8549.91311,6089,600NonJewsלאיהודים

Sexמיו
24,40834,03534,73730,887Malesגברים

3.0223,7934,0243,679Femalesנשים

Ageגיל
23.16333,45234,96631,352Adultsמבוגרים

4,2674,3763,7953,204Juvenilesצעירים

עבירה Typeסוג of offence
המדינה ב0חון 333623731511Againstכנגד the security of the state
הציבורי ה0רר 7,0909,81810,3939,166Againstכלפי public order

ארם "n 40121114Againstו118כלפי the person's life
אדם של גוסו 2,9535,2385,4225.596Bodilyכלפי harm

מין 335522496549Sexualעבירות offences
רימוסר 1,9743.3863,5193,768Againstכלפי morality

הרכוש 9,91912,61312,3589,998Againstכלפי property

מידמה 2,2213,0102,9543,035Fraudעבירות
עבירות 1,4872,4782.7671,919Otherשאר offences

Penaltyעונו!!
3,2174,8395.0384,919Imprisonmentמאסר

וקנס 1.0821,2781,059789Imprisonmentמאסר and fine

17,52124,40224,72220,583Fineקנס

5,6107,3097,9428,265Otherארור
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רציניות, עבירות על פליליים במשפטים הרשעות כ"א/9. לוח
אוכלוסייה קבוצת לפי

TABLE XXI/9.CONVICTIONS OF GRIEVOUS OFFENCES IN CRIMINAL
CASES, BY POPULATION GROUP

1987

הכל19811985 לאיהודיםDnirvסך
TotalJewsNonJews

הכל 27,43037,82834,55624,9569,600TOTALסך
מועדים :17,40425,09723,57517,2026,373Thereofנחה: recidivists

23,16333,45231,35222,5838,769Adultsמבוגרים
4,2674,3763,2042,373831Juvenilesצעירים

Percentsאחוזים

כולל O100.0GRAND.100.0100.0100.0100סך TOTAL
מועדים :63.466.368.268.966.4Thereofמזה: recidivists

84.488.490.790.591.3Adultsמבוגרים
15.511.69.39.58.7Juvenilesצעירים

המדינה ני0חון 1.21.61.50.83.3Againstכנגר the security of the state
הציבורי הסדר 25.826.026.525.928.0Againstכלפי public order

אדם חי1 0.40.40.30.30.3Againstכלפי the person's life
ארם של גופו 14.413.816.015.418.2Bodilyכלפי harm

מין 1.21.41.31.21.4Sexualעבירות offences
המוסר 7.29.010.912.76.4Againstכלפי morality
הרכוש 36.233.328.928.829.3Againstכלפי property

מידמה 8.18.08.89.08.1Fraudעכירות
עבירות 5.56.65.65.84.9Otherשאר offences

הכל סך  O100.0ADULTSTOTAL.100.0100.0100.0100מבוגרים
מועדים :65.569.470.871.169.9Thereofמזה: recidivists

המדינה ביסרזון 1.31.71.50.83.4Againstכנגד the security of the state
הציבורי הסדר 27.727.227.426.928.6Againstכלפי public order

אדם רו" 0.50.40.40.40.3Againstכלפי the person's life
אדם של גופו 15.314.316515.718.5Bodilyכלפי harm

מין 1.11.31.11.11.2Sexualעבירות offences
המוסר 7.99.511.513.36.7Againstכלפי morality
הרכוש 30.429.526.125.727.3Againstכלפי property

מידמה 9.48.89.59.88.8Fraudעבירות
עבירות 6.37.46.06.45.3Otherשאר offences

הכל סך O100.0JUVENILESTOTAL.100.0100.0100.0100צעירים
מועדים :52.243.343.248.029.7Thereofמזר.: recidivists

המדינה ביסרוון כלפי
הציבורי והסדר

16.217.419.317.524.3Against the security of the state
and public order

ארם של גופו 9.710.413.512.615.8Bodilyכלפי harm
הרכוש 67.562.756.658.651.0Againstכלפי propetry
עבירות 6.69.510.611.28.7Otherשאר offences
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לפי רציניות, עבירות על פליליים במשפטים הרשעות כ"א/10. לוח
וסוג המשפט בית ולפי הדין, לפסק עד העבירה מביצוע הזמן משך

העבירה
TABLE XXI/10.CONVICTIONS OF GRIEVOUS OFFENCES IN CRIMINAL
CASES, BY DURATION BETWEEN COMMITTING THE OFFENCE AND

CONVICTION, TYPE OF COURT AND TYPE OF OFFENCE

Type of offence

הרין לפסק ער העבירה מביצוע 0'enin
Months between committing offence and conviction

|i'*n
Median 25+ 1324 712 46

עד
Up to

3

Total הכל 0ך

אחוזים
Per
cents

מסקרים
מוהל0ים
Absolute
numbers

עבירה סוג

Districtמחוגיםמשפנ1בתי courts

19812,802100.016.415.224.523.320.511.51981
19853,521100.014.516.323.521.324.311.61985

הכל 8.816.720.420.923.211.01987TOTALו19872,309100.0סך
המרינה ביטרוון 115100.018.213.915.715.736.516.1Againstנגר the security

ot the state
הציבורי הסדר 316100.07.010.418.025.039.620.0Againstכלפי public order

ארם "n ■כלפי 54100.0(16.7)(14.8)(35.2)(22.0)(11.1)(10.5)Against the
person's life

om של גופו 301100.017.916.320.924.320.611.430dityכלפי harm
yn pitjv75100.0(18.7)(12.0)(227)(29.4)(17.3)(9.9)Sexual offences

המוסר 489100.025.826.022918.07.46.8Againstכלפי morality
ר,ר0ש 781100.022.816.121.318.821.09.6Againstכלפי property

מידמה 159100.05.69.410.024.650.325.2Fraudעכירות
עבירות Other(17.8)(36.9)(26.3))210)(10.5)(5.3)19100.0שאר offences

^'השלוםגושפנובתי courtsMagistrate

198119,188100.08.38.324.138.920.415.91981
198528,440100.010.58.016.335.929.317.31985

הכל 198727,547100.010.79.220.934.225.015.61987TOTALסך
המדינה בי0חון 284100.013.012.318.033.822.915.6Againstנגד the securily

of the state
הציבורי הסדר 8,022100.08.19.220.936.725.216.3Againstכלפי public order

אדם חי1 Against(31.8)(65.2)(26.0)(4.3)(4.3)23100.0כלפי the
person's lite

Bodily harm אדם /גול גופו 4,722100.06.711.224.035.622514.9כלפי
מין 272100.020.67.722.833.815.112.3Sexualעבירות offences

המוסר 2,709100.019.510.021.027.220.3128Againstכלפי morality
הרכוש 7,290100.014.88.619.031.725.715.2Againstכלפי property

מידמה 2.777100.05.45.919.435.034.318.8Fraudעבירות
עכירות 1,448100.08.610.722.636.122.015.1Other^אר offences

לנוערמשפטבתי Juvenileתשלום courts

19814.267100.014.421.936.922.44.49.21981
19854,376100.014.725.742.415.71.58.11985

הכל 19873,204100.016.829.438.713.71.47.41987TOTALסך
המדינה ביטחון 617100.014.726.341.715.71.68.3Againstנגד the security
הציבורי ofוהסדר the state

and public order
אדם שר גופו 431100.014.828.339.915.11.97.830dilyכלפי harm

חרכ/ש 1,814100.016.432.037.912.41.17.1Againstכלפי propetry
עבירות 342100.024.322.836.015.21.87.5Otherשאר offences
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העונש סוג לפי עונשים הוטלו שבהן הרשעות אחוז כ"א/11. לוח
המורשעים1 ותכונות

TABLEXXI/11.PERCENT CONVICTIONS IN WHICH PENALTIES WERE
HMPOSED, BY TYPE OF PENALTY AND CHARACTERISTICS OF THE

CONVICTED1
תא בכל הכל מסן cellPercentאחוז of total in eacn

ImprisonmentProbationמאסרFineקנס תנאי על מאסר

198119851987198119851987198119851987

הכל 67.867.961.815.716.216.547.356.858.1TOTALסך

משפ0 Courtsבתי

40.037.728.054.157.260.380.585.686.2Districtמחוזיים

81.278.970.610.3Iהשלום 0.6.1I849.058.859.7Magistrates'

לנוער 38.537.833.94.84.65.413.915.515.5Juvenileהשלום

27.520.413.069.077.277.979.192.795.9Militaryצבאיים tribunals

העבירה ;110Type of offence
:Thereofמ1ה:

המדינה בסיוון 58.350.657.333.046.130555.062.056.6Againstכלפי the security of

the state

הציבורי הסדר 74.573568.311.512.510.243.953.653.6Againstכלפי public order

אדם של גופו 75.073.263.810.08.68.340547.350.5Bodilyכלפי harm

מין 35.124.966.068.667.7Sexual(27.2)49.340.4425עבירות offences

המוסר 51.055.145.739.437039.683.687.088.0Againstכלפי morality

הרכוש 59.961.656.317.316.418.944.855.157.1Againstכלפי propetry

מרמה U249.559.858.6Fraud.84.580.475.712.512.0עבירות

אוכלוסייה Populationקבוצת group
64.864.558.216.316517.647.858.860.4Jewsיהודים

79.077.371.413.315.313.641.251.351.9NonJewsלאייהודים

Ageניל
17.717.717.753.462.262.4Adults'73.271.864.7מבוגרים

38.537.833.94.84.65.413.915.515.5Juvenilesצעירים

Recidivismמועדות

66.667.561.420.920.220.552.265.166.2Recidivistsמועדים

69.968.662.86.68.28.136.340.440.6Newרודטים

f fn each type of penalty, combinations with other penalites were also
counted.

אהר'ס. 0'ty11y qv con'* גם unr ,e/jiu 0ונ ככר r
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עבירה, סוג לפי בדין, שחויבו מבוגרים עבריינים כ"א/12. לוח
שונות1 ותכונות דת

,TABLEXXI/12.ADULT OFFENDERS CONVICTED, BY TYPE OF OFFENCE
RELIGION AND VARIOUS CHARACTERISTICS1

ל00ו onyir
באוכלוסייהעבו שיעורים"נים

הכל affendersRecidivistsיהודיםסך per ל000.ו1002
TotalJewsNonJewsin the populationRates

Per
1.0002 הכל לאיהודיםיה1די0סך

TotalJewsNonJews

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

196016,75110,9845,76750.944.762.812.41960
196520,03214,2725.76054.449.367.013.21965
197018,18313,4984,68558.056.562.210.11970
198120,56916,0814,48861.260.364.18.51981
198528,77021,2277,54364.464.863.311.01985

הכל 10  198727,13719,4507,68766.266.S65.610.01987  TOTAL

Percents
הכל 100.0100.0100.0TOTALסך

עבירה Typeסוג oi offence
המדינה ני0חון 1.60.83.662.766.261.20.2Againstנגד the security

oi the 6state
הציבורי הסדר 27.527.029.066.066.565.12.8Againstכלפי public order

אדם ח" 0.0Against(37.5).(32.9)(34.0)0.40.40.3כלפי the person's

ארם של גופו 17.016.318.961.961.862.11.7Bodilyכלפי harm
מין 0.1Sexual(53.6)1.21.21.358.961.1עבירות offences
המוסר 11.112.96.376.375.182.61.1Againstכלפי morality
הרכוש 25.224.726.569.170.665.42.5Againstכלפי propetry

מירמה 9.59.88.866.365.369.21.0Fraudעבירות
עבירות 6.46.95.354.151.064.10.6Otherשאר offences

Sexג>י1
88.185.893.869.470.068.218.0Malesגברים
11.914.26.242.645.227.52.4Femalesנשים

Ageגיל
19 4.14.14.345.947.841.6275Upעד to 19

202424.222.428.656.158.551.218.62024
252922522523.169570.266.018.82529
303928.730.324.773.0'72.375.112.53039
404912.612.513.173.269.282.98.64049
50+7,78.36.264.361.773.22.450+

הבל סל  71.7100.06658.4Jewstotalיהודים
ישראל 60.665.911.5Israelילידי; born
7.268.25.0Bornאסיה in: Asia

19.974.712.3Afircaאפריקה
12.155.63.3Europeאירופה

Ameircaא0ריקה
ר,כל 28.3100.065.620.8NonJewS'totalלאיהודיםסר

84.266.823.8Moslems
8.258.910.0Christiansנוצרים

ואחרים 7.659.716.3Druzeדרחים and other

\ 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. outof those aged 18t 9 (see introduction).

ואה  mnitti 1יל <1בירה. '10 וצעירים. קנוניים נהנירות שינויים לגני 1

ומעלה 18 בני של הממוצעת האוכלוסייה מתוך חושבו הניעורים 2 מבוא.
מבוא). נראה 1819 בני מתון ,19 עו הקבוצה לגבי המתאימה; בקבוצה
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עבירה, סוג לפי בדין, שחויבו צעירים עבריינים  כ"א/13. לוח
שונות1 ותכונות אוכלוסייה קבוצת

,TABLEXXI/13.JUVENILE OFFENDERS CONVICTED, BY TYPE OF OFFENCE
POPULATION GROUP AND VARIOUS CHARACTERISTICS1

ל100 מועדים
באוכלוסייה D'1iv'iyעבריינים

הכל DHin1O'V/7'M<perסך 100 offendersecidivists2!,OOO'V
TotalJewsNonJewsin the populationRates

per
הכל 1,0002לאיהודים'D'11nסך
TotalJews<lonJews

D'u7mn d"idou
Absolute numbers

19603,9882,8721,11633.335.029.010.01960
19655,3304,45387746.949.334.710.41965
19705,2824,38090251.155.828.49.61970
19813,3682,60476439.443.127.06.91981
19853,6532,5351,11832.136.422.25.81985

הכל םך 19872,72933.34.11987  TOTAL
1,97337.43.9Jewsיהודים

75622.84.9NonJewsלאיהודים

a'r/nxPercents
הכל 100.0100.0100.0TOTALסך

עבירה Typeסוג of offence
המדינה ביכוחון 19.016.924.639.348.023.70.8Againstנגד the security of the
הציבורי stateוהסדר and public order

אדם של גופו 13.713.015.629.132.721.20.6Bodilyכלפי harm
הרכוש 56.658.950.731.133.623.22.3Againstכלפי property
עבירות 10.611.29.140.346.620.30.4Otherשאר offences

Sexמין
95.294.297.934.238.523.27.6Malesגברים
4.85.82.117.419.80.4Femalesנשים

Ageגיל
12133.02.64.0(14.6)(19.2)(6.7)0.51213
141520.119.122.823.126.016.93.21415
161748.148.746.632.636.621.68.01617
18+28.829526.743.747.732.225.218+

1 See note 1 to Table XXI/12. 2 As of 1979, rates were computed
according to the average population aged 1219 in the respective group;
for those aged 18+  according to those aged 1819see introduction.

מתוך חושבו השיעורים מ1979. 2 כא/12. ללוח ו הערה ראה 1

18+ הקבוצה לגבי המתאימה; בקבוצה 1219 בני של הממוצעת האוכלוסייה
מבוא. ראה  18  19 בני מתוך 
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המש0רה, של ההאשמות בפנקס שנרשמו חקירה תיקי  כ"א/14. לוח
עבירה סוג לפי

TABLE XXI/14.INVESTIGATION FILES RECORDED IN THE CHARGE
REGISTER OF THE POLICE, BY TYPE OF OFFENCE

עבירה 01975198019851988Typeונ of offence

הכל 180,247247,084243,71956,906GRANDסך TOTAL !י

הכל 0ך המדינה ביטחון 8877537,0041,836Againstנגר the secuirty of the statetotal
חירום חוקי על עבירות :460227202192Thereofמור.: offences under emergency laws

הכל 0ך הצינור1 ה0רר ,17,10817,31918,56417כלפי 744Against public ordertotal
ברחוב והפרעה 2.7941,780973910Affrayק00ר, and disturbances

דרך וחסימת רעש .1.4561,9081,286208Nuisanceמ0רד, noise and blocking of public
roads

פלילית גבול 3.5312,9742,4072.282Criminalהסגת trespass
3,9383.8524,4794.584Threatsאיומים

המשפ0 כלפי 1,7763,0944,1053.584Againstעבירות judicial authority
והכשלתו שו0ר 1.1231,6921,9502.130Assaultתקיפת on or foiling of police

תפקידו officerבמילוי in exercising duty
אחרות 2,4902,0193,3644.046Otherעבירות offences

הכל ארםסך רו" 2763183111,424Againstכלפי the person's lifetotal
44808670Murderרצח

לרצח 14013511890Attemptedנסיון murder
אחרות 9210310721עבירות .264Other offences

ארם של גופו 12,23611,7689,99410,210Bodilyכלפי harm

מין 2,0451,8022,1331,970Sexualעבירות offences

הכל 0ך  המו0ר 2,1133,8434,5326,482Againstכלפי morality  total
מסוכנים בסמים miid'vj1,5332.4642,5674,304Using narcotic drugs
מסוכנים בסמים 1181,1901,7892,036Tradingסחר with narcotic drugs

אחרות 462189176142Otherעבירות offences

הכל סך  הרכוש 135,415196,309193,856204,046Againstכלפי property  total
298595489589Robberyשוד

למוסד או עסק לבית 19,98025,15117,37719.078Breakingהתפרצויות into business premises or
institutions

דירה לבית 23,12436,29634,99431,668Breakingהתפרצות into dwelling

77,230113,931117,574126.563Theftsגניבות
רשות ללא ברכב שימוש :12,27716,11812,98916,874Thereofמזה: unlawful use of vehicle
גנוב רכוש של החזקה או 2,8053,5623,9682,595Receivingקבלה or possessing stolen property

3267131,3672,458Arsonהצתה
בזדוןי לרכוש נזק 10,02014,09217,07620,188Willfulגרימת damage to property1

אחרות 1,6321,9691,011907Otherעבירות offences

8,62013,8631סיימה 1, 18210,817Fraud
כיסוי ללא שיק משיכת :4,1516,8393,2722,264Thereofמ1ה: drawing of cheque without cover

אחרות 1.5471,1092,1432,337Otherעבירות offences
רישיון ללא נשק החזקת :170238217174Thereofמזה: unlawful possession of arms

1 According to a classification of offences; updated in 1979; see במבוא. הסבר ראה ב1979: שעודכן העבירות סיוונ לפי הוא בלוח הפירוט 1

explanation in introduction. 2 Part of the increase derives from offences לאומני. רקע על מעבירות בחלקו נובע הגידול 2
of nationalistic character.
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אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאים שפוטים צעירים כ"א/15. לוח
TABLE XXI/15.CONVICTED JUVENILES COMMITTED TO INSTITUTIONAL

CARE
19571960197019751980198519871988

הכל Totalסן
376378931549373442523427RECEIVEDנכנסו

297347936533435418486531RELEASEDשוחררו ■

השנה 5067081,110703487528653549ENDנםוף OF YEAR
institutionsGovernmentגומשלת"םחסותמעונוח

302272728388294310307245Receivedנכנסו
264259821364311292292306Releasedסוחררו

השנה 415485595333299351424363Endב0וף of year
ומוסדות אומנותאחרים ninDiunfamiliesOther institutions and foster

7410620316179132216182Receivedנכנסו
3388שוחררו 115169124126194225Released

השנה 91223515370188177229186Endבסוף of year

probation services מבחן שירותי
המבחן שירותי בסיפול ומבוגרים נוער בני  כ"א/16. לוח

TABLEXXI/16.YOUTHS AND ADULTS UNDER THE CARE OF PROBATION
SERVICES

לנוער המבחן שירותי שירותיבטיפול למבוגריםב0יפול imnr
Under care of youth probationadult probation;are ofUnder (

servicesservices

nפעולות oi5|ifn enif81Activities
המבחן Cשירותי c

n toS3*c ccc Js
n <v
9of probation services

J>C 2
KOl <<

X(A CDco£■§1it£38
*co ?!'C£/Fp 0)

§1
c>S S

.?*1£
>rz>(Z

>

חקירה 195363276301381953lnvestigation
12818263247Probationמבחן

חקירה 19602,8403,397 6,457 7,0141097266911441 960lnvestigation
739856מבחן 359 476598477448627Probation
19706,5696,109חקירה 10,560 10,1005732,7392,7145981970lnvestigation
1,6401,475מבחן 1,294 1,1291,9059561.0451,816Probation
19806,8946.762חקירה 9,478 9,3467843.6523,4191,0171980lnvestigation
2,0752,196מבחן 1,757 1,8781,6531,2981.1731,778Probation
חקירה 19859,2199,948 7,427 8,1561,9305,8515,6051,4361985lnvestigation
2,3511,9702,1512,042Probationמבחן

19871987
11,296חקירה 6,920 7,800 10,4161,7324,8074,8371,702INVESTIGATION
1,5604,3564,3751.541Malesגברים
172451462161Femalesנשים
8,8029,634יהודים 5,165 5,9971,4053,8553,8661,394Jews
1,6141,662אחרים 1.755 1,803327952971308Other
2,1811,9411,9582,164PROBATIONמבחן
1,8851,7121,7091,888Malesגברים
296229249276Femalesנשים
1,8581,6511,6771,832Jewsיהודים
323290281332Otherאחרים
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MISCELLANEOUS ש|נ|ת
העניין סוג לפי לפועל, ההוצאה לשכת פעולות כ"א/17. לוח

TABLE XXI/17.ACTIVITIES OF THE EXECUTION OFFICE, BY TYPE OF
MATTER

הענ"ן 195019701980198519871988Stageסוג of
proceeding

Type of matter

הכל 10,972125,785139,843141,450218,646279,392REGISTEREDTOTALנרשמוסך

5,34077,77686,60994,067116,096121,222EXECUTEDבוצעו

וש0רות 66,07798.06480.553146,887183.710RegisteredChequesandbillsנרשמושקים
20,75951,22552,88069,56870,922Executedבוצעו

אחרים דין 10.32356,20637,31456,81467,44486,594RegisteredOtherנרשמופ0קי judgements
5,26166,63634,81440,83346.09746,317Executedבוצעו

למזונות דין 5242,8934,2523,4693,4297,569RegisteredAlimonyנרשמ!פסקי

57254489257.2813,875Executedjudgementsבוצעו
1256092136148861,519RegisteredMortgagesנרש0ומשכנתאות

221278197150108Executedבוצעו

עניין סוג לפי המשכונות, רשמי פעולות כ'א/18. לוח
TABLE XXI/18.REGISTARS OF PLEDGES ACTIONS, BY TYPE OF MATTER

Type of matter 1988 . 1987 1985 1980 1975 1972 ענ"ן סוג

TOTAL

Notices of pledges
Cancellation of security interests
Vairous activities

44,304 34,002
35,197 26,028
8,761 7,698
346 276

23,752
7,072

16,533
147

29,661
11 ,662
17,685
314

30,255 27,627
29,215 26,595

601 604
439 428

הכל סך
מישכון הודעות
מישכון ביסול
טונות פעולות

הציבור תלונות לנציב תלונות כ"א/19. לוח
TABLE XXI/19.COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN

מוצדקותDecidedנתבררו אחוז
אלו מסך

שנתבררומזה:הוגשו
הכל()6ז16ח£ מוצדקותסך Percentנמצאו justified

TotalThereof:out of decided
justified

7,6276,1602,89547.01976/77תשלז י

'7,8577,9372,71734.21979/80תשם

'5,1625,5541,62629.31984/85תשמה

'4,9085.0251,40327.91986/87תשמז

הכל סך  4,8064,7301,24626.31987/881תשמ''וו  TOTAL

ממשלה משרדי :1,9761,94553227.4Againstכנגד: Government ministries

ממלכתיות 1,0731,06236434.3Stateרשויות authorities

מקומיות 96389923025.6Localרשויות authorities

אחרים 79482412014.6Otherגופים bodies

1 Jewish calendar year.
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והשכלה חי2ון כיב. פרק

השירות סוג לפי החינוך שירותי סיווג
והסקסור

סווגו החינוך שירותי השירות. סוג לפי הסיווג .1
את הנותנים המוסדות של הענפית לפעילות בהתאם
ל"סיווג בהתאם כלל, בדרך הוגדרו, הענפים השירות.
הבית משקי של הישירות ההוצאות הכלכלה". ענפי
סווגו עסקיים מגופים כתיבה וצורכי לימור ספרי לקניית
אותם. שייצרו התעשייה ענפי לפי ולא אחד בסעיף
הפנימיות נכללו הכלכלה", ענפי ל"סיווג בהתאם
בענף חינוך". "שירותי בענף החינוך למוסדות הצמודות
בבתי כלל בדרך המשולבים לאחיות םפר בתי נכללו לא

פועלים. הם שבהם החולים
מעונות לרבות ילדים גני כולל ילדים" "גני הסעיף
ומעלה. 3 בני לילדים מתייחסים ההוצאה אומדני יום.

ספר בתי נכללים עליסודיים" חינוך ב"מוסדות
וחקלאיים, ימיים מקצועיים, ספר בתי עיוניים, תיכונים
וחינוך עברית לימוד תורניים, ספר ובתי '^יבות

אחרים. ספר ובתי והשתלמות הכשרה מבוגרים,
במוסרות ההוצאה כוללת 1969/70 בשנת החל
בחטיבת לחינוך ההוצאה את גם העליסוד"ם החינוך

הביניים.
האוניברסיטה כוללים: הגבוה" החינוך "מוסדות
אוניברסיטת אביב, תל אוניברסיטת הטכניון. העברית,
גוריון בן אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בראילן,

פ"נברג. ומדרשת בנגב
את לנכות יש לחינוך הלאומית ההוצאה הגדרת לפי
הגבוה. החינוך מוסדות מהוצאות המחקר הוצאות כ7
המחקר הוצאות את רק לנכות היה ניתן בפועל,
במסגרת המוסדות של הכספיים בדו"חות שפורטו
ניתן לא זאת, לעומת למחקר. המיועדים התקציבים
בתקציבי המשולבות מחקר הוצאות לנכות היה
רבע הן אלה תחשיבית, הערכה לפי ההוראה.

מההוצאות.
סווגו לחינוך ההוצאות הסקטור. לפי הסיווג .2

הבאים: הסקטורים לפי
(נכללו הלאומיים והמוסדות הממשלה א.
וההסתדרות היהודית הסוכנות הוצאות

הציונית).
מועצות עיריות,  המקומיות הרשויות ב.

ואזוריות. מקומיות
בשנת החל רווח. כוונת ללא מוסדות ג.
ללא מוסדות (1) בין: אבחנה נעשתה 984/85ל
או היהודית הסוכנות שהממשלה, רווח כוונת
עיקר את מממנות המקומיות הרשויות
רווח כוונת ללא מוסרות (2) הוצאותיהם.

אחרים.

השכלה
מפקדי הם: כ"ב/31 בלוחות הנתונים מקורות
על הסברים אדם. כוח וסקרי והדיור האוכלוסין
 זה בשנתון י~ב לפרק במבוא ראה אלה סקרים

ושכר. עבודה

לחינוך1 לאומית הוצאה
כספיים) (נתונים

החישוב ושיטות הגדרות
כל ערך את כוללת לחינוך הלאומית ההוצאה
ההוצאות וכן בישראל שנצרכו החינוך שירותי
ורכישת בניינים הקמת  קבועים בנכסים להשקעה

חינוך. למטרות ציוד
(1) מרכיבים: בשני להבחין יש השוטפת בהוצאה
את כולל השוטפת) מההוצאה 900/0 (מעל הארי חלק
(לרבות הממשלה ידי על שסופקו החינוך שירותי
למעט אך המקומיות והרשויות הלאומיים המוסדות
או מחלים במחירים רווח, כוונת ללא ומוסדות צה"ל)
החינוך, שירותי ערך את כולל הנותר החלק (2) חינם.
בית משקי שרכשו הכתיבה וצורכי הלימוד ספרי

עסקיים. מגופים במישרין
ירי על שסופקו החינוך לשירותי שוק מחיר באין
נאמד רווח, כוונת ללא האחרים והגופים הממשלה

הייצור: הוצאות לפי ערכם
על ישירים תשלומים דהיינו עבודה, הוצאות (1)
ולקופות לקרנות המעבידים הפרשות ומשכורת, שכר
לאומי ביטוח תגמולים, קופת (כגון העובדים עבור
מס כמו עבודה על ומסים וכוי) מקביל" "מ0 לרבות

מעסיקים. מס או שכר
ושירותים סחורות של שוספות קניות (2)

אחרים.
והפרשי ריבית תשלומי נכללים לא הייצור בהוצאות
החינוך שירותי ערך אומדן אין מכך, כתוצאה הצמדה.
מסים לעומת מלוות  המימון מדרך מושפע

ומענקים.
להוצאות הוספו ואילך, 1984/85 לשנים באומדנים

מרכיבים: שני הנ"ל הייצור
בניינים בלאי על להוצאה תחשיכית הערכה (1)

וציוד.
התחייבות את המשקפת זקופה הוצאה (2)
לאחר לעובדיה פנסיה לשלם הממשלה

שיפרשו.

לישראל הסטטיסטי הירחון ול1987/88", ל1986/87 מוקדמים ואומדנים 1985/86 לחינוך הלאומית "ההוצאה ראה 1

.1988 ,12 מסי מו0ף 
והשכלה חינוך
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כוללת המקומיות הרשויות של לחינוך ההוצאה
הבאים: הסעיפים את

הרגיל בתקציב לחינוך המחלקה של ההוצאה א.
פיקוח הבאות: ההוצאות למעט רגיל, הבלתי ובתקציב
קייטנות, יסודיים, ספר בבתי שיניים ורפואת רפואי

המשלים. והחינוך הילד הזנת
הלשון "הנחלת התתמחלקה של ההוצאה ב.

לתרבות. המחלקה מתוך
רווח כוונת ללא מוסדות של לחינוך ההוצאה
בבעלות שאינם חינוך מוסדות של ההוצאה את כוללת
המקומיות והרשויות הלאומיים המוסדות הממשלה,
כוונת ללא המוסדות עסקי. בסיס על פועלים ואינם

סוגים: לשני כאמור מחולקים רווח
מממנת שהממשלה רווח, כוונת ללא מוסדות (ו)
מוסדות (האוניברסיסאות, הוצאותיהם עיקר את

וכוי). העצמאי החינוך
שעיקר לאממשלת"ם רווח כוונת ללא מוסדות (2)
של יום מעונות (כמו הממשלה ידי על אינו מימונם
העלתיכונים החינוך ממוסדות חלק הנשים, ארגוני

וכר).
כוללת ה"אחר" הסקטור של לחינוך ההוצאה
חינוך ושירותי סחורות לרכישת בית משקי הוצאות
מורים שירותי על הוצאה כגון עסקיים, מגופים
לימוד שכר לפקידות, ספר בבתי לימוד שכר פרסיים,
וצורכי לימוד ספרי רכישת וכן פרסיים ילדים בגני

כתיבה.
מלא כיסוי אין לחינוך הלאומית ההוצאה באומדני
הכשרה אחרים, ספר "בתי על מההוצאה לחלק
אלה שירותים על ההוצאה אומדן והשתלמות".
בהם שנרשמו המשפחה, הוצאות סקרי על מתבסס
של אומדן נערך לא בלבד. הבית משקי הוצאות
מקצועיים קורסים במימון המעסיקים השתתפויות
פעולות במימון הממשלה השתתפות ושל לעובדיהם

זה. בתחום הפועלים הפרסיים, המוסרות
של האומדנים קבועים. במחירים ההוצאה
חושבו העיקריים ומרכיביה לחינוך הלאומית ההוצאה
השינויים .1980/81 שנת של קבועים במחירים
רשויות (ממשלה, סקטור לכל בנפרד חושבו השנתיים
לכל עסקי), וסקסור רווח כוונת ללא מוסדות מקומיות,
סוג ולכל וציור) בנייה שונופות, קניות (שכר, הוצאה סוג
גבוה תיכון, על תיכון, יסודי, חינוך ילדים, (גני שירות

וכוי).
הממשלה, של לחינוך השוטפת מההוצאה
כ72 רווח, כוונת ללא והמוסרות המקומיות הרשויות
עבודה, בהוצאות השינוי עבודה. הוצאות הם אחוזים
יחידות במספר השינויים לפי נאמד קבועים, במחירים
ושירותים, סחורות לקניית האחרות ההוצאות עבודה.
האומדנים ניכוי ידי על נאמדו קבועים, במחירים
(ללא לצרכן המחיהים במדד בעלייה שוטפים במחירים
לקניית ההוצאות ,1982/83 בשנת החל דיור).
רווח כוונת ללא המוסדות של ושירותים סחורות
האומדנים ניכוי ידי על נאמדו קבועים במחירים
את בחשבון המביא מחירים במדד שוםפים במחירים
בהיעדר אלה. מוסדות הוצאות של המיוחד ההרכב
חודשים, לפי השנתית ההוצאה התפלגות על נתונים

רבעוני. או חודשי מחירים ניכוי לערוך ניתן לא

הראשונה בקבוצה המוסדות הוצאות
המוסדות הוצאות מכלל ב950/0 מסתכמות

רווח. כוונת ללא
בית. ומשקי עסקיים מפעלים  אחר ד.

ולפי המבצע הסקטור לפי סווגו החינוך ובירותי
המממן. הסקטור

ההוצאות נרשמו המבצע הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות ועל עבודה על הסקטור של הישירות
(1) לדוגמא: המממן. בסקטור התחשבות ללא אחרים,
(כגון: רווח כוונת ללא המוסדות הוצאות כל
ושירותים סחורות קניית על העברית) האוניברסיטה
גורמים של ולא עצמם המוסדות של כהוצאה נרשמו

אותה. מימנו אשר במשק אחרים
שבהם הילדים ובגני היסודי החינוך במוסדות (2)
והרשויות הממשלה ידי על במשותף השירות מתבצע
לשכר ההוצאה ב"ממשלה" נרשמה המקומיות,
ההוצאה מקומיות" וב"רשויות ולגננות למורים

אלה. מוסדות לאחזקת השוטפת
ידי על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
וכן ושירותים סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור
(נטו), אחרים ותשלומים העברות מענקים, תמיכות,
במימון הלוואות). מתן כולל (לא אחרים לסקטורים
בהלוואות התמיכה מרכיב נכלל לא הממשלתי
הצמדה. ללא או נמוכה בריבית שניתנו הממשלתיות
בד"וחות הרישום לפי נקבעו הסקטורים בין ההעברות
הסקטורים בדו"חות המקביל הרישום הממשלה.
בדו"חות מהרישום שונה להיות עלול האחרים
שההעברה התקופה מבחינת בעיקר הממשלה,

אליה. מתייחסת
יותר מהימן המימון בתחום ההתפתחות ניתוח
בודדת. לשנה ולא שנים למספר מתייחסים כאשר
המושפעות מקריות תנולות שייתכנו משום זאת,
תקציבית. לשנה דיווח שנת ומהתאמת מרישומים

את כוללת לחינוך הממשלתית ההוצאה
המדינה: בתקציבי הבאים הסעיפים

בתקציב והתרבות החינוך משרד הוצאות א.
ההוצאה סעיפי למעט הפיתוח, ובתקציב הרגיל
תרבות מדע, גדנייע, הנוער, אגף תזונה, הבאים:
והחינוך הספורט רשות תורנית, תרבות ואמנות,

והמוסיאונים. העתיקות אגף הגופני,
חינוך על אחרים ממשלה משרדי בהוצאות ב.
תורניים ומוסדות ישיבות הבאים: הסעיפים נכללו
סוציאליים, עוברים להכשרת המכון הדתות), (משרד
להכשרה אגף וטיפול, חינוך עובדי להכשרת המדרשה
והרווחה), העבודה (משרד מקצועית והשתלמות
לחינוך ומוסדות התחבורה), (משרד ימאים הכשרת
ספר בית כגון ממשלתיות, חברות של ועלתיכון תיכון

לתיירות. הספר ובית בזק
שסווגה היהודית בסוכנות היחידות של ההוצאה ג.
נוער, למדריכי סמינרים לעברית, אולפנים כחינוך:
הקצבות נוער, מרכזי במוסדות, ונוער ילדים החזקת
חינוכיות ופעולות החינוך קרן חינוך, למוסדות

השכונות. התחדשות במסגרת
הציונית ההסתדרות של לחינוך ההוצאה ד.

העולמית.
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החינוך מערכת
הבאים המוסדות את כוללת החינוך מערכת

ו0וג: דרג לפי הממוינים
ציבוריים יום):עירוניים, מעונות (לרבות גנ"לדים
.(42 (גילים חובה וסרום (5 (גיל חובר,  ופרסיים
נכללו 2 לגיל הגנים כל וכן 43 לגילים הפרסיים הגנים
קודמות בשנים בתשל"ח. החל החינוך" "במערכת

"הארורים''. המוסדות בין אלה גנים נכללו
כדלהלן: החינוך, דרג לפי ספר בתי

(רשמיים יסודיים ספר בתי כולל יסודי, חינוך
היסודיים הספר בתי מיוחדים. ספר ובתי ומוכרים)
וי) כיתה (עד שששנתיים ספר בתי כוללים
נכללו בתשל"ח החל חי). כיתה (עד ושמונהשנת"ם
הספר בתי בין עובדים לנערים הספר בתי רוב

המיוחדים.
ספר ובתי ביניים חטיבות כולל עליסודי חינוך
ורבנתיב"ם. חדנתיב"ם עליונות) (הסיבות תיכונים
שלוששנת"ם ספר בתי כוללים התיכונים הספר בתי
תיכונים ספר בבתי (טיי"ב). וארכעשנת"ם ('''"ב)
כיתות עיוני, לימוד: סוגי במספר לימודים מתקיימים
וחקלאי. מקצועי העובדת), (בהתיישבות המשך
החינוך משרד של תוכניות פי על מתנהלים הלימודים
גמר תעודות או בגרות תעודות ומקנים והתרבות

תיכוניות.
לאוניבר (פרס וגבוהים עלתיכונים מוסדות
הבאים, המוסדות נכללו העלתיכון בדרג סיטאות).
או שלמר, תיכונית (השכלה הקבלה תנאי לפי אשר
כעלתיכונים מוגדרים הלימוד, ומשך מקבילה) השכלה

אוניברסיטאיים: אינם בהם הלימודים ואשר
וגננות מורים להכשרת מוסדות 

אחיות להכשרת אחרים עלתיכונים מוסרות 
וכיו"ב. טכנאים הנדסאים, מוסמכות,

להשכלה מהמועצה קיבלו הנ"ל מהמוסדות חלק
גבוהים לימודים לקיים היתר או הכרה גבוהה
לימודים זה. לצורך שאושרו מסוימים לימוד במסלולי
כגון: "בוגר" בתוארי מזכים (44  כ"ב/43 (לוחות אלה
B.Ed במוסיקה; בוגר B.Mus. באומנות; בוגר B.F.A.

בהוראה. בוגר
הטכניון; העברית, האוניברסיטה אוניברסיטאות:
בראילן; אוניברסיטת אביב; תל אוניברסיטת
מכון בנגב, בןגוריון אוניברסיטת חיפה; אוניברסיטת
הפתוחה האוניברסיטה על נתונים למדע. ויצמן

.42 כ"ב/41 בלוחות בנפרד נמסרים
חובה, גני נכללו: החינוך במערכת ערבי. חינוך
הרשמיים, הספר בתי כל  והעליסור1 היסודי ובררג
החינוך משרד שבפיקוח רשמיים הבלתי הספר בתי
הסער סוכנות ושל ממשלתיים ספר בתי והתרבות,
פרטיים מוסדות נכללו לא ירושלים. במזרח והתעסוקה
נוצריים מוסדות גם בתשל"ט והחל ירושלים במזרח
והתרבות. החינוך משרד בפיקוח שאינם רשמיים בלתי
מורים להכשרת מוסרות נכללו העלתיכון בדרג

וטכנאים. (להנדסאים וגננות,
 לאיהודיים תלמידים לומדים הערבי בחינוך
לפי בתשל"ח, החל וכוי. דרוזים נוצרים, מוסלמים,
הספר בתי הוגדרו והתרבות, החינוך משרד החלסת
יחידה בפיקוח הדרוזי" כיימגזר הדרוזיים שביישובים

האומדנים מחושבים  "אחר"  העסקי בסקטור
באינדיקטורים שימוש ידי על קבועים במחירים
הילדים בגני הילדים במספר כמו רלוונטיים, כמותיים

הפרטיים.
בעזרת חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן
מחירי ומדר למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד

ושירותים. וציודילמסחר מכונות
שפורסמו לנתונים בהשוואה מתוקנים. אומדנים
לשנים לאומדנים תיקונים הוכנסו הקודם בשנתון
משני הם שהוכנסו התיקונים .1985/86 עד 1980/81

סוגים:
הוצאות סקר מימצא1 בשילוב הקשורים תיקונים .1

משמש זה סקר .1986/87 לשנת המשפחה
משקי הוצאות על לאומדנים מוצא ונקודת בסיס
מצד שימש החדש האומדן חינוך. שירותי על בית
(שבה 1979/80 משנת האומדנים לביון אחד
בסיס כאומדן שני ומצד הקודם) הסקר נערך

הבאות. לשנים חדש
ר1985/86 1984/85 לשנים שוטפים תיקונים .2
נוספים מפורטים כספיים דו"חות קבלת בעקבות

החינוך. ממוסדות
ובכיסוי בהגדרות שינויים

כיסוי הורחב 1974/75 לשנת באומדנים החל .1
כדי המדידה. שיטות ושופרו לחינוך הלאומית ההוצאה
מוצגים קודמות, לשנים אומדנים עם השוואה לאפשר
לשנת קבועים במחירים אומדנים כייב/4 בלוח

הקודמות. השיטות לפי גם שנערכו 1974/75
האומדנים מוצגים 1984/85 בשנת החל .2
כדי לעיל. שפורט כפי שונות, ובהגדרות במתכונת
מוצגים קודמות לשנים האומדנים עם השוואה לאפשר
גם 1984/85 לשנת האומדנים וכ"ב/6 כ"ב/4 בלוחות

הקודמות. וההגדרות המתכונת לפי

מקורות
המוסדות הממשלה, של כספיים דו"חות .1
להצעות הסבר ודברי המקומיות והרשויות הלאומיים

הממשלה. של התקציב
מרכיבי על הלשכה ירי על הנערך סקר .2
סמך על רווח כוונת ללא במוסדות וההכנסות ההוצאות

המוסדות. של הכספיים הדו"חות
מקומיות לרשויות הקבלנים מדיווחי עיבוד .3

וחברות והשיכון הבינוי משרד של ישירים ודיווחים
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/44) כ"ב/7 (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

.(47 כ"ב/45, (לוחות מבוגרים
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בספירת נכלל אחד ספר מבית ביותר המלמד מורה
אם אולם, בהם; שלימד ספר בתי כמספר המשרות
או אחד, לימוד מסוג ביותר ספר בית באותו לימד
בלבד אחת פעם בספירה נכלל אחד, מתפקיד ביותר
הוראה משרות מספר אחדות, בשנים כב/8). (לוח
כתוצאה מעלה כלפי מו0ה היה היסודיים הספר בבתי
אחד מתפקיד יותר בעלי המורים של כפולה מספירה
הגדרת הכפילויות. נוכו בתשמ"ח החל הספר. בבית
מורים להכשרת מוסדות לגבי גם תופסת המשרה
בבתי ההוראה משרות בספירת כ"ב/32). (לוח וגננות
משרות גם נכללו והחקלאיים המקצועיים הספר

המקצועיים. המדריכים
היסודיים הספר בבתי ההוראה משרות על בנתונים
החינוך משרד מתקציב הממומנת ההוראה רק נכללה
החינוך רשות שמממנים ההוראה נכללה לא והתרבות;

וכוי. ההורים המקומית,
משרה המהוה השעות מכסת עבודה: יחידת
לשבוע; שעות 30  יסודי בחינוך כדלהלן: מלאה,
שעות 24  הביניים) חטיבת (כולל העליסוד1 בחינוך
שעות 21  וגננות מורים להכשרת במוסדות לשבוע;
סך חלוקת ידי על חושב העבודה יחידות מספר לשבוע.
בית סוג לכל המתאימה השעות במכסת השעות כל
המקצועיים הספר בבתי העבודה יחידות בחישוב ספר.
של ההדרכה שעות גם בחשבון הובאו והחקלאיים
או בלבד מעשית בעבודה המועסקים, המדריכים
(לוח (מוריםמדריכים) מעשית ובעבודה בהוראה

.(2 כ"ב/7
בדרג אחת ממשרה ביותר המלמד מורה מורה.
מורה דרג. באותו בלבד אחת פעם נספר אחד חינוך
אחד בכל אחת פעם נספר שונים חינוך בדרגי המלמד

לימד. שבהם החינוך מדרגי
כוחות "סקר על המבוססים כ'יב/2928, בלוחות
"סקר על המבוסס כ"ב/30, ובלוח תשמ"ר הוראה
תשמ"ז",  יסודי העל בחינוך ומדעים מתמםיקה מורי
נתיב בכל נספר והמקצועי העיוני בנתיב המלמד מורה
פעם נספר העליונה) (החסיבה התיכון כל בסך ואילו
הביניים בהסיבת המלמד מורה גם בלבד. אחת
בסך ואילו חסיבה בכל פעם נספר העליונה ובהסיבה
לפי במיון בלבד. אחת פעם נספר העליסוד1 החינוך כל
אחד בכל נספר מורה כל הוראה, מקצועות

שלימד. מהמקצועות
כ"ב/30). (לוח ומדעים מתמטיקה מורי

הספר לבית בהתאם נעשה השכלה לפי המיון
הגבוהה לתעודה ובהתאם המורה למד שבו האחרון

שקיבל. ביותר
החסיבות לפי פוצלו מקצוע בכל ההוראה שעות

המקצוע. את לימד המורה שבהם והנתיבים
(32  31 ;25 16 כ"ב/1310; (לוחות תלמידים
.(19 ,11 כ"ב/10, (לוחות ילדים בגני ילדים
43 בני רק נכללו תשל"ב, עד  העברי בחינוך
נכללו בתשל"ג, החל וציבוריים. עירוניים בגנים שביקרו
נכללו בתשלז החל פרטיים. בגנים שביקרו 43 בני גם
ופרסיים. ציבוריים בגנים שביקרו שנתיים בני גם
חובה. בגני המבקרים 5 בני רק נכללים הערבי בחינוך

בלוחות התלמידים גיל גיל. לפי תלמידים
הלוח. שנת בסוף המצב לפי חושב 31 כב/1411,

הדרוזי המגזר על נפרדים נתונים נפרדת. מעתלית
ב"מגזר נכללו בתשמ"ב, החל כ"ב/19. בלוח ראה

בגולן. הדרוזיים המוסדות גם הדרוזי"

אחרים מוסדות
מתנהלים החינוך. כמערכת למוסדות בנוסף
והכוללים: כ"אחרים" שהוגדרו במוסדות גם לימודים
בדרג תורה). (תלמודי פסור מוסדות  היסודי בדרג
בתי לחניכים, ספר בתי קטנות, ישיבות  העליסודי
לאחיות וקורסים חסות מעונות תעשייתיים. םפר
העלתיכון בדרג תשמ"ג. ער נכללו ומטפלות מעשיות
מתנהלים שבהן ומעלה, 18 לבני גדולות" "ישיבות 
החינוך משרד של הפיקוח החלת עם קודש. לימודי
(כ50 כ"אחרים" בעבר שסווגו מוסדות על והתרבות

החינוך. במערכת נכללו הם בתו^מ"ט)

ללוחות הסברים
וליליח לידה, יבשת  לארץ חוץ לילידי מוצא:

האב. לידת יבשת  ישראל
עלתיכונים חינוך ומוסדות ספר בתי ילדים, גני
(לוחות לאוניברסיטאות) (פרט וגבוהים

כ"ב/32).  כ"ב/7
בלוחות מתפרסמים אין בתשל"ט החל ילדים. גני
משרות על לא ואף הגנים מספרי על נתונים כב/8,7
הילדים על נתונים להלן). "מקורות" (ראה בגנים הוראה

.19 ,11 כ"ב/10, בלוחות מתפרסמים בגנים
כ"ב/7) (לוח ספר בתי

בהם שמתקיימים ספר בתי ספר. בתי ספירת
וחטיבת יסודי (כגון: אחד חינוך מדרג ביותר לימודים
חטיבת (כגון: אחד ספר בית מסוג יותר או ביניים)
בית 0וג בכל או  חינוך דרג בכל נספרו ותיכון) ביניים
אחת פעם נספרו הכל הסך בשורת ואילו  ספר
לכך, הקורא של לבו תשומת להסב מנת על בלבד;

בסוגריים. הכל הסך בשורת הנתונים הוקפו
וסוגי עליונות) (חטיבות תיכונים ספר בתי
מתקיימים שבהם תיכונים ספר בתי בהם. הלימוד
מקצועי) או עיוני (כגון: בלבד אחד לימוד מסוג לימודים
ספר בתי ואילו החדנתיב"ם הסקר בתי בין נמנו
אחד לימוד מסוג ביותר לימודים מתקיימים שבהם
בתי בין בלבד אחת פעם נמנו ( ומקצועי עיוני (כגון:
בתי של הכל סך בשורת (וכן הרבנתיב"ם הספר
של מספרן את לציין מנת על התיכונים) הספר

המינהליותארגוניות. היחידות
ספר בית כל נכלל הלימוד סוג לפי בספירה
על בו, המתקיימים הלימודים מסוגי אחר בכל רבנתיב1
הגדרות לימוד. סוג כל של הכולל ההיקף את לציין מנת
בלוח הספר בית גודל ממוצעי חישוב לצורך שימשו אלו

כ"ב/16.
בין נמנו ירושלים במזרח מכינים ספר בתי

הביניים. חסיבות
(32 ,30  27 כ"ב/8, (לוחות הוראה כוחות

ספר בבית מורה של עבודתו הוראה: משרת
לב שים בלי אחת, ארגוניתמינהלית יחידה המהוה
השעות למספר הספר, בבית שונים לימוד סוגי לקיום
הספר. בבית מילא שהוא לתפקידים או לימד, שהמורה
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והמעשיים העיוניים הלימודים בין ליחס הלימודים,
התלמידים. את מכינים שלקראתה התעודה ולסוג
מכינים (מסמייר) והרגיל (מםמ"מ) המעשי במסלול
בעוד ממשלתיות גמר תעודות לקראת התלמידים את
לקראת רובם את מכינים (מסמ"ת) התיכון שבמסלול

מקצועיות. בגרות בחינות
בבתי ההכשרה מגמות הם הלימוד מקצועות

המקצועיים. הספר
בבתי והנדסאות טכנאות בלימודי תלמידים
תיכונים ספר בבתי מקצועיים. תיכונים ספר
כיתה (לאחר שנה במשך תלמידים מכשירים מקצועיים
(לאחר שנתיים ובמשך "טכנאי", תעודת לקראת '"ב)
שלימודים למרות "הנדסאי". תעודת לקראת '"ב) כיתה
לפי התלמידים נכללו לעלתיכונים, נחשבים אלה
ספר בבתי הלומדים בין כלומר, לימודיהם, מקום
על אחרים ולוחות כ"ב/10 (לוח מקצועיים תיכונים
היקף את המציג רקבלוחכ"ב/31, העליסוח). החינוך
אלה תלמידים נכללו העלתיכון, בדרג הכולל הלמידה
העלתיכון. החינוך תלמידי בין בתשמ"ט) (כ2,600
בחינוך הלומדים הכל בסך מההבדלים חלק מכאן
להלן). (ראה וכ"ב/31 כייב/10 הלוחות בין העלתיכון

(פרס והגבוה העלתיכון בחינוך תלמידים
.(32  31 כ"ב/10, (לוחות לאוניברסיטאות)

הלימוד של הכללי ההיקף מוצג כ"ב/31 בלוח
הכיתות תלמידי כולל השונות, מסגרותיו על העלתיכון
המסלול ותלמידי מקצועיים תיכונים ספר בבתי '"גי"ר
הרשומים "אורנים" בסמינר עליסוד"ם למורים
בנפרד מוצגת כ"ב/10 בלוח חיפה. באוניברסי0ת
ובמוסדות וגננות מורים להכשרת במוסרות הלמידה
לעיל המוזכרים התלמידים למע0 אחרים, עלתיכונים
היפה באוניברסיטת שנכללו "אורנים", בסמינר
מקצועיים תיכונים ספר בבתי '"גי"ד כיתות ותלמידי
כ"ב/32 בלוח העליסוד1. בדרג זה בלוח שנמנו
וגננות מורים להכשרת המוסדות על נתונים נמסרים
בסמינר לעיל המוזכרים התלמידים (כולל בכללם
ולוחות כ"ב/10 לוח בין ההבדלים מכאן "אורנים").

כ"ב/3231.
תיכונים על לימודים מתקיימים לכך בנוסף
בלוח נכללו ואלה ומעלה) 18 (לבני גדולות" בישיבות
במערכת שלא הארורים המוסדות בין כב/10

החינוך.
העלתיכון בדרג וסכנאות הנדסאות הלומדים
נכללו 0כנולוגית להכשרה הממשלתי המכון במסגרת

זה. במכון הלומדים כלל בין כ"ב/47 בלוח גם
וגננות מורים להכשרת במוסדות תלמידים
שלמדו אלה רק נחשבו .(3231 כ"ב/10, (לוחות
מתכונת לפי סדירים, גבוהים או עלתיכונים לימודים
אלה במוסדות המקובלות הלימודים ותוכנית
נכללו לא להוראה. הסמכה לקבלת והמובילות
זאת, להגדרה התאימו לא אשר תלמידים בסיכומים
או מכינות בכיתות להשתלמות, בקורסים ולמדו הואיל
המשתלמים בפועל מורים וכן למטפלות, במסלול
תואר לקראת או בכיר" מוסמך "מורה תעודת לקראת

בתשמ"ס). הכל בסך (כ9,500 B.Ed.
במקורות בתשמ"ס, החל שחל, משינוי כתוצאה
וגננות מורים להכשרת המוסדות תלמידי על הנתונים

אוכלוסייה על נתונים שימשו הלמידה שיעורי לחישוב
שנת לסוף הם אף המתייחסים המתאימים, בגילים

הלוח.

עיוניים תיכונים ספר בבתי י'יב כיתות תלמידי
(24 כייב/21 (לוחות

של '"ב בכיתות הלומדים תלמידים העברי: בחינוך
האגף בפיקוח והדתיים הכלליים העיוניים הספר בתי
ספר בבתי '"כ כיתות תלמידי נכללו לא דתי. לחינוך
דתיים ספר ובבתי לצעירים, בישיבות אקסטרניים,
בגרות תעודת לקראת לומדים שאינם אחרים

אינסרנית.
הספר בבתי '"ב כיתות תלמידי הערבי: ברוינוך
נכללו לא רשמיים, ולא רשמיים העיוניים, התיכונים

ירושלים. במזרח הספר בתי
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

'י"ב). (כיתות
שבועיות לימור שעות משלוש מורכבת לימוד יחידת

אחת. לימודים שנת במשך
והתרבות, החינוך משרד של הלימודים תוכנית לפי
26) לימוד יחידות 34 הכלליים הספר בבתי לומדים
האגף בפיקוח הדתיים הספר ובבתי בחירה) ו8 חובה
6 ו7 חובה 3031) לימוד יחידות 37  דתי לחינוך

ובנות). בנים בין חינו כשההבדל בחירה,
כיווני לפי גם התלמידים מוינו כ"ב/24 בלוח
ידי על נקבע הכיוון הומניסטי. או ריאליסס1 לימוד:
בכיוונים הבאה: בצורה לימור ויחידות מקצועות צירוף
 ה1מניס0י או ריאליסטי  כ"מלאים" שהוגדרו
במקצועות בחירה לימוד יחידות 6 לפחות נוספו
כך בלבד, האלה הכיוונים משני לאחד המתאימים
המקצועות כל נלמדו המלא הריאליסטי שבכיוון
12 של כולל בסך בחירה) או (חובה הריאליססיים
נלמדו המלא ההומניסטי ובכיוון יותר, או לימוד יחידות
אנגלית, להוציא (חובה, ההומניסטיים המקצועות כל
כל יותר. או לימור יחידות 16 של כולל בסך ובחירה)
לימודים, כיוון באף הניל לסף הגיעו שלא התלמידים,
עצמם הכיוונים "חלקיים". לימוד כיווני כלומדים נחשבו
4) מוגברת ברמה שנלמדו המקצועות לפי נקבעו

הבאה: בצורה יותר) או לימוד יחידות
לומדים התלמידים חלקי: ריאליסטי כיוון
אף לומדים ואינם מוגברים ריאליסטיים מקצוע(ות)

מוגבר. הומניסס1 מקצוע
לומדים התלמידים חלקי: הומניסטי כיוון
אף לומדים ואינם מוגברים הומניסטיים מקצוע(ות)

מוגבר. ריאליסטי מקצוע
לומדים התלמידים והומניסט1: ריאליסטי כיוון
הומניסטיים וגם ריאליסטיים גם מוגברים מקצועות
לעיל). (ראה כיוון בכל מלא לימודים להיקף להגיע מבלי
כלל לומדים אינם התלמידים מוגדר: כיו1ן ללא

מוגברים. מקצועות
הספר בבתי הלימוד ומקצועות המסלול

כ"כ/25). (לוח המקצועיים
לרמת בהתאם היתר, בין נקבע, הלימוד מסלול
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על המבוססים ,42 בני ילדים על הנתונים בניתורו
הדגימה. 0עוי1ת את בחלבון להביא יש מדגם,

הרשמיים הגנים על הנתונים הערבי, בחינוך
שנמסרו תלמידים ררחות על תשמג ער התבססו
אומדנים הוכנו מתשמז והתרבות. החינוך למשרד

ילדים. בגני ביקור סקר על המבוססים
על הנתונים מבוססים בתשמט הוראה. כוחות
כב/32.27,8), (לוחות עבודה ויחידות הוראה משרות
הלשכה שערכה חינוך מוסדות של השנתי המפקד על
ובבתי הביניים בחטיבות לסטטיסטיקה המרכזית
ממשרד שנתקבל מידע עיבוד ועל התיכונים הספר
ובמוסדות היסודי בחינוך מורים על והתרבות החינוך
משלים מידע בתוספת וגננות, מורים להכשרת
מהמרכז ל000יס0יקה המרכזית הלשכה שאספה

המוכרים. הספר ומבתי עצמאי, לחינוך
הספר ובתי הביניים בחנויבות המורים על הנתונים
על מבוססים (29 כ"ב/28, (לוחות בתשמו התיכונים
המרכזית הלשכה ידי על שנערך הוראה" כוחות "סקר
בחינוך המורים על הנתונים בתשמ"ו. לס00יס0יקה
קובצי על הרשמי, החינוך לגבי מבוססים, היסודי
ירי על שנאסף משלים מירע בתוספת מורים משכורות
העצמאי בחינוך המורים ולגבי והתרבות, החינוך משרד
ממקורות שנאסף מירע על  המוכרים הספר ובבתי

לס00יס0יקה. המרכזית הלשכה ידי על אלה
(לוח העליסודי בחינוך ומדעים מתמטיקה מורי
מתמטיקה מורי "סקר על מבוססים הנתונים כב/30).
המרכזית הלשכה שערכה העליסודי" בחינוך ומדעים

בתשמ"ז. לססנויסנויקה
רשימה לערוך מוסד כל התבקש הסקר במסגרת
של '"ג/י"ד או '"ב  טי בכיתות המורים של שמית
בנתיב ו/או העיוני, בנתיב ו/או הביניים חטיבת
הסקר במועד שלימדו העליונה, החטיבה של המקצועי
מתמטיקה, הבאים: מהמקצועות יותר או אחד מקצוע
מחשב, לימודי החיים, ביולוגיה/מדעי כימיה, פיסיקה,
ברשימה שנכלל מורה לכל הביניים). (בחטיבת טבע
על פרטים ובו אישי שאלון למסור המוסד נתבקש
וכן הפדגוגית והכשרתו השכלתו שלימד, המקצוע(ות)

שונים. תעסוקה 1פרטי אישיים פרטים
שהחזירו המוסדות במזכירויות נאספו השאלונים
מהמוסדות ל83.50/0 הגיעה ההיענות ללשכה. אותם
הערבי. בחינוך מהמוסדות ול81.40/0 העברי בחינוך
נערכו הסקר, אוכלוסיית כלל על אומדנים הכנת לצורך
כוחות סקר בנתוני שימוש בהן שנעשה זקיפות
במקצועות המורים על נתונים (ראה בתשמ"ו ההוראה
הסטטיסטי בשנתון כ"ב/31 בלוח בתשמ"ו המתאימים

.(39 מסי לישראל
על לתשמח הנתונים התלמידים. של וחמין הגיל
הם 13 כ"ב/2ו, בלוחות ביניים וחטיבת יסודי חינוך
תלמידים" תכונות "סקר על המבוססים אומדנים

את להשוות ניתן לא כב/32 בלוח להלן), (ראה
השנים עם לימור מסלול לפי התלמידים התפלגות

הקודמות.
במוסדות ראשון אקדמי תואר ומקבלי תלמידים
כ"ב/31, (לוחות לאאוניברסי0איים גבוהים
התלמידים על נתונים רוכזו כב/43 בלוח כב/43).
גבוהים ובמוסדות וגננות מורים להכשרת במוסדות
תואר לקראת שלמדו אוניבירסיטאיים, לא אחרים
מן הכרה או היתר שקיבלו במסלולים ראשון אקדמי
כנ"ל. תואר להעניק וזכאים גבוהה להשכלה המועצה

תואר מקבלי על נת!נים נמסרים כיב/44 בלוח
אלה. במוסדות

גבוהים ממוסדות B.Ed. תואר מקבלי בין
אלה רק נכללו מורים להכשרת לאאוניברסיטאיים

סדירים. כתלמידים התואר לקראת שללודו
לימור מגמות לפי התלמידים מוינו כ"ב/42 בלוח

כדלהלן:
פורמלי. בלתי חינוך גם כולל הוראה:

טכנולוגיה כולל ודומיהן: סכנאות הנדסאות,
והוראת טכסטיל ועיצוב טכנולוגיה שימושי, ומדע

0כנולוגיה;
והחל השיתופי המשק של כלכלה כולל כלכלה

עסקים; מינהל  בתשמ"ח
פיסול, ציור, מחול, מוסיקה, כולל אומנויות:

צילום. צורפות, קדרות, עיצוב,
הכיתות, המוסדות, ספירת ערבי: חינוך
כ"ב/108, (לוחות ההוראה ומשרות התלמידים

715ו).
יסודיים ספר לבתי צמודות '0 בכיתות תלמידים .1
התלמידים בין נספרו (כ82) עצמן והכיתות (כס2,40)

התיכונים. הספר בבתי והכיתות
גן בכיתות המלמדות גננות של משרות .2
מורים של ומשרות יסודיים ספר לבתי הצמודות
יסודיים ספר לבתי הצמודות ט' בכיתות המלמדים
הספר בבתי העבודה ויחידות המשרות בין נספרו

היסודיים.

מקורות
המתייחסים (3215 כ"ב/137, בלוחות הנתונים
מפקדים על מבוססים החינוך, שבמערכת למוסדות
הלשכה שערכה ילדים וגני ספר בתי של וסקרים
החינוך משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית
ומורים תלמידים קובצי מתוך עיבודים ועל והתרבות2

כלהלן: והתרבות החינוך משרד של
ו, 1 כ"ב/10, (לוחות ילדים3 בגני 52 בני ילדים
על מבוססים 43 לבני הנתונים העברי בחינוך :(19
המרכזית הלשכה שעורכת ילדים בגני ביקור יסקר
אדם. כוח ל"סקר בצמוד בתשל"ג החל לסטטיסטיקה
הוכן 5 לבני שנתיים. בני גם נכללו ואילך מתשל"ז

אומרן.

.1988 .8 מסי מוסף  לישראל ה000י00י בירחון  תשמח  חינוך מוסדות ראה 2

168 מסי בעלון ,1985 אוקסוברדצמבר היהודית באוכלוסייה 24 בני בקרב יום וכמעונות בגנים הביקור ראה 3

ותרבות. חינוך <n/ ל000יס0יקה העלונים מסדרת
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תואר מקבלי על תשמ"ח תש''ם לשנים הנתונים
להכשרת לאאוניברסיטאיים גבוהים ממוסדות B.Ed.
רשימות מעיבוד נתקבלו כ"ב/44), (לוח וגננות מורים
מפקד במסגרת המזכירויות ע"1 שנמסרו אישיות

ל000י00יקה, המרכזית הלשכה ידי על שנערך
והגבוהים העלתיכונים המוסדות על הנתונים
מסגרות של שנתיים מפקדים על מבוססים האחרים
המרכזית הלשכה ידי על שנערכים עלתיכוניות לימור
התלמידים מוינו בלוח כ"ב/31)5. (לוח ל000ים0יקה
מבחינת קרובות מגמות מספר הלימוד. מגמות לפי

כדלקמן: בקבוצות יחד קובצו התמחות תחומי
0כנאי מעבדה, עובדי רפואיים: עזר מקצועות
שיניים, ברפואת סייעות שיניים, טכנאי רנסגן,

ותברואנים. אופטומטריסטים ניוטכנאים,
גם כוללים ודומיהן: כלכלה מינהל, פקידות,

וחשבונאות. בנקאות עסקים, מינהל
מחול, פלסטיות, אמנויות מוסיקה, אמנויות:

וצילום. והקולנוע הבמה אמנות
מדריכי נסיעות, וסוכני דרך מורי ארורות: מגמות

ומתרגמים. ספרנים נוער,

אוניברסיטאות
ומקורות הגדרות

ירי על הנתונים סופקו רנשכ"ר עד תלמידים.
הנתונים עובדו תשלייה עד מתשכייה האוניברסיטאות.
מתוך לססטיססיקה המרכזית בלשכה התלמידים על
הנתונים, מקור שינוי עם ידיהם. על שמולאו שאלונים
תשכ"ד עד המספרים והמועד. ההגדרות שונו
כל בהם ונכלל לימודים שנת כל לתחילת מתייחסים
נכללו בתשכ"ה החל גבוהה. להשכלה במוסד תלמיד
שכר המשלמים מוכר תואר לקראת תלמידים רק

לימוד.
(כולל הלימודים שנת לאמצע מתייחסים המספרים
ואינם השני), ההרשמה במועד שנתקבלו תלמידים

זה. מועד עד הרשמתם שביטלו תלמידים טללים
עיבודים על מבוססים הנתונים בתשלייו החל
לפי המוסדות של הלימוד שכר קבצי מתוך שנערכו
המתאימה הלימודים שנת של בינואראפריל המצב

(אומדנים)6. השלמות בתוספת
1 כ"ב/4 בלוח ולתשמייה לתשמייג הנתונים
הסטודנטים קובץ בין שנערכה הקבלה על מבוססים
באמצעות .1983 והדיור האוכלוסין מפקד וקובץ
אחוז כ88 עבור אישיים נתונים הועתקו זו הקבלה

הסטודנטים. מתוך
מחו"ל ותלמידים ישראליים תלמידים נכללו בלוחות
לקראת הלומדים בישראל), ארעיים תושבים (שהינם

לסטטיסטיקה" המרכזית הלשכה ידי על שנערך
בתשמ"ח. התלמידים מספרי ועל בתשמ"ד

על מבוססים העליסוד1 החינוך על הנתונים
החינוך משרד של התלמידים קובץ על שנערכו עיבודים

והתרבות.
(לוח יסודיים ספר בבתי וחינוך רווחה שירותי
רווחה שירותי "סקר על מבוססים הנתונים כ"ב/20).
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שנערך וחינוך"
בתשמ"ט. העברי החינוך של היסודיים הספר בבתי
במסגרת בסקר. נכללו לא המיוחדים הספר בתי
מ50 למעלה של קיומם על הספר בתי דיווחו הסקר,
וחינוך וכוי) רפואה שירותי "עוץ, (שירותי רווחה שירותי
ופעילויות תוכניות הוראה, שיטות חינוך, (מסגרות
המוסדות מכלל ל910/0 הגיעה ההיענות העשרה).
כלל על מוצגים הנתונים התלמידים. מכלל 930/0 ובהם

ענו. שלא למוסרות זקיפות לאחר המוסרות,
עיוניים תיכונים ספר בבתי '"ב כיתות תלמידי
סקרים על מבוססים הנתונים .(24 כ"ב/ו2 (לוחות
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שנערכו
בסקרים ובתשמי'ט. בתשמ"ז בתשמ"ה, בתשמ"ג,
תלמיד כל לגבי '"ב. כיתות תלמידי רשימות נתקבלו
הלימוד יחידות 1מספר והבחירה החובה מקצועות צוינו
המין התכונן, שלקראתן הבחינות סוג וכן שלמד
מכלל לכ850/0 בתשמ"ט הגיעה ההיענות והמוצא.
שלאחר המתכונת לפי שלמדו העברי בחינוך המוסדות
הערבי. בחינוך ולכ970/0 הבגרות, בבחינות הרפורמה

זקיפות). (לפני ארעיים הם בלוחות הנתונים
(לוח בגרות לתעודת והזכאים הנבחנים
קובץ מתוך עיבוד על מבוססים הנתונים כ"ב/26).
והתרבות החינוך משרד של בתשמ"ז הבגרות בחינות
הקובץ מהשאלונים). בכ980/0 הטיפול סיום (אחרי
ממחזור המשנה ונבחנ1 הנבחנים את כלל שעובד
משנים משנה בבחינות הנבחנים את כלל ולא תשמ"ז
תעודות לקראת נבחנים בעיבור נכללו לא אף קודמות.
אקסטרניים. ונבחנים ומקצועיות) (עיוניות גמר
לתעודות ולזכאים לנבחנים מתייחסים בלוחות הנתונים

והערבי. העברי בחינוך ומקצועיות עיוניות בגרות
ספר) בית סוג פיקוח, (מחוז, המוסריים האיפיונים
שערכה חינוך" מוסדות "מפקד קובץ מתוך הועתקו
ואילו בתשמ"ז, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
הועתקו התלמידים של דת) (מוצא, האישיים האיפיונים

983ו.  והדיור האוכלוסין מפקד קובץ מתוך
לא וגבוה עלתיכון בחינוך תלמידים
במוסרות התלמידים על הנתונים אוניברסיטאי.
התבססו כ"ב/3231) (לוחות וגננות מורים להכשרת
שנמסרו כלליים נתונים ונו שנתי מפקד על תשמ"ח עד
הנתונים בתשמ"ט, החל המוסד. מזכירות ידי על
שבמשרד תלמידים קובץ מתוך עיבוד על מבוססים

והתרבות. החינוך

"ירחון גם ראה .629 מסי מיוחד פרסום תשלי!", הספר ובתי והגנים תלמידי של הדמוגרפיותחכרתיות התכונות ראה
לתשמד. נתונים המוסר ,1985 ,4 מסי מוסף,  לישראל 000י00י

חינוך מוסדות וכן 782 מיוחד פרסום  תשמ"ה לאוניברסיטאות) (פרס וגבוהים עלתיכונים חינוך מוסדות ראה
.1985 ,6 מסי מוםף,  לישראל הס00יסטי ארעיים,.הירחון נתונים  תשמה

.1989 ,2 מסי מוסף",  לישראל הססםיסט1 הירחון 987/88י" תשמיירו. נאונינרסיסאות "00ודנ0י0 ראה
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ירי על האוניברסיטאות של השכר קובצי מתוך שהוזמנו
גבוהה. להשכלה המועצה של ולתקצוב לתכנון הועדה
הנסקרת, השנה של רודש"ם ממוצעים הם הנתונים

בלוחות הנתונים הפתוחה. האוניברסיטה
הפתוחה האוניברסיטה ע~י נמסרו 42,4 כיב/ו
בלבד. האקדמי המסלול ובוגרי תלמידי בהם ונכללים
ששילמו (אלה לנרשמים מתייחסים התלמידים מספרי
לנקודות בהתאם נקבעה הלימוד שנת ראשון). תשלום

התלמיד. שצבר הזכות

ראשון תואר לקראת הלומדים תלמידים
ראה לאוניברסיטאות): (פרט גבוהים במוסדות

לעיל. 44 כב/43, ללוחות הסברים

מבוגרים חינוך
בלוח הקרםאקדמיות המכינות על הנתונים
על החינוך לקידום האגודה ידי על נמ0רו כ"ב/45
ליד הפועלות מכינות תלמידי נכללו שבפיקוחה. מכינות
אזוריות מכללות ושלוחותיהן, האוניברסיסאות

מורים. להכשרת ומוסדות
שנח; עד  תדשלב1 מסלול:

שנתיים; עד  דושלב1
שנים. שלוש עד  תלתשלב1

לסיוע לזכאים התלמידים מוינו מסלול בכל
או צבאי שירות מס"מי הינם לסיוע הזכאים ולאחרים.
וכלכליים חברתיים בקריטריונים העומדים לאומי,
סיוע יקבלו אלה החינוך. לקידום האגודה ידי על שנקבעו

במכינה. לימודיהם לצורך כלכלי
החינוך משרד ידי על נמ0רו כ"ב/46 בלוח הנתונים

ידי על נמסרו כ"ב/47 בלוח הנתונים ואילו והתרבות
והרווחה. העבודה משרד

גם הקודם לשנתון ער נכללו כב/33 בלוח תואר.
לימוד בתוכניות הלומדים ומחדל ישראליים תלמידים
והחל תואר) לקבל מנת על (שלא מיוחדות אקדמיות

בלוח. נכללים אינם זה בשנתון
לפי הלימודים תחום נקבע ר35 כיב/34 בלוחות
המחקר לתלמידי פרט העיקרי, הלימוד מקצוע
ער שמוינו העברית באוניברסיטה לרפואה בפקולטה
ומתשלא בה, לומדים שהם לפקולטה בהתאם תשל
לומדים. שהם המקצוע של המדעי לתחום בהתאם 
התלמידים נכללו לא תעודות לקראת התלמידים בין

התואר. לפי רק שמוען יחד גם ותעודה תואר לקראת
מתוך הופקו כ"ב/36 ללוח הנתונים מועמדים7.
ראשון לתואר ראשונה שנה ללימודי המועמדים קובצי
מתייחסים בלוח המספרים האוניברסיסאות. ש?
האוניבר (מספר ולהרשמות (נפשות) למועמדים

המועמד). פנה שאליהן סיטאות

ההרשמה תוצאת
חיובית תשובה קיבל המועמד ולומד: התקבל

ללמוד. והתחיל אחת מאוניברסיטה לפחות
חיובית תשובה קיבל הכ>ועמד לומד: ואינו התקבל
ללמוד. התחיל לא אך אחת מאוניברסיטה לפחות

ממוסד אפילו חיובית תשובה קיבל לא התקבל: לא
אחד.

מקבלי מספרי ניתנו תשכ"ה ער תארים8. מקבלי
כ"ב/3937 בלוחות ניתנים בתש"ל החל בלבד. תארים
תעודות (היינו, אקדמיות תעודות מקבלי מספרי גם
מקבלי בין בלבד). אקדמי תואר לבעלי הניתנות
אלה תעודות: רק זו בשנה שקיבלו אלה נמנים התעודות
רק מוינו תעודה וגם תואר גם שנה באותה שקיבלו
נכללו ברפואה דוקטור תואר מקבלי לתואר. בהתאם

שני. תואר מקבלי בין
לשווי מתייחסים הסגל מספרי כ"ב/40 בלוח סגל.
המשרות של סיכום (כולל שלמות משרות ערך
עיבודים על מבוססים זה בלוח הנתונים החלקיות).

.1986 ,2 '00 שם, תשמה  באוניברסיסאות ראשון תואר ללימודי מועמדים ראה
.1989 ,5 מסי שם, תשמח",  האוניברסיטאות מן תארים .<3i7n~ ראה
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נבחרים פרסומים

תו'ונו"א ילדים וגני ספר בתי 701
1980 באוניברסיטאות הסגל 736

לתואר הס0ודנ0ים של הלימודים מהלך 772
מעקב םקר  באוניבר0י0אות ראשון

תשמ"א  תשל"ז
(פרס וגבוהים עלתיכונים חינוך מוסדות 782

תשמ"ה לאוניברסיטאות)
ובעלי אקדמאים סקר 842 ,836 ,820 ,795
כרכים  1984 תיכונית על השכלה

די. אי
באוניבר ראשון תואר ללימודי מועמדים 819

תשמ"ב בשנת סיטאות
של העליונה בהסיבה לימוד וכיווני מקצועות 844

תשמ"ז תשמ"ג העיוני החינוך

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
35 ,34 ,30 ,29 ,21 ,18 ,15 מ0'

1983 והדיור האוכלוסין מפקד
אוכלוסייה  סססיסס"ם ואזורים "שובים 5

כלכליות חברתיות (תכונות בית ומשקי
המדגמית) מהפקידה

ושפות האוכלוסייה של השכלתיות תכונות 10
המדגמית מהפקידה נתונים  דיבור

הרמה לפי וסיווגן, גיאוגרפיות יחידות אפיון 15

האוכלוסייה. של החברתיתכלכלית
 בית משקי של חברתיותכלכליות תכונות 19

המדגמית. מהפקידה נתונים

מיוחדים פרסומים
1956 יוני האוכלוסייה של ההשכלה רמת 66

ער תשכ"ה תלמידים של דמוגרפיות תכונות 389
תש"ל

היסודי החינוך תלמידי של דמוגרפיות תכונות 500
המקומיות ברשויות הביניים וחטיבת

תשל"ג
של יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים 539
תשל"ו המקומיות ברשויות העברי החינוך

של יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים 576
תשל"ו העברי החינוך

המורים של הפדגוגית וההכשרה ההשכלה 578
תשל"ה

המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני 594
תשל"ח

האקדמיים המוסדות מן תארים מקבלי 603
תשל"אתשל"ז

בישראל האוכלוסייה של ההשכלה רמת 604
האקדמיים במוסדות 0נ1ודנטים 618

תשל"בתשל"ס
מחוייל סטודנטים קליסת סקר 624

תלמידי של הדמוגרפיתחברתיות התכונות 629
תשלייז הספר ובתי הגנים

של ותעסוקה לימודים 694,663
1979 בישראל האוניברסיטאות

איבי
לימודים,  באוניברסיטאות סטודנטים 712 ,6 7 8

חלקים תשל'יט, הכנסה ומקורות תעסוקה
א'בי

מסיימ1
חלקים
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educational level השכלה
לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה1, 14 בני  ג"ב/1. niV

וגיל מין ספר, בבית
TABLEXXII/1.PERSONS AGED 14 AND OVER1, BY POPULATION GROUP,

YEARS OF SCHOOLING, SEX AND AGE
Percents, unless otherwise stated אגזרת צוין כן אם אלא אחוזים,

הכלי לימור0Total2ך שנות
Years of schooling

Q'linNאלפים
Thou
sands

Per
cents

014589101112131516+Median

האוכלוסייה Totalכל population
19611.437.2100.016.18.1320 34.79.18.0196)
19702,032.8100.012.27.136.8 32.147"8.81970
19752,358.0100.09.45.318.1 26.9277"9.86.49.91975
19802.660.3100.08.04.617.1 ו22.828.3 ו .57.710.71980
19852,939.5100.06.23.717.0 19.431.613.09.111.21985
19872,962.1100.06.53.614.8 18.133.513.510.011.41987
19883.021.1100.06.03.414.5 17.334.413.910.511.51988

Jews.הודים
19611.300.9100.012.67.534.6 35.46.33.68.41961
19701,809.6100.09.36.339.7 ■ 31.78.14.99.31970
19752.708.2100.07.64.318.8 10.77.010.31975"ז"25.526
19802.315.8100.06.43.917.2 21.330.412.38.51111980
19852.511.3100.05.03.116.6 17.333.614.210.21151985
19872.518.0100.04.82.914.5 15.935.714.811.411.71987

19862,558.6111.367.6360.1אלפים 378.9934.6390.1301.21988 thousands
אחוזים 100.04.42.714.2 14.936.715.311.811.8percents

Ageגיל
1517194.9100.0(0.1)(0.2)43.0 1.654.4(07)11.21517
1824399.1100.0(0.3)(0.2)6.1 2.566.421.13.412.21824
2534529.8100.00.70.412.4 6.938.822.618.21252534
3544486.4100.01.20.714.5 13.531.218.520.412.33544
4554295.4100.06.53.813.3 22.526.413.813.711.34554
5564280.5100.011.37.312.1 29.421.19.29.69.35564
65+372.5100.013.68.011.8 31.619.88.27.08.665+

הכל 11.254.0100.02.32.514.8.ניי0סל 14.637.614.114.111.8Mentotal
151799.8100.0(0.1)(0.2)44.1 1.952.8(0.9)11.11517
1824205.9100.0(0.3)(02)7.7 3.765.918.24.012.21824
2534265.5100.00.70.612.7 7.338.220.020.512.52534
3544240.4100.00.8(0.5)14.7 12.731.616.523.212.33544
4554143.3100.02.93.014.0 22.327.713.017.111.64554
5564128.4100.06.36.812.6 29.023.78.613.010.35564
65+170.8100.06.98.911.8 32.320.69.69.99.365+

חכל 0ל 1.304.6100.06.42.813.5נשים 15.235.916.59.711.7Womentotal
151795.1100.0(0.1)(0.2)41.7 (1.3)56.3(0.4)11.21517
1824193.2100.0(04)(01)4.4 1.267.124.22.612.31824
2534264.4100.00.8(02)12.1 6.639.125.216.012.52534
3544246.1100.01.60.914.4 14.430.820.417.512.23544
4554152.1100.09.84.512.8 22.825.014.510.611.04554
5564152.1100.015.57.711.8 29.818.99.66.78.65564
65+201.6100.019.17.411.8 30.819.27.14.68.165+
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לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה1, 14 בני כ"ב/1. לוח
(המשך) וגיל מין ספר, בבית

TABLEXXII/1.PERSONS AGED 14 AND OVER1, BY POPULATION GROUP,
YEARS OF SCHOOLING, SEX AND AGE (cont.)

Percepts, unless otherwise stated אחות צוין בן אם אלא .D'finN

הכל2 Total211r)'Vסך nuiy
Years of schooling

אחוזיםאלסים

ThouPercen014589101112131516+חצ'1ן

sandstagesIVIcUldl 1

NonJewsםלאיהוד1

1961136.3100.049513.97.6 27.51.51.21961

1970223.2100.036.113.713.0 35.11.7(0.4)5.01970
1975279.8100.022.912.912.6 38.09.13.11.4651975
1980344.5100.018910.016.0 33.9135. 5.5227.51980
1985428.2100.013.47.719.3 32.019.25.92.58.61985

1987444.1100.016.07.816.3 30.720.85.9258.41987
1988462.570.333.976.6אלפים 141.098.727.513.61988lhousands .

אחוזים 100.015.27.316.6 30.621.46.02.98.6percents

Ageגיל

151759.2100.0(2.0)(1.0)43.3 22.730.8(0.2)10.1)5!7
1824116.6100.03.72.620.O 25.736.410.11510.81824
2534116.5100.05.74.415.9 35.123.09.66.39.62534
354470.0100.016.612.36.7 45.89.64.14.96.83544
455446.7100.033.01656.4 34.06.2(2.8)(11)5.14554
556428.5100.048.918.7(3.9) 225(4.2)(0.7)(11)1.25564
65+24.9100.069.114.5(1.6) 10.4(2.8)(08)(0.8)0.765+

ר,כ> 231.8100.06.87.118.6גבריםסך 31.724.46.94.59.5Mentola)
151730.3100.0(0.7)(0.7)47.0 16.934.4(0.3)10.31517
182459.7100.0(2.0)(1.3)21.7 23.439510.6(15)11.11824
253458.4100.0(1.5)(17)18.7 29.627. 111.310.110.82534
354435.2100.04.38.37.1 56.110.85.77.77.73544
455423.5100.010.618.78.1 49.88.1(3.0)(1.7)6.74554
556413.1100.022.132.9(3.8) 32.9(53)(1.5)(15)4.4 .5564
65+11.7100.056.025.0(1.7) (12.1)(3.4)(0.9)(0.9)0.965+

הכל סך 230.7100.023.77.614.6נשים 29.318.45.01.47.6Womentotal
151728.9100.0(3.5)(14 (39.5 28527.19.81517
182457.0100.05.43.918.2 28.133.29.6(16)10.41824
253458.1100.09.87.313.1 40.818.77.9(24)8.22534
354434.9100.029.316.46.3 35.48.3(2.3)(2.0)5.53544
455423.2100.056.114.2(4.7) 18.1(4.3)(2.2)(0.4)0.94554
556415.4100.071.9(65)(3.9) 13.7(3.3)(07)0.75564
65+13.3100.079.9(5.3)(2.2) (90)(2.2)(0.7)(0.7)0.665+

As Irom 1986  persons aged 15 and over 2 inch not known viv לא כולל 2 sfivm 15 גני  1986 nmr> 1
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לידה יבשת ספר, בבית לימוד שנות לפי ומעלה, 15 בני  כ"ב/2. לוח
(יהודים) עלייה ותקופת

TABLE XXII/2.PERSONS AGED 15 AND OVER, BY YEARS OF SCHOOLING,
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION (JEWS)

1988
Percents, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אחוזים,

לידה יבשת
הכל Totalסך

לימוד T\nv>
Years of schoolingContinent of

birth and
עלייה אלפיםותקופת

Thou
sands

אחווים
Percen
tages

014589101112131516+|1'*n
Median

period of
immigration

הכלאלפים 12.558.6111.367.6378.9360.1934.6390.1301.2TOTALסך  thousands
אחוזים 100.04.42.714.914.236.715.311.811.8 percents
הכל סל  1ישראל 1260.6100.00.40.46.114.748.018.312.112.2Israel  total
ישראל .יליד: 4.614.850.817.311.612.2Father(0.4)(05)230.3100.0האב born in: Israel

606.0100.00.50.59.018.953.313.14.711.8AsiaAfricaאסיהאפריקה

298.739.026.223.013.0EuropeAmerica(0.1)(0.1)415.2100.0אירופהאמריקה

 1584.4100.076.35.726.714.524.78.35.09.3Asia</0יר,אפריקה Africa  total

חכל 0ך
mmigrated up to

1960 7p itv381.7100.018.46530.314.220.66.33.78.31960
1961196490.4100.014.34.019.817.829.010.24.910.319611964
1965197471.9100.08.14.118.313.634.513.67.811.319651974

ואילך 197534.3100.014.65.311.712.029.213.214.0114Since 1975

 711.0100.01.64.327.372.926.915.917.111.7EuropeAmerica'אירו0הא0ריקה 
חכל totalסל

mmigrated up to

1960 1V 396.2100.01.44.726.214.128.313.212.111.31960עלו

1961196451.3100.0(2.2)6.723.89.428.812.216.911.519611964

19651974141.3100.01.84.016.011.525.519.921.312.319651974

1975197963.1100.02.93.013.415.423.918.922.512.319751979

ואילך 198053.9100.0(0.9)(11)7.68.421.623.936.514.3Since 1980

לידו לקי.בשת |1pmn) .by age) Continentגיל) of birth (standardized

חכל קל  י.שראל 1.260.6100.01.91.315.174.039.116.412.211.9Israel  total
'טראל יליד: 230.3100.01.61.410.911.840.617.616.112.2Fatherהאב born in: Israel

606.0100.03.21.822.318.139.310.84.511.1AsiaAfricaאסיהאפריקה

ו4אירופרראמריקה 5.2100.00.10.47.09.238.223.921.212.7EuropeAmerica

584.4100.012.64.279.775.632.310.85.410.8AsiaAfricaאסיהאפריקח
711.0100.01.02.172.873.032319.519.312.3EuropeAmericaאירופחאמריקח

l Incl not known. ידוע. לא כול7
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לידה אוכלוסייה,מין,גיל,יבשת קבוצת לפי ומעלה1, 14 בני  כ"ב/3. לוח
אחרון ספר בית ;1101

TABLE XXII/3.PERS0NS AGED 14 AND OVER1, BY POPULATION GROUP,
SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH AND TYPE OF LAST SCHOOL ATTENDED

Percents אחתים

בית שלמדסונ אחרון Typeבוספר of last school attended

תיכון
Secondary

מוסד
למד מו0דעלישיבההסיבתלא

הכל Didסך notבינייםיסודיYeshiva'N"7|miאקדמיתיכוניעיוני
TotalattendPirmaryInterVocaGeneralPostAcade

schoolmediatetionalsecondmic
andary

agricul.
tural

1961
1972
1980
1985
1987
1988toIal
Men
Women

Age
1517
1824
2534
3544
4554
5564
65+

Continent of birth
Israeltotal
Father born in: Israel
AsiaAfrica
EuropeAmerica

AsiaAfirca
EuropeAmerica

Jews
6.4
9.1
12.1
137
14.9
15.5
16.9
14.2

(0.1)
10.6
215
24.2
16.8
12.8
10.0

16.2
16.4
7.0

29.5
6.3
21.9

2.7
4.9
6.7
85
8.9
9.0
6.7
11.2

(0.4)
9.2
15.0
12.0
8.9
5.0
3.7

10.8
8.6
8.4
15.4
4.9
9.2

24.0
22.3
23.7
24.6
24.4
25.1
21.1
29.0

485
35.0
18.2
19.9
21.9
22.2
235

28.2
38.5
25.7
26.0
18.4
25.1

9.8
17.2
22.9
24.8
25.3
255
30.2
209

42.0
38.3
335
26.0
17.4
10.6
8.3

34.0
25.8
46.2
21.6
19.9
14.6

3.2
2.0
17
1.8
2.3
2.3
4.7

2.2
3.6
3.2
18
1.2
1.0
2.3

2.7
4.0
1.6
3.6
1.4
2.4

2.9
1.3
1.6
1.0
1.0
1.1
0.9

5.1
0.4
0.5
0.5
0.7
0.9
1.1

1.1
1.2
1.3
0.6
0.8
1.1

41.4
32.4
25.3
20.1
18.4
17.2
17.1
17.4

1.6
2.6
7.4
14.4
26.7
36.3
37.7

6.6
5.0
9.3
3.2
32.1
24.1

125
9.2
6.3
4.9
4.8
4.4
2.2
6.4

(0.1)
(0.3)
0.7
1.2
6.4
11.2
13.4

0.4
(05)
0.5
(0.1)
16.2
1.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1961
1972
1980
1985
1987

atn 701988
גברים
נשים

גיל
1517
1824
2534
3544
4554
5564
+65

לידר. ■בשת
הכל ישראלסך
ישראל יליד: האב
אסיהאפריקה

אירופהאמריקה
אסיהאסריקר,

אירופתאמריקה

NonJews לאיהודים

1961100.049.242.11.06.31.41961
1972100.033.645.25.32.21051.41.81972
1980100.019.340.39.72.621.02.74.41980
1985100.013.635.512.42.428.33.04.81985
1987100.015.935.29.93.027.82.75.51987

ריכל 1988100.015.233.910.23.228.72.56.31988totalסך
100.06.835.610.35.230.92.48.8Menגברים
100.023.632.410.01.326.42.63.7Womenנשים

Ageגי7
1517100.0(20)15.822.95.154.0(0.2)1517
1824100.03.723.712.95.342.83.08.61824
2534100.05.735.010.43.62955.110.72534
3544100.016.655.64.3(1.0)13.82.26.53544
4554100.033.048.74.4(1.3) ■8.71.5(24)4554
5564100.048.940.4(2.5)(0.7)5.7(0.4)(1.4)5564
65+100.068.523.9(25)(04)(3.4)(0.4)(0.9)65+

1 Excl. institutions and Bedouin in the South. As from 1986  persons
aged 15 and over.

ומעלה. 15 בני  מי1986 נדרום. ונדוים מוסוות כולל לא 1
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national expenditure on education לחינוך לאומית הוצאה
עיקר"ם ושירותים הוצאה סוג לפי לחינוך, לאומית הוצאה  ב"ב/4. m^

TABLE XXII/4.NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION, BY TYPE OF
EXPENDITURE AND MAIN SERVICES

Budget years I'xpn miio

!'hereof:c

COכר co*CO. .ynO3 "?
c c
<O Oc

£Fהוצאה §8oc= o
nnoion0£שו0פת~ IfcבנכסיםcB 0

כולל הכל0ן ילדים0ך החינוךגני £טל "iקבועים_ C o
c£ >"

GrandCurrentKinderהיסודיc ■B 21 <.§Fixed| gar
totalexpendituregartensPrimary=f s

ago
capital

totalschoolso£> 3

r£.S "
q =T3 .a

q
n

□

forma
tion* S3

GC c

at
m

a. 'sz

10 שוט9מיליוני במחירים ,nיםat current pricesNIS million,

1985'862,6722.4592156806445922138.3
Percentsאחוזים

1962'63100.081.65.331.621.110.518.46.0
1965/66100.078.25.128.220.512.821.87.6
1970(71100.081.14.925.921,719.618.97.4
1971/72100.080.15.226.221.519.419.97.7
1972/73100.079.55.123.922.219.720575
1973/74100.079.35.224.722.219.120.78.1
'1974/75100.075.35.922.517.918.924.78.4
1975/76100.079.36.523.519.518.920.78.0
1976/77100.083.07.025.021.119.217.08.2
1977/78100.085.37.225.421.720.114.785
1978/79100.086.07.925.821519.914.08.8
1979/80100.086.87.725.622.720.213.28.6
1980/81100.089.78.226.923.221.010.38.1
1981/82100.089.58.225.724.320.91058.1
1982/83100.090.18.625.822.62269.98.4
1983'84100.089.58.324.423.721.910.58.1
1984/85100.090.48.125.024.921.59.68.3

י 1984/85100.091.58.226.725.221.28.59.2
1985/86100.092.08.025.424.122.28.08.3
 1986/87100.092.27.88.5

שיח, 1980/81אלפי 22NISבמחירי thousand, at 1980/81 prices
1970/716,9185,6704101,8811.4631,4571,221
1971/727,7896.2084682,0331.6051,6131,538
1972/738,3706.5995272,0841,7941,6651,719
1973/748,9517.1375852,1861,9831,8211,764
1974/759,3867.4796432,2372,0301,8731,854
'1974/7510,0647.7236432,2371,8881,9772.261
1975/7610,1128.0657022,4401,9352,0811,990
1976/779,9418.2377192,4722.0722,0471,666
1977/7810,2208.6277692,5522,1942,0981.563

 1978/7910,6709,0968362,6322,3462,1831.548
1979(8010,8109,3778532.7122,4532,2341,415
1980/8110,6249,5338702,8562,4682,2341.091
1981/8210,9069,7388702,8982,5082.2921,168
1982/8311,17710.0188752,9152.6152,3451.159
1983/8411,43110.1618772,9342.7122,3331,270
1984/8511,45310.2618842.9412,8342.3121.192
'1984/8513,14711,9551.0183,6283,3012.6131.192
1985/8613,04511,9501.0183.4303,4112.6481.095
1986/8713,34412,2231,121

f Fot changes in definiitons and coverage  see introduction.
2 Estimates (or the years 1970/71 to 1979/80 at 1980/81 prices were
computed lor each group oi expenditure, lor the total cuttent expenditure.
)or tne total fixed capital formation and for the grand total expenditure by
chaining the appropriate annual changes at 1970'7t or 1975/76 prices.
As a result of the chaining, the current expenditure and the fixed capital
lormation do not add up to the total.

0נ1*. ראה  וכר,נ7רות ככיסוי שי0"0 נדבר 1

קבוצת יכל חושבו 1980/81 במחירי 1979/80 ער 1970/71 לשנים האומדנים 2

שירשזר לסי ההוצאה של כ1לל )ל0ר ההשקעה לסך השוטפת, ההוצאה לסר רוצ#ה,
בגלל .1975/76 או 1970/71 שנת בלוחירי שחושבו המקבילים, השנת"ם השיניים

הבל. ל0ר מ0תנמ1ח וההשקעה השו0פת ההוצאה אץ ר>שירשור

603 והשכלה חעוך



הוצאה סוג מבצע, סקטור לפי לחינוך, לאומית הוצאה כ"ב/5. לוח
ושירות

TABLE XXII/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,

985/86

ממשלתיים מוסדות
General governmentc

D
C <!)

Garf

in
§

 3

1984/85
הכ? סך

Total11
/ tu
c >

o
)3

r <u
פ S
נו
o כ
rr. ca

c 5

o ~

c =

£f
n a

= s

a

pc to
1E ~

ם

1nrm

Other1

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

י'ל* 70  שוטפת .91הוצאה 592.096.386.789.5100,0100.0Current expenditure  total

הצינור' נס7ן0ור 2.93.48.335Generalמינהל government
administration

ילדים 8.28.18.316.91.725.77.0Kindergartensגני

היסודי החינוך ש> 26.725.448.635.85.09.5Primaryמוסרות schools

עיוניים תיכונים 0פר 13512.714518.210.39.30.7Secondaryבתי schools

ימיים מקצועיים, 00ר בחי
וחקלאיים

11.711.46.19.819.41.10.9Vocational, nautical and
agricultural schools

עלתיכונים חינוך 5.35.46.91.96.024.4Postsecondaryמוסדות schools
הננור, החינוך 15.916.70.245.2Institutionsמוסדות ol higher education

תורניים ספר ובתי 1.3150.21.930.0Jewish'^1ינות religious schools and
rabbinic theological seminaries

מבוגרים וחינוך עברית 0.70.61.40.6Teachingלימוד Hebrew and adult
education

והשתלמות הכשרה אחרים, 0פר 3.14.51.857.1Otherבתי schools and training

שנקנו כתיבה וצורכי לימוד ספרי
בית משקי ע'

2.22.334.3Textbooks and stationery
bought by households

הכל 0ך קבועים בנכסים 8.58.03.713.310.522Fixedהשקעה capital formationtotal

ילדים 1.00.71.01.40.222Kindergartensגני
היסודי החינוך של 3.02.5158.10.522Primaryמוסדות schools
עליסוד"ם חינוך 2.01.81.03.51.922Postprimaryמוסרות schools

ומוסדות עליתיכונים חינוך מוסדות
הגבוה החינוך

2.53.00.20.37.922Postsecondary schools and
higher education institutions

/ Estimates of low reliability.
2 Included //7 "nonprofit institutions in the government secotr.

01יכה. מהימנות בעלי אומדנים 1

ה00שלתי. נ0לן0ור רווח כוונת ללא נימוסיות כלול 2
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ושירות הוצאה סוג סקטור, לפי ומימונה, לחינוך לאומית n/txtn  .6/x'3 niV
table XXH/6.NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION AND ITS FINANCING, BY SECTOR, TYPE OF

EXPENDITURE AND OF SERVICE
Percents, at curernt prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים .D>nnN

מבצע 0ק0ור Byלפי operating sectorמממן סקטור לפי
By financing sector

ממשלת niToio"0מוסדות
General governmentכוונת :nmThereof.אחרללא

nin
הכל הגלילא"ממשלת"םמוסרותסך |C
Totalכוונתרשויות Total1ללא

רשויותNongovern1רווחמקומיותממשלה
Privatemental'מקומיותממשלה

GovernmentLocalnonprofitpirvateOtherGovernment1Local
authoritiesinstitunonprofitauthorities1

tionsinstitutions

1974/75100292342610067121974/75
1975/76100312439610072141975/76
1976/77100322438610068141976/77
1977/78100332239610072121977/78
1978/79100332239610070121978/79
1979/80100322240610075111979/80
1980/8110033224051007591980/81
1981/8210033214061007291981/82
1982/8310032214161007581982/63
1963/8410032214071006991983/84
1984/85100332239610067101984/85

2 1984/8510034232 36510069101984/852

IDכולל 1985/8610032222 3771006881985/86GRAND TOTAL

הכל 0ך  שו0פת 10033213הו*אר< 367100727Current expendituretotal
הציבורי בסקטור 10077231007723Generalמינהל government administration

ילדים 10033467גני 861004326Kindergartens
ר.י0ודי ה0י1ו\ של 10061311מוסוות 7100915Primary schools
יסודיים על חינוך 10025213מוסדות 3813100775Postprimary schools
עלתימנים חינוך 1001023מוסרות 85100622Postsecondary schools and
ר.;בוה החינוך higherומוסדות education institutions

ע1 שנקנו כתיבה וצורכי לימור 100100100Textbooksספרי and stationery bought
בית ■משקי , 0* *******by households

הון והעברות 1001537481003223Investmentsהשקעות and capital transfers

1 Does not include estimated expenditure on depreciation.
2 For changes חו definitions  see introduction.

לבלאי. תחשיכית הוצאה כולל n> 1

ממא. ראה  גהגררות שעי"מ ברבר 1

פ
n
C

i



schools, teaching posts and pupils ותלמידים הוראה משרות ספר, בתי
החינוך במערכת ספר בתי  כ"ב/7. לוח

TABLE XXII/7.SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

T\frown5nD>un.0n1un(1nO~V')7.תש"0
1948491959/601969/701979/801984/85§1987/881988/89

כולל '(2,367)(2,320)06112,000ך (2,509)(2,483)(2,541)GRAND TOTAL

.jjj/ 7/j'ftHebrew education
הכל TOTAL(2,131)(2,077)(2,110)(1,996)(2,064)5651,854סך

הכל י7/0י70 4671.5011,5191,4751.5231.4771,514Primaryחינוך educationtotal
יסודיים ספר 4671,1491,2351,2611.3151,2841,323Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 352284214208193191Schoolsבתי for handicapped

children
עליסודי Postprimary(617)(600)(587)(521)(545)98353חינוך education

בעיים 32248274296304Intermediateחטיבות schools
תיכונים ספר 98353544478520525536Secondaryבוז1 schoolstotal

הכל 70 

חדנתיניים 454326352341346Secondaryתיכונים onetrack
רננתיניים 90152168184190Secondaryתיכונים multitrack

לימוד Typeסוג of secondary
educationתיכון
39113219232302318332Generalעיוני

המשך 339510959555251Continuationכיתות classes
2660258310305312315Vocationalמקצועי
303027262625Agriculturalחקלאי

ערבי Arabחינוך education
הכל TOTAL(410)(406)(399)(371)(256)46146סך

הכל 70 יס/7י 45139219312329330327Primaryחינוך educationtotal
יסודיים ספר 45138207294314315312Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 11218151515Schoolsבתי for handicapped

children
עלייסוד' Postprimary(79)(76)(70)(59)1737חינוך education

ביניים 443525663Intermediateחטיבות schools
תיכונים ספד 173549578184Secondaryבתי schoolstotal

הכל 0ך

חדנתיביים 37355454Secondary__תיכונים onetrack
D"n'nr:r< 12222730Secondarymultiתיכונים track

לימוד Typeסוג of secondary
educationתיכון
151851606869Generalעיוני

1631353842Vocationalמקצועי
112222Agriculturalחקלאי
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החינוך במערכת ספר בבתי הוראה משרות כ"ב/8. לוח
TABLE XXII/8.TEACHING POSTS IN SCHOOLS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

תשט
194849

תשך
1959/60

\זש"ל
1969/701979/80

rrnv)T\
1984/85

1Snoem
§1987/88'

■oown
■1988/89

^ורי חינוך
הכל כוך

עפרי jun
16,886 4,15324,72635,885

Hebrew education
35,364 34,558 39,957PRIMARY EDUCATION

 TOTAL

נשים :nrro10.315 2,32817,96930,12334.06530,43730,730Thereof: women

יסודיים ספר 15,328בתי 4.15322.67333,23336,66831.40232,197Primary schools

מיוחדים ספר 1,558בתי ■2.0532.6523.0893.1563,167Schools lor handicapped
children

על'סוד' Postprimaryתינון
education

ביניים חסינות
הכל סך 

9039,56112,97612,96813,274INTERMEDIATE
SCHOOLS  TOTAL

נ^ים :05726.5079,3919.6069,833Thereofזה: women

תיכונים ספר בתי
הכל 0ך

4,748 (941)12,37118,77622,05224,02824,649SECONDARY
SCHOOLS  TOTAL

נשים 1,446מזה: י5,69110,61512.98514.694(288) 4,707Thereof: women

חדנתיביים 9,39610.94412,21412,89012,568Secondaryמינונים onetrack

רננתיביים 2,08!2,9757,8329,83811,138תיכונים Secondaryי multitrack

ערבי Arabחינוך education

 יסודי2 חינוך
הכל סך

1,195 1702,5246,2796,3496,4086,644PRIMARY EDUCATION2
 TOTAL

נשים .3777832,8942,8052,9593.246Thereofמוה: women

יסודיים ספר 1,191בתי 1702,4836,1686,2326.2216,424Primary schools

מיוחדים ספר 441111117187220Schoolsבתי for handicapped
children

ו1לי0ודי Postprimaryחינוך
education

 ביניים חסיבות
הכל סך

589971,4481,6931,868INTERMEDIATE
SCHOOLS  TOTAL

נשים :7292449537593Thereofמלה: women

תיכונים ספר בתי
הכל םך 

612861,3421,9702,3472,542SECONDARY SCHOOLS
 TOTAL

נשים :nro233212416535579Thereof: women

1 As 01 1987/88, the method of counting leaching posts in the primary
education was changed; see explanation in the introduction.

2 Incl. teaching posts in kindergatren classes and in grades IX of
primary schools.

הי0וד''ם, ר<90ר ננתי המשרות ספירת שי0ת שונתה נתשמח, הרול 1

נמנו*. הסבר ראה
ספר שבנתי '0 זנכ'ת1ת נ) נכיח1ת ר'וראר' משרות 0לל 2

יסודיים.
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החינוך במערכת כיתות כ"ב/9. לוח
TABLE XXII/9.CLASSES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

o"tun
194849

yon
1959/60

Van
1969/70

Dwn
1979/80

n~r>\un
1984/85

§nDem
§1987/88

תשמ0
1988/89

(2+7) כולל סך .14,54614,82422,49130,40934,50635,89437,2451. GRAND TOTAL (2+7)

עבו' lU'nHebrew education

(4+ 3) הכל םך .23,87113,73619,55225,29126,44529,40330,6212. TOTAL (3+4)

 יםודי חינוך .3
הבל סך

3,36412,03014,76816,96418,59718,33218,9403. Primary education 
total

יסודיים ספר 0Primary(117,6(3,36410,98013,45915,78017,29117,0בתי schools

מיוחדים ספר 1,0501,3091,1841,3061,3211,330Schoolsבתי (or handi
capped children

 י0ודי על חינוך .4
(6+5) הכל 70

5071,7064,7848,3273,84811,07111,6814. Postprimary education ■

total (5+6)

ביניים 0/7ינ/1/ .52522,6333,5263,8454,0205. Intermediate schools

תיכ1נים ספר בתי .6
הבל סך 

5071,7064,5325,6946,3227,2267,6616. Secondary schools
 total

ת'נון T1n'V noType of secondary
education

4088481,9542,0432,5212,8893,109Generalעיוני

המשך 311392278305349334Continuationכיתות classes

993761,9203,1703,3023,7814,030Vocationalמקצועי

171266203194207201Agriculturalחקלאי

ערבי educationArabחינוך

(9+8) הכל סך .76751,0882,9395,1186,0616,4916,6247. TOTAL (8+9)

יסודי חינוך .86671,0572,6634,045' 4,4634,5904,5908. Primary education

 ע>יס;7י חינוך .9
(11+10) חבל 0ך

8312761,0731,5981,9012,0349. Postprimary education 
total (10+11)

ביניים הסיבות .10■ 9345162573082910. Intermediate schools

תיכונים ספר בתי .11
הכל סך 

8311836229731.1711,20511 . Secondary schools
 total

תיבון לימוד Typeסוג of secondary
education

29114487753925933Generalעיוני

56113200226249Vocationalמקצועי

21322202023Agriculturalחקלאי
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חינוך במוסדות תלמידים כ"ב/10. לוח
TABLE XXII/10.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

194849
תשן
1959/60

תשל§
§1969/70

§qwi\
§1979/80

5nD(un
§1987/88

.onion
.1988/89

(2+11) כולל סך .1140,817578,003823,4911,200,6361,419,7811,459,4521 .GRAND TOTAL (2+11)

(3+11) החינוך armr5140,817567,051797.1911,156.6361,379,2811,415,152Educational system (3+11)

(10) ארורים מוסוות
10.95226,30044.00040,50044.300Other institutions (10)

myHebrewחינוך education

(3+10) הכל סך .2129,688531,923712,9541,023,4101,196,9941,232,2292. GRAND TOTAL (3+10)

 החינוך מערכת .3
הכל סך
(9 ער 4)

129,688520,971686,654979,4101,156,4941,187,9293. EDUCATIONAL
SYSTEMTOTAL
)4 through 9)

ילדים1 גני .425,40675,699107,668246,600265,800277,2004. KINDERGARTENS'

יסודי חינוך .5
הכל סך 

91,133375,054394,354436,387483,140493,6495. PRIMARY EDUCATION
 TOTAL

יסודיים 0סר 91,133357.644375,534424,173471,302482,215Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 17,41018,82012,21411בתי ,83811,434Schools tor handi■
capped children

 עלי0ודי חינוך
(6+7) הכל סך

10,21855,142137,344216,602313,352322,600POSTPRIMARY
EDUCATION  TOTAL (6+7)

ביניים חטיבות .67.90872, 792114,131120,3396. Intermediate schools

 תיכונים 0פר בחי .7
הכל 0ך

10.21855, 142129.436143,810199,221202,2617. Secondary schools 
total

רורנתיביים O'arTi98,59191,138109,070108.161Secondary onetrack

רננתיביים 30,84552.67290.15194,100Secondaryתיכונים multitrack

תיכון לימוד Typeסוג of education
7,16832,89463,73161,58392,05495,128Generalעיוני

הנושן 1,0487,0658,5086,4388,2987,989Continuationכיתות classes

2,00210,16749,55670,68193,72294,454Vocationalמקצועי

5.0167,6415,1085,1475:022Agriculturalחקלאי

עלתיכונים מוסדות .8
 וגבוהים

הכל סך
1,2965,80111,89425,34130,01229,4008. POSTSECONDARY

AND HIGHER
INSTITUTIONS 
TOTAL

מורים להכשרת מוסדות
וגננות5

7133.0774,99411,28511,01811,574Teacher training colleges2

עלתיכונים מוסדות
אחרים2 וגבוהים

5832,7246,90014.05618,99417,826Other postsecondary
and higher institutions2

אוניברסיסאות ,91,6359,27535,37454,48064,19065,0809. UNIVERSITIES

אחרים מוסדות .1010,95226,30044,00040,50044,30010. OTHER INSTITUTIONS
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(המשך) חינוך במוסדות כ"ב/10.תלמידים לוח
TABLE XXII/10.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS (com.)

תשיט
1948/49

תשיר
1959/60

תשל
1969/70

trim
1979/80

nomn
§1987/88

.o1wn
.1988/89

החינוך מערכת .11
06 ע7 121 הכל סך

ערבי חינוך
46,080 11,129110,537177,226

Arab education
227,223 222,78711. EDUCATIONAL

SYSTEMTOTAL

)12 through 16)

ילדים3 גני .121,1247,27414,21117,34420,80021,90012. KINDERGARTENS3

יסודי חינוך .13
הכל סך 

9,99136,72985,449121,985139,895139,22013. PRIMARY EDUCATION

 TOTAL

יסודיים ספר בתי

מיורודים ספר בתי

9,99136,652
77

85,094
355

121,101

884
138,770
1,125

138,074
1,146

Primary schools
Schools for handi.

capped children

הכל סך עליסור1 חינוך
(14+15)

141,95610,50737,27661,46265,467POSTPRIMARY

EDUCATIONTOTAL (14+15)

נינ"0 חטיבות .742,45714,80324,02127,23014. Intermediate schools

תיכונים 0פר 5!.נ77י
הכל סל 

141,9568,05022,47337,44138,23715. Secondary schools
 total

רורנתיביים 141,95617,37321תיכונים ,24921,077Secondary onetrack

רבנתיבייס 5,10016,19217,160Secondaryתיכונים multitrack

תיכון לימוד Typeסוג of secondary
education

141,9336,19819,03430,79731,003Generalעיוני

1,4622,6456,0026,516Vocational.מקצועי

חקלאי


23390794642718Agricultural

עלתיכונים מוסדות .16
הכל סך 

12137062163063616. POSTSECONDARY

INSTITUTIONS

 TOTAL

וגננות מורים להכשרת ימוסדות 121370485475568Teacher training colleges

אחרים עלתיכונים 13615568Otherמוסדות postsecondary
institutions

1 Incl. an estimate of children aged 6 (about 3,600 in 1988/89)who attend בנ0ם. הלומדים בתשמ0< >כ3.600 6 בני של אומדן כולל 1

kindergatrens. 2 Incl. also students in these institutions who study ראשון. אקדמי תואר לקראת אלה במוסדות הלומדים תלמידים (ם כולל 2
toward a afst academic degree. As for difefrences between this table and ח1בה 3 במבוא. הסברים ראה וכ*ב/32, כב/31 לוחות לעומת הבדלים בדבר
Tables XXII/31 and XXII/32 see explanations in the בלבד.
introduction. 3 Compulsory only.
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rates of enrolment in educational institutions חינוך במוסדות למידה שיעורי
עברי) (חינוך ומוצאם הילדים גיל לפי ילדים1, בגני ילדים  כ"ב/11. לוח
TABLEXXII/11.CHILDREN IN KINDERGARTENS1, BY CHILDREN'S AGE AND

ORIGIN
)Hebrew education)

1988/892 20nwn

מוצא :nro
אסיהאפריקה

Thereof: origin
AsiaAfrica

הכל 10
Total

1976/77 תשלז

מוצא :did
אסיהאפריקה
Thereof: origin
AsiaAfrica

הכל 0ך
Total

1972/73 תשלג

מוצא מזה:
אסיהאפריקה

Thereof: origin
AsiaAfrica

הכל סך
Total

AGE 2  TOTAL
Thereof: in day nurseries

In public kindergartens
In private kindergartens

AGE 3  TOTAL

Thereof: in day nurseries
In public kindergartens
In private kindergartens

AGE 4  TOTAL

In public kindergartens
In private kindergartens

AGE 53

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 kindergatrens

Absolute numbers

11,500 56,300
6.400 23.600
8,700 33.300
2.800 23.000

16,400 72,700
3,600 14.300
14.300 56.400
2.100 16.300

18,100 73,300
18.100 70.700

 2,600

18,600 71,300

מוחלטים מספרים

12,200 34,400
4.700 9.500
5,300 12,900
6.900 21,500

24,700 57,100
4,300 7,900
15,400 29,100
9,300 28,000

29,900 62,400
27.100 54,300
2.800 8,100

31,300 63,800

23,100 47,400

16.500 26,400
6.600 20.900

27,800 51,200
21,400 38,300
6.400 12.900

28,300 50,200

היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה 1,000 ל שיעורים
Rates per 1,000 in respective group of Jewish population

745674
312377
441511
304163

961927
189201
746807
215121

985971
949971
35

490389
135150
183170
307219

856798
118138

436497.
420301

960945
835855
12590

הכל סך 2 גיל
יום נמעונ1ת מזה:

צינוריים נגנים
פרטיים נגנים

הכל 03ך גיל
יום במעונות 0זר..

צינוריים נגנים
פר0"ם נגנים

הכל 0ך 4 גיל
צינוריים נגנים
פרסיים בגנים

גיל35

הכל 2סך גיל
יום במעונות מזה:

צינוריים נגנים

פר0"ם נגנים

הכל סך 3 811732גיל
יום נמעונות מזרי:

ציבוריים 452522נגנים
פרטיים 359210נגנים

הכל סך 4 912900גיל
צינוריים 683693בגנים
פרטיים 229207נגנים

1 Incl. day nurseries (see introduction). 2 Among NonJewish population
attended kindergatrens in 1986/69: About 257 of aged 3. about 53'cf of
aged 4 and about 95'^ (an estimate) of aged 5  altogether about 40.400
children. 3 Most of them attend public municipal kindergartens.

בתש00: ננ1ים ניקרו לאיהוריח באוכלוסייה 2 מבוא). (ראה מעונותיום כולל 1

כ40,400 ר>ל סר  5 מבני (אומון) וכ,}ל95 4 0כנ* כי6?כ5 ,3 ממי כ.6ל25
ע'רע"םציבור"ם. ננ(י0 מבקרים רובם 3 ילדים.
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עברי) (חינוך ומין גיל ספר, בית סוג לפי ספר, בבתי תלמידים  כ"ב/12. לוח
TABLE XXII/12.PUPILS IN SCHOOLS, BY TYPE OF SCHOOL, AGE AND SEX

)Hebrew education)
המתאימה בקבוצה ל000ו n'71n'OpopulationJewishRatesנאובלוסיירשיעורים per 1000 in respective group or
Ageגיל

1417
הכל613 14151617בנותבנים0ך

TotalBoysGirls

הנל )oTOTAL
9846686317079107426034381969/70תשל
9677957298659468567436251979/80תשים
9478948547701984/85'965869807937תשמרו
rnwn9798908289549579128718121986/87
rrntin9868908319529459218898041987/88

educationPrimaryיסודיחינוך
9627586652195622101969/70ת^ל .

■ o'n>n8702630227216861979/80
rrrwn8362427226416951984/85
rr>wn8452225196312751986/87
n"nvjn8462224206213751987/88

onPostprimaryו1ליסודחינוך educati
בינ"ט Intermediateחטיבות schools

YV)T\1933291_.1969/70
o'vin96119113125411493~1979/80

1271411351484724931984/85תשמה
1331401341474985031986/87

1381421361485015331987/88תטמח

תיכונים ספר ■naSecondary schools
25905436406816855814281969/70תשיל
XXViVt16505867184637917326191979/80 ■

י2704 645767411. 8298427651984/85
2תשמז 7286697883968508608071986/87י

הנ7י סך 27266707843828558787991987/88TOTALתשמ"ח
3670359800810720Boysנני0
1784406913949883Girlsבנות

לימור Typeסוג of education
ריכל 0ן  2374190430453427General1עיוני'  total

3298155344362335Boysבנים
1453226520548526Girlsננות

 וחקלאי 352192425425372Vocational_מקצועי and aghcu
הכל 0Ituralל  total
372204456447386Boysבנים'
331180393401357Girlsבנות

1 Incl. secondary general and continuation classes. המשך וכיתות עיוני תיכון כולל ו
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ערבי)1 (חינוך ודת מין ספר,לפי בבתי 17 עד 6 בני תלמידים כ"ב/13. לוח
TABLE XXII/13.PUPILS IN SCHOOLS AGED 617, BY SEX AND RELIGION

)Arab education)'
Rates per 1,000 in respective group of nonJewish population היאהודית נאובלוס"ה המחא'מה בקבוצה 1.000V o'vpe/

Religion

דרוזים

ואחרים

Druze
and others

נוצרים
Christians

מוסלמים
Moslems

בנות

Girls
בנים
Boys

הכל סך
Total

Agedבני 613

8719328068469738821969/70תשיל

9449709169349859791979/80תשים
9479609359389849781984/85תשמה

■■950963936942984תשמז 9771986/87

n'ruun9519639389449869791987/88

Agedבני 1417
2943802002345502091969/70תשיל
5135804404727535201979/80תשם

6216565815908076201984/85תש0ה

6236605855948176201986/87תשמז

6246615865968196201987/88

Thereof:

עליסוד21 582611550551772586inבחינוך postprimary
education2

1 Excluding private schools, and educational institutions in East
Jerusalem. 2 Incl. intermediate schools.

כוללחסינ1ת 2 ירושלים. במזרח חינוך ומוסרות לאכוללנתיספרפרג^'ם ו

נע"ם.

ויבשת גיל מין, 22029,לפי בגילים באוניברסיטאות1 למידה כ"ב/14. לוח
(יהודים3) לידה

TABLE XXII/14.ENROLLMENT IN UNIVERSITIES1 AMONG THE 2029 AGE
GROUP2, BY SEX AGE AND CONTINENT OF BIRTH (Jews3)

Percents of ages 2029 in theJewish population ivvTvn*..01101K12029 ■nn aun*
7wnrr71unnnunתשכ"ה
1964/651969/701974/751984/85

3.86.37.27.6
5.47.08.07.5
2.8. 5.66.37.6

5.68.19.08.9
2.53.55.16.2

8.19.99.58.2

5.27.510.013.4
1.62.53.03.7

10.712.614.014.9
0.81.62.12.8
5.39.88.48.3

TOTAL
Men
Women
Age
2024
2529

Continent of birth
Israel  Total
Father born in:
Israel
AsiaAfrica
EuropeAmerica

AsiaAfrica
EuropeAmerica

הכל סך
גברים
נשים

גיל
2024
2529

לירה יבשת
הכל 0ך  .שראל

יליד: ר.אנ
ישראל

אסיהאפריקה
אירופהאמריקה

אסירראפריקה
אירופהיאמריקה

1 See introduction and note 1 to Table XXI1/35. 2 Most Students
are in this age group (about ?a1*. in 1984/85). 3 Percentages lor
NonJews in 1984/85: Age 2029  2.f36: age 2024 30 age 2529
 1.0

רונהסטותנויםשיינים'יקנוצתניי 2 ראר.0נואוהו1רה1ללוווכנ/35. 1

 29י20 ב1י >איר,ודים: לגני בתשנזר. האחווים 3 נתש0ה). (ני*70 11

.%1.0  2529 בני ^ל3.0;  2024 ננ' ;2.04,

613 והשכלה חינוך



classes and pupils in schools ספר בבתי ותלמידים כיתות
of the educational system iivnn nnynnw

בכיתה תלמידים מ0פר לפי כיתות,  כ"ב/15. לוין
TABLE XXII/15.CLASSES, BY NUMBER OF PUPILS IN CLASS

הכל בכיתימספרסך classNumberהתלמידים of pupils in

Total1910141519202425293034353940+

1,808 30,4092,9732.6713,9144.6436.6266.0941,6801979/80
n'nvjn1,945 34,5062,5142,6144,2035.8957,8017,4942,0401984/85

 rrntjjn .11,965 35,8942,7182,3944,4055,9578,1177,9052,4331. 1987/88  GRAND
(2+9) כולל TOTALסך (2+9)

עבדי Hebrewחינוך education
Dtyn1,752 25.2912,77.12,4953,4403,8765,1224,6951,140t 979/80
xnvm1.868 28,4452,3532,4123,6224,9156.1765.7051,3941984/85

 תשמ"רו .21,852 29,4032,4902,1783,7814,9296,3596,0671,7472. 1987/88 
(3+6) הכל TOTALסך (3 through 6)
 יסודי חינוך .31,440 18,3321,6151,0992,3783,4214,4563,2406833. PRIMARY
(4+5) הכל 0EDUCATIONך 

TOTAL (4+5)
י0ור"ם 0פי בתי .4501 17.0111.3091,0492,3653.4184.4483.2406814. Primary schools
מיוחדים ספר בתי .5939 1,32130650133825. Schools for handi

capped children

עליסור1 חינוך .6412 11,0718751,0791,4031,5081,9032,8271,0646. POSTPRIMARY
(7+8)EDUCATION (7+8)

ביניים חטיבות .7184 3.8452852403324136991,3173757. Intermediate schools
תיכונים ספד בתי .8228 7.2265908391,0711.0951,2041.5106898. Secondary schools

הכל סן  total
לימוד 0Typeוג of secondary

educationתיכון
54עיוני 2,889122175. 216326517975504General .

המשך 5כיתות 349177586906781Continuation classes
165מקצועי 3,781438558712634588510176Vocational
4חקלאי 2071331574532178Agricultural

/1דבי educationArabחינוך
56תשם 5.1182021764747671.5041,3995401979/80

77תשמה 6,0611612025819801.6251,7896461984/85
 תשמ"רו .9113 6,4912282166241,0281,7581,8386869. 1987/88 

(11 עד 10) הכל TOTALסך (10 through 11)
יסודי חינוך י10. 105 4,5901831494757411,3131,19642810. PRIMARY

EDUCATION

עליםוד1 חינוך .118 1,901456714928744564225811 . POSTPRIMARY
(12+13)EDUCATION (12+13)

ביניים חטיבות .123 73017948911982828212. Intermediate schools
תיכונים ספד בתי .135 1,171285810119624736017613. Secondary schools

2עיוני 925112161151201320158General
וחקלאי 3מקצועי 24617374045464018Vocational and

agricultural

PercentsTOTALאחוזים
הכל סך
5.9תשים 1009.88.812.915.321.820,05,51979/80

5.6תשמה 1007.37.612.217.122.621.75.91984/85
5.5תשמח 1007.66.712.316.622.622.06.81987/88

ו1ברי Hebrewחינוך education
6.9תשים 10011.09.913.615.320.218.64.51979/80

66תשלוה 1008.38.512.717.321.720.04.91984/85
6.3תשמח 1008.57.412.916.821.620.65.91987/88

ערבי Arabחינוך education
1.1תשים 1003.93.49.315.029.427.310.61979/80

1תשמה 3 1002.63.39.616.226.829510.71984/85
1.7תשמח 1003.53.39615.827.128.310.61987/88

EDUCATION 614



הספר בית תלמידי בץ הבנים ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע כ"ב/16. לוח
TABLE XXII/16.AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER SCHOOL AND PER CLASS AND PERCENT BOYS OF PUPILS

IN SCHOOL
Q'TitlTממוצע

Average number of pupils[בי הבגים אחוז
הספר בית תלמידי

ו

0פר לבית
Perschoo

לכיתה
Per class

Percent boys of
pupils in school

תשמיט\Diunn'nv)TתשמסQtunfrownתשמ0תשמהתשם
1979/801984/851988/891979/801984/851988/891979/801984/851988/89

כולל 343.2401.8סך 379.326.727.627.450.450.250.4GRAND TOTAL

עברי 327.1383.0חינוך 360.925.826.826.749.649.850.3HEBREW EDUCATION
יסודי 295.9326.1חינוך 316.625.725.926.150.650.350.7PRIMARY EDUCATION

יסודיים 0פר 336.4364.5בתי 357.726.927.227,450.350.050.5Primary schools
מיוחדים ספר 57.159.9בתי 57.110.39.18.663.461.660.4Schools lor handicapped children

עליסורי POSTPRIMARYחינוך EDUCATION
בינ"0 293.5395.8חטיבות 376.327.629.229.949.750.550.8Intermediate schools

תיכונים ס0ר 300.9377.3בהי 338.725.327.926.446.348.049.0Secondary schools
חדנתיב"ם 279.6312.6תיכונים 292.726.429.027.250.152.954.9Secondary onetrack
רבנתיב"ם 346.5495.3תיכונים 435.323.426.425.639.941,142.3Secondary multitrack
חינון לימוד Typeסוג 01 secondary education

265.4286.5עיוני 263.030.131.530.636.740.342.8General
המשך 109.1156.6כיתות 132.923.224.023.945.245.946.6Continuation classes

228.0299.8מקצועי 277.922.325.723.454.655.155.6Vocational
189.2200.9חקלאי 178.8 .25.224.025.049.950.948.9Agricultural

ערבי 429.3499.2חינוך 476.931.031.430.953.652.051.0ARAB EDUCATION

יסודיים ספר 420.7442.5בתי 439.131.131.530.852.951.751.5Primary schools
ביניים 344.3432.2חסינות 390.532.832.532.855.051.952.1Intermediate schools

תיכוניים ספר 288,7455.2בתי 427.031.432.031.755.952.947.9Secondary schools

C
3
ר/
c



כיתה דרגת לפי והעליטודי, היסודי בחינוך תלמידים כ"ב/17. לוח
TABLE XXII/17.PUPILS IN PRIMARY AND POSTPRIMARY EDUCATION, BY

GRADE
frown5nrjyn.irrwnחש"םתש~לתשךתש"ט

כיתה 1987/88.1988/89Grade§1948/491959/601969/701979/801985/86דרגת

כולל 0108,131461,491603,716812,250951,748997,8491,020,936GRANDך TOTAL

ו educationHebrew(בדיהיוון
הכל 0101,351429,586531,698625,989761,444796,492816,249Totalך
15,12548,42748.80366,16671,82073.16573.695Iאי

12,12450,72448,21764,79768,94767,67471,863IIבי

!12,66551,06747,62465,57673,68367,05969,570IIגי

11,88247,38950,42262,73670,84970,22769,704IVר'

11,79344,89751,2485939668,31469,70371,720Vהי

10,44745,38850,54157,22166,26073,95171,090VIוי

הכל סך 9,76245,35051,75054,39566,10570,38374,902Vlltotalזי
ביניים בחטיבות :5,62925,07836,25740,38442,537Thereof_מזר,: intermediate

schools
הכל 7,33538,43149,57054,12666,01966,85671,383VWtotalוזיסך

ביניים בח0יבות .2,27925,047_מזה: 36,05938,68141,078Thereof: intermediate
schools

בלי יסודיות 3,3814,0872.0132,5243,1873,337Primaryכיתות classes of
ברורה unspecifiedדרגה grade

הכל 04,46121.84143,92651.58460,36163,14365,514IXtotalיסך
ביניים בחטיבות :22,66730,78035.06636,724Thereof__"מזר.. intermediate

schools
י 2,93615,26335,40242,85753,23059,50760,583Xיי

.1,89610,70728,90237,21148,59257,59457,062XI■"א

הכל 9256,58120,50331,31641,78451,01752,922Xlltotal'ב0ך
עיוני בתיכון :4,25613,36314,55721,60025,72826,494Thereofמזה. in secondary

genera!
4351,1552,3222,2592,182XIII__'ג

268354634767722XIV'ר

ו>רני Arabחינוך education
הכל 706,78031,90572,018159,261190,304201,357204,687Total
2,0126,21911,32818,93120,51320,64519,764Iאי

■■1,3465,40310,92718,44820,185ני 19.13919,986II ■

20,54320.07419,090ill'1,1795,0819,63917,879גי

9593,9218,97217,63419,99720.64020,437IVוי

6082,8608,31416,65119,03920.26920,75.8Vהי

3752,8027,03615,06519,40220.66019,788VIוי

הכל סך 2312,6795,98114,28017,66018.09920,053Vlltotalזי
ביניים בחטיבות :4665,3837,6728,58610.092Thereof_מזה: intermediate

schools
הכל 561,8884,67913,58215,72916,70718,290Vllltotalחיסך

ביניים בחטיבות .מזה. _3215,1516,8298.0339,048Thereof: intermediate
schools

בלי יסודיות 235049262281194Primary_כיתות classes 0)
ברורה unspecifiedדרגה grade

הכל 144952,4918,74813,68515,30715,338IXtotalטיסך
ביניים בחטיבות .4,2695.8037,4028,090Thereof_מזה: intermediate

schools
■>2091,2247,06710,02412,31612,978X

1868424,6337.018.9,0609,519XI

הכל 1395353,7436,2228,1318,443Xlltotal■בסך
עיוני בתיכון :1394693,1715.0576,5936,750Thereofמזה: in secondary

general
'ג

252949XIII
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עברי) (ח'נוך פיקוח לפי הספר, בתי תלמידי כ"ב/18. לוח
TABLE XXII/18.PUPILS IN SCHOOLS, BY SUPERVISION

)HEBREW EDUCATION)
הכל .Totalnip'DSupervisionסך

מספרים
דתיn^oD.אחוזיםמוחלטים עצמאי1ממלכתי
AbsolutePercentagesStateStatendependent1
numbersreligious

י0וד"ם ספר Primaryבתי schools
'357,644100.066.9תשך 26.56.61959/60
375,534תשיל 100.065.627.86.61969/70
424,173100.074.220.15.71979/80תשם

470,323100.074.020.06.01984/85תשמר.
■ ,471,302תשמח§ 100.072.221.06.81987/88§
482,215100.069.120.610.31988/89תש00
א ניתה :Thereofמ7ה: grade 1
47,988100.064.228.27.61959/60תשך
48,369100.067.925.96.21969/70חשל
65,498100.076.119.04.91979/80תשם

71,018100.073.721.05.31984/85תש0יה
§72,389100.070.922.76.41987/88תשמח§
.72,919100.068.7תש00 . 21.7961988/89 עליסוד' Post/primaryחינוך education

הביניים Intermediateחטיבות schools
1969/70_7,908100.062.5375תשל
■72,792100.075.6תשם 23.01.41979/80

103,096100.082516.90.61984/85תשמר.
§114,131100.082.916.50.61987/88.תשמח§

י 120,339100.082.716.70.61988/89תשמ0
תיכונים2 ספר Secondaryבתי schools2

129,436100.074.421.93.71969/70תשל
143,810100.073.822.24.01979/80תשם

176,143100.075.0תשמה . 19.85.21984/85
■ תשמ"ח§ 1199,221100.075.618.85.61987/88§

202,261100.076.018.65.41988/89תשמ0

1 Of Agudat Israel, mainly. 2 General schools. religious schools
supervised by the Department of Religious Education and other
religious schools.

האגף בפיקוח דתיים גלל"ם. 0פר בתי 2 בעיקר. ישראל אגודת 1

אחרים. ודתיים דחי, לחינוך

ערבי) (חינוך ופיקוח מוסד סוג לפי חינוך, במוסדות תלמידים  כ"ב/19. לוח
TABLE XXII/19.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY TYPE OF

INSTITUTION AND SUPERVISION (ARAB EDUCATION)
1988/89* ;*O"nwn

'n>J nnoin
רשמיים רשמ"ם"מוסדות

Official institutionsNonofficial
institutions

בפיקוח מזה:
הכל מנזרסך החינוךמזה: משרד

 ■ ■ המוסד סוג "Totalהכלדרוזי Typeוהתרבותסך of institution
הכל :Thereof:TotalThereofסך
Total ■Druzesupervised  '

sectorby the Ministry
of Education
and Culture

הכל 227,223209,41026,39614,912סך 17,813TOTAL
ילדים' 8001!21.90020,0002גני .900  1 .900Kindergartens1
יסודי 139,220128,95315,5788.433חינוך 10,267Primary education

 .tiO'Vy 65.46759,8218,0184.579חינוך 5,646Postprimary
הכל 0educationך  total

נינ"ם 27,23026,1634.7482L067Intermediateחטיבות schools
תיכונים ספר 38,23733,6583,2704,579בתי 4.579Secondary schools

עלתיכון 636636Postsecondaryחינוך education

/1 See note 3 to Table" XXII10.
2 Preparatory schools in East Jerusalem.

כנ/10. ללוח 3 הערה ראה 1

ירוטיים. במורח מכינים 0פר בתי 2
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survey of twelfth grade pupils  "ב י כיתות תלמידי סקר
שלמדו עיוניים תיכונים ספר בבתי ■."בי כיתות תלמידי כ"ב/21. לוח
ופיקוח לימוד יחידות נבחרים, לימוד מקצועות לפי בגרות, לתעודת
TABLEXXII/21.TWELFTH GRADE PUPILS1 IN GENERAL SECONDARY
SCHOOLS WHO LEARNED FOR MATRICULATION EXAMS,BY SELECTED

SUBJECTS, STUDY UNITS AND SUPERVISION
1988/89*; *O"nwn

Percents ' ' . aunx

nn'n.1 unitsStud)
ופיקוח לימוד הכל2מקצועות Subjectsסך and supervision

Total2012345+

Hebrewעבריחינון education
' חובה Compulsoryמקצועות subjects

. ., .  . 100.0.48.613.7תנר '28.29.6Bible
כלליים ספר 100.061.24.1בתי 31.0, 2.8General schools
דתיים ספר 100.01.646.3בתי 17.5345Religious schools

. . י ^בעליפה 100.038.439.00.92.4תורה .1.218.0Oral law
כלליים ספר General'100.048.049.51.21.00.3בתי schools
דתיים ספר .100.0בתי 2.50.111.4 2.183.9Religious schools

100.0הססוריה 0.21.536.810.1 47.73.7History
כלליים ספר .100.00.21.731.3כתי 9.5 53.0 4.3General schools
דתיים ספר 100.00.20.757.311.9בתי 27.82.1Religious schools

 100.00.45.453.72.8ספרות3 24.313.4Literature3
כלליים ספר 100.054.62.4בתי 17.615.5General schools
דתיים ספר 100.02.025.550.44.3בתי 11.95.8Religious schools

החברה מדעי .100.037.942.73.83.3 2.79.6Social sciences
כלליים ספר 0454.1..100.025.651כתי 3.3,11.5General schools
דתיים ספר 100.083.911.91.30.6בחי 0.22.1Religious schools

100.00.40.10.122.0אנגלית 2.774.6English language
כלליים ספר 100.00.40.10.217.3בתי 1.6805General schools
דתיים ספר '100.00.40.1395בתי 6.953.1Religious schools

:100.012.575.23.0גיאוגרפיה 1.6 2.55.3Geography
כלליים ספר 100.09.476.73.02.0בתי 3.05.9General schools
דתיים ספר 100.023.969.43.10.2בתי 0.33.1■.. Religious schools

100.00.80.2מתמטיקה ~D4 ~23.9 r5TB~22.8Mathematics
כלליים ספר 100.00.90.10.224.3בתי 51.722.8General schools
דתיים ספר 100.00.40.41.222.6בתי 52.423.1Religious schools

100.011.864.73.80.7פיסיקה 3.6;15.4Physics
כלליים ספר 100.09.265.73,50.5'בתי .4:316.7General schools
דתיים ספר 100.021.160.85.31.2בתי 1.210.4Religious schools

100.011.458.04.75.6כימיה. 9.9i0.4Chemistry
כלליים ספר 100.07.656.84.66.7בתי 12.012.4General schools
דתיים ספר בתי ■100.025.362.35.4' 1.6 2.33.1Religious schools

8.55554.5'100.0ביולוגיה ■0.9 '6.024.7Biology
כלליים ספר 100.0בתי 5.960.93.80.1 5.423.8General schools
דתיים ספר 100.018.0.35.47.03.7בתי 7.927.9Religious schools
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שלמדו עיוניים תיכונים ספר בבתי '"ב1 כיתות תלמידי  כ"ב/21. לוח
ופיקוח לימוד יחידות נבחרים, לימוד מקצועות לפי בגרות, לתעודת

(המשך)
TABLEXXII/21. TWELFTH GRADE PUPILS1 IN GENERAL SECONDARY

SCHOOLS WHO LEARNED FOR MATRICULATION EXAMS, BY SELECTED
SUBJECTS, STUDY UNITS AND SUPERVISION (cont.)

1988/89*; *irnrun
Percents אחוזים

Studyלימוד■חידות units
ופיקוח לימוד הכל2מקצועות Subjectsסך and supervision

Total2012345+

(המשך) <1בר cont.)Hebrewחינוך education
נבחרים בחירה Selectedמקצועות optional subjects

מדושב 100.061.830.46.00.314O.IComputerלימודי studies
כלליים ספר 100.064.328.56.10.30.80.1Generalבתי schools
דתיים ספר 100.052.337.75.90.33.80.1Religiousבתי schools

100.094.54.30.4050.3Musicמוסיקה
כלליים ספר 100.093.45.20.50.60.3Generalבתי schools
דתיים ספר 100.098.5בתי ■0.90.10.10.4Religious schools

100.090.65.51.01.50.41.0Plasticאמנות arts
כלליים ספר 100.089.55.81.31.80.51.1Generalבתי schools
רתיים ספר 100.094.34.60.6בתי

0.4Religious schools

ישראל ארץ 100.096.01.81.90.20.1Landלימודי ol Israel studies
כלליים ספר 100.096.71.71.6Generalבתי schools
רתיים ספר 100.093.62.12.70.90.50.1Religiousבתי schools

100.083.27.95.92.9Philosophy4פילוסופיה"
כלליים ספר 100.094.54.80.60.1Generalבתי schools
דתיים ספר 100.041.419.525.413.50.2Religiousנחי schools

100.079.411.50.72.4154.4Frenchצרפתית language
כלליים ספר 4.20.73.0175.6Generalו100.074.8כתי schools
דתיים ספר 100.096.61.50.60.30.70.3Religiousבתי schools

100.064.223.84.12.31.93.7Arabicערבית language
כלליים ספר 100.058.128.04.42.62.94.6Generalבחי schools
דתיים ספר 100.086.98.03.21.10.50.3Religiousבתי schools

Arabערבי education
חובה Compulsoryמקצועות subjects

וספרות) (ל^ון 61.4Arabic■100.02.835.8ערבית (language and literature)
ספרות (ל^ון, 100.013.528.358.3Hebrewעברית (language, lilerature,

ואזרהות) bibleתנך and civics)
100.00.615.819.820.117.626.0History5הססוריה5

האיסלם 100.015.265.819.0Islamicתרבות culture
החברה 100.015.055.319.39.60.20.7Socialמדעי sciences

100.03.790.16.2Englishאנגלית language
100.015.357.415.48.60.62.7Geographyגיאוגרפיה
100.00.153.828.517.6Mathematicsמתמסיקה
100.010.070.46.42.01.49.8Physicsפיסיקה
U93.25.4Chemistry.100.07.849.222.4כימיה

י100.0ביולוגיה 8.74).53.615.20.131.0Biology

נבחרים בחירה Selectedמקצועות optional subjects
מחשב 100.074.6.14.99.90.6Computerלימודי studies

1 Description of the survey and explanations  see in the
introduction. 2 Pupils in the Hebrew education  15.341 in general
schools, 4.130 in religious schools; pupils in the Arab education 
5.373 3 Excl. language. 4 In religious Hebrew schools. mcl
Jewish thought. 5 Incl. general history, history of Israel andArabic.
Islamic and Druze history.

עברי כתימן תלמידים ? במבוא והסגרים הסקר תיאור ר*ה ו
נחינ1ר תלמידים רת"ם. ספר בבת' ו4.130 כלליים ספר ננת' 15,341 
רת"ם ספר בבתי 4 לשון. כולל לא 3 .5,373  ערכי
.nv של וערנית, ישראלית כללית, nmoon 0לל 5 ישראל. מחשכת 

הדרוו'ם. ושל הא'סלם
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שלמדו עיוניים תיכונים ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי אחוז  כ"ב/22. לוח
בגרות לתעודת ומעלה לימוד יחידות 4 של ברמה חובה מקצועות
TABLE XXII/22.PERCENT TWELFTH GRADE PUPILS IN GENERAL

SECONDARY SCHOOLS WHO LEARNED COMPULSORY SUBJECTS AT THE
LEVEL OF 4 UNITS AND OVER FOR MATRICULATION EXAMS

עבדי j/j'/7ערבי חינוך
Hebrew educationArab education

חובה Compulsoryמקצועות subjects
הכל הכ7בנותבנים70 בנותבניםסך

TotalBoysGirlsTotalBoysGirls

תשמג 21.017.722.982.080.483.5Bible1תנןי 1982/83
25.622.027ת^מה 889.490.288.71984/85
21.816.225.289.888.491.51986/87תשמז
23.319425.686.586.686.41988/89תשמ"נ1
תשמג פה שכע? Oral___18.118.318.1תורה law 1982/83
23.423.423.31984/85תשמה
22.523.120.01986/87תשמז
20.420.720.31988/89תשמ0

תשמג 46.943550.9History2ה00וריה2 1982/83
17.615.518.849.047.151.01984/85תשמה
15.017.913.237.936.739.31986/87תשלו"ז
13.815.512.843.642.245.11988/89ת^מנו

תשמג 21.913.426.895.894.797.1Literature3ספרות3 1982/83
19.711.025.099.098.699.31984/85תשמה
18.39.823.710O.O100.0100.01986/87תשמז
.onvjn16.27.521.797.297596.81988/89
תשמ"ג החברה VJ010.79.111.6___Social sciences 1982/83
710.19.310.70.80.51.21984/85/ש0יד,
vnvjn10.08.211.11.41.41.41986/87

12.911.713.60.80.80.91988/89
ת^מג /7'hMEnglish language 1982/83
95.096.31984/85תשמה
main95.294.295.999.199.199.11986/87
תשמ0 ■96.696.197.196.396.496.11988/89

תשמג .גיאוגרפיה .Geography 1982/83
7.64.61984/85תשמה
7.17.07.12.83.71.71986/87תשמז
.o'nvin6.97.16.33.33.33.21988/89

תשמג 36.547.130.246.950.942.3Mathematicsמתמטיקה 1982/83
39.148.133.848.150.446.61984/85תשמה
41.752.335.046.248.54351986/87תשמו
46.756.740546.148.243.91988/89תשמנו
ynvin 11.020.85.27.611.62.9Physicsפיסיקה 1982/83
11.921.77.09.712.76.71984/85תשמה
14.325.17.510.114.15.51986/87תטמז
16.127.19.111.215.7651988/89תשמס
תשמג 8.210.26.98.310.36.1Chemistryכימיה 1982/83
7.89.66.88.410.26.51984/85תשמה
12.113.911.011.312.410.21986/87ת^מז
16.018.114.88.59.17.91988/89תשמס
תשמג 20.221.719.327.826.929.0Biologyביולוגיה 1982/83
19.821.019.131.029532.61984/85תשמה
23.821.824.933.030.935.31986/87תטנוו
25.624.326.331.028.633.61988/89תשמ0

1 In Arab education incl. also bible. Hebrew language, literature and
civics. 2 See note 5 to TableXXII/21 . 3 In Arab education incl.
Arabic language and literature and general literature.

ראה 2 ואורחות. עברית ספרות לשון, תנר, כולל הערכי, נהינ/ך 1

וספרות ערנית ו90רות לשון כולל הערבי. בווינוך 3 כנ/21. ללוח 5 הערה
כללית.
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שלמדו עיוניים תיכונים ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי אחוז  כ"ב/23. לוח
בגרות, לתעודת ומעלה לימוד יחידות 4 של ברמה חובה מקצועות

עברי) (חינוך ופיקוח מוצא מקצוע, לפי
TABLE XXII/23.PERCENT TWELFTH GRADE PUPILS IN GENERAL

SECONDARY SCHOOLS WHO LEARNED COMPULSORY SUBJECTS AT THE
LEVEL OF 4 UNITS AND OVER FOR MATRICULATION EXAMS, BY SUBJECT,

ORIGIN, AND SUPERVISION (HEBREW EDUCATION)

חובה מקצועות
הכלי סך

Origin23nip'Dמוצא2
Supervision■'

Compulsory subjects Total1
ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

כללי
General

דתי
Religious

תשמג תנך
תשמה
תשמז

.or>wn

21.0
25.6
21.8
23.3

21.1
16.6
20.0

30.9
26.1
28.1

23.5
17.2
20.4

9.7
9.7
6.5
7.7

75.0
74.4
73.5
80.8

Bible 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89

תשמג פה שנעל ,77//!
תשמה
תשמז
תשמ0

18.1
23.4
22.5
20.4

1 4.3
163
16.0

31.1
29.4
26.2

17.3
19.3
18.2

0.1
0.4
0.2
0.3

96.9
97.0
97.6
95.3

Oral law 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89

חשמה ה00וריר,4
תשמז
"O'DKin

17.6
15.0
13.8

17.8
12.6
15.6

17.4
11.8
14.6

19.0
15.7
12.3

19.8
16.7
13.8

10.7
9.1
14.0

History4 1984/85
1986/87
1988/89

תשמג 0פרות5
תשמה
תשמז
תשמ0

21.9
19.7
18.3
16.2

19.7
18.1
16.3

23.2
20.1
185

1 7.3
16.4
15.0

235
23.3
21.7
17.9

14.7
9.7
7.0
10.3

Literature5 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89.

תשמג החברה 70עי
תשמה
תשמז
תשמ0

10.7
10.1
10.0
12.9

11.6
10.8
13.3

10.0
10.2
12.9

10.8
10.5
12.7

10.7
12.9
12.3
15.6

1.7
2.2
2.1
2.7

Social sciences 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89

תשמה אנגלית
תשמז
תשמנ1

95.0
95.2
16.6

97.3
98.0

91.6
94.6

96.6
97.6

97.8
96.7
97.8

95.7
90.3
92.6

English language 1984/85
1986/87
1988/89

תשמה גיאוגרפיה
תשמז
תשמ0

7.6
7.1
6.9

6.9
6.6

6.9
6.7

6.4
7.3

9.6
7.9
7.9

1.4
4.3
3.3

Geography 1984/85
1986/87
1988/89

תשמג מת00יקר,
תשמה
תשמז
תשמ0

36.5
39.1
41.7
46.7

41.0
46.5
52.7

33.6
32.7
37.6

45.2
47.8
50.6

37.7
38.0
42.1
47.1

31.3
43.3
40.4
45.7

Mathematics 1982/83
1984/85
1986/87'
1988/89

תשמג פיסיקה
תשמה
תשמז
תשמיט

11.0
11.9
14.3
16.1

14.2
16.4
19.2

7.7
9.3
11.3

14.3
17.9
18.0

13.0
14.0
16.0
17.2

4.8
5.9
8.3
11.6

Physics 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89

תשמנ כימיה
תשמה
vnvn
.unun

8.2
7.8

12.1
16.0

9.7
13.2
18.1

5.1
8.3
11.7

10.4
14.8
185

9.2
9.6
145
19.1

3.8
2.5
4.0
4.7

Chemistry 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89

תשמנ ביולוגיה
תשמה
תשמז
חשמס

17.2
19.8
23.8
25.6

21.5
23.1
25.3

18.2
23.4
25.0

22.0
25.8
27.0

20.9
21.6
23.4
23.9

16.9
14.2
24.9
31.6

Biology 1982/83
1984/85
1986/87
1988/89

1 See note 2 to Table XXII/20. 2 Including unknown origin (830
in 1984/85 2. 187 in 1986/87and737 pupils in 1 988/89). 3See note
2 to Table XXII/21. 4 Because of the change in the formulation of
the question. data are not comparable with 1982/83. 5 See note
3 to Table XXII/20.

.830 .voe/ni) ידוע לא מוצא כולל 2 כנ/20. ללוח 2 הערר. ראה 1

ללוח 2 הערה ראה 3 תלמידים). 737  ובתשלז0 2,187 בתש0ז
עם להשוות נ'ת1 לא השאלה בניסוח השינויים ננלל 4 כיב/21.

כנ/20. ללות 3 הערה ראה 5 תשמנ.
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שלמדו עיוניים תיכוניים ספר בבתי י"ב כיתות תלמידי כ"ב/24. לוח
לימוד וכיווני מוצאי מין פיקוח, לפי בגרות, לחעודת

TABLE XXII/24.TWELFTH GRADE PUPILSIN GENERAL SECONDARY
SCHOOLS EXAMS, WHO LEARNED FOR MATRICULATION EXAMS, BY

SUPERVISION, SEX, ORIGIN, AND COURSE OF STUDIES
הכל לימודTotalסך ofכיווני studies .Course

מספרים
מווולנוים
Absolute
numbers

אחוזים
Percents

ריאליסטי
מלא

Sciences,
full

הומניסטי
מלא

Humani
ties,
full

הומניסטי
וויאליס0י
Sciences
and hu
manities

'OO'VNH
1pin

Sciences,
partly

הומני00י
חלקי

Human
ties
partly

ללא
כיוון
מוגדר

No defi
ned

course

Hebrewעבריחינוך education

 14,456100.027.943.111.82.612.81.81984/85רושמה

כולל 0ך  T8.59.51.91987/88.18,878100.032.636.810תשגז"ז ~ GRAND

TOTAL

הכל סך כלליים סקי 14.553100.035.633.87.111.19.92.5Generalכתי schoolstotal

5,555100.045.824.27.712.37.62.6Boysבנים

8,998100.029.339.76.810.311.42.4Girlsבנות

Origin1מוצאי

6.613.910.43.1Israel'4,426100.035.930.0ישראל

4.544100.030.535.77.611.012.52.7AsiaAfricaאסיהאפריקה

אמריקה 3,889100.040.231.96.611.27.82.3EuropeAmericaאירופה

הכל 0ך  דתיים ספר יבתי 4.325100.022.346.82268.20.1Religious schoolstotal

1,695100.027.142.223.47.20.2Boysבנים

■2,630100.019.349.722.08.9בנות Girls

Origin1מוצאי

861100.026.148.720.15.2Israelישראל

אפריקה 1,999100.016.948.624.210.10.2AsiaAlricaאסיה

אמריקה 922100.029.646.818.84.8EuropeAmericaאירופה

educationArabערביחינוך

3,894100.040.616.616.66814.35.01984/85תשכוה

הכל fO  4,555100.044.218.67.56.219.73.71986/86TOTALתשמ"ז

2,442100.047.517.26.25.521.42.2Boysבנים

2,113100.040.420.39.07.017.75.5Girlsבנות

1 Excl. 2,187 pupils whose origin is not known. ידוע. לא שמוצאם תלמידים 2.187 כולל לא

EDUCATION 624



הלימודים ומסלול מקצוע לפי מקצועיות1, י"ב כיתות תלמידי  כ"ב/25. לוח
TABLE XXII/25.VOCATIONAL TWELFTH GRADE PUPILS1, BY SUBJECT AND

TRACK OF STUDY
Track of study לימודים מסלול

תיכון
(מסמת)

Secondary'
)S.T.T.)

רגיל
(מססר)
Normal
)N.T.T.)

מעשי
(מסממ)
Practical
)P.T.T.)

Total הכל סך

אחוזים
Percentages

מספרים
מוחל0ים
Absolute
numbers

עברי Hebrewחינוך education
17,020100.014.729.555.81984/85תשמה

הכל סך  1987/88תשמ"ח  TOTAL
מורול0ים מספרים 21,3523,6375,24912,466 absolute numbers

אח1זי0 100.0100.017.024.658.4 percents

11.47853.8100.014.422.962.7Boysמים
9,87446.2100.020.126.553.4Girlsמות

Subjectמקצוע
2,46311.5100.023.334.841.9Metalמתכת work

1,4646.9100.020.839.140.1Mechanicsמכונאות
מכשירנות ,2.96713.9100.09.128.662.3Electricityחשמל. instrumental

mechanicsוקירור 8, refrigeiation
■3.77617.7100.0אלק0רוניקה 2.00.897.2Electronics

עץ 3131.5100.081.211.87.0Woodעיבוד work
ותכנון 5812.7100.012.623.963.5Drawingשר0ו0 and planning
ואדריכלות 2681.2100.03.317.279.5Buildingבניין and architecture
מעבדה 5192.4100.011.216.672.2Laboratoryעובדי assistants

ואופנה 1,5447.2100.034.329.336.4Sewingתפירה and fashion
שימושית 4542.1100.010.821.467.8Appliedאומנות art

.פקידות 5.09923.9100.021.034.144.9Clerical work
בית משק ■8273.9100.021.3מלונאות, 14.464.3Hotel keeping, home

economicsותיירות and tourism
7023.3100.014.226.159.7Nursingסיעוד

המקצועות2 3751.8100.025.610.763.7Otherיתר subjects2

Arab education <1רבי IM'n

rrotyn1.038100.014.742.942.41984/85
הכל 0ך  n"r>iun1987/88  TOTAL

מוחלסים מספרים 1,400177579644 absolute numbers
אחוזים 100.0100.012.641.446.0 percenls

76754.8100.011.546.841.7Boysבנים
63345.2100.014.134.751.2Girlsבנות

Subjectמקצוע
:Thereofמזה:

27019.3100.015.253.331.5Metalמחכח work
19814.1100.05.650.044.4Mechanicsמכונאות

מכשירנות ,15010.7100.010.032.757.3Electricityרושמל. instrumental
mechanicsוקירור S refrigeration

Electronics(77.4)(22.6)533.8100.0אלקטרוניקה
עץ Wood(88.3)(11.7)775.5100.0עיבוד work ■

ותכנון Drawing(100.0)120.9100.0שר0ו0 and planning
ואופנה 20414.6100.035.845.119.1Sewingתפירה and lashion

21215.1100.031.168.9Clericalפקידות work
בית משק Hotel(29.9)(70.1)876.2100.0מלונאות, keeping. home

economicsותיירות and tourism
1017.2100.015.884.2Nursingסיעוד

1 In vocational schools and in vocational track in multitrack
schools. 2 tnct. printing and mairtime subjects, cosmetics and hair
dressing.

נולל 7 1חיב"ם. רב 00ר ככת' מקצועיים ונגתיבים 0קצ1ע"0 0פר ככת1 ו

וספרות. קו00טיקה ימיים, ומקצועות ופוס מקצועות
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וזכאים אינסרניות בגרות בבחינות נבחנים כ"ב/26. לוח
שונות1 ותכונות הלימודים נתיב לפי בגרות, לתעודת

Table XXII/26  Internal matriculation examinees and pupils entitled to
matriculation certificates, by track of study and various characteristics1

1986/87 תשמ"ז;

ExamineesEntitledנבחנים זכאים
to certificates

מנבחנים זכאים אחוז
Percent entitled of

examinees

p/y/7oמקצועימקצועי הכל הכלVocatiעיוניסר הכלII'WVocati'סך II'UVocati'סך
TotalGeneralonalTotalGeneralonalTotalGeneralonal

Hebrewעבריחינור education

הכל 032,48322,47810,00520,38915,8514,53862.845.4ך 70.5TOTAL
Districtגודווז

3,5572,5271,0302,2701,78049063.841.7ירושלים 70.4Jerusalem
2,7801,7919891,4631,03442952.643.4הצפון 59.7Northern
5,0523,2011,8513,3482,37497466.352.6חיפה 74.2Haifa

8,2526,0702,1825,0964,15793961.843.0המרכז 685Central
אביב 9,2756,2832,9926,2574,8891,36867545.7תל 77.8Tel Aviv
3,5672,6009611.9551.61733854.835.2הדרום 62.2Southern

Supervisionפיקוח
26,03617,3768,66016,64012,5734,06763.947.0כללי 72.4General

דתי לחינור האגף 5,9644,6751,2893,4322,97445857.5355בפיקוח 63.6Religious
אחר (23.2)483427563173041365.6דתי 71.2Other religious

0פר בית noType of school
דודנתיב1 19,23814,3504.938.12,71810,4812.23766.145.3תיכון 73.0Onetrack secondary
רבנתיב' 13.1958,1285.0677,6715,3702.30158.145.4תיכון 66.1Multitrack secondary

Sex2מין'
13,5708,0435.5278,4475,6222,82562.251.1ב(ים 69.9Boys
16,56112,7573,80410,6189.1551,46364.1385בנות 71.8Girls

Origin2מוצא2
8,6436,6811,9626,1535.0891,06471.254.2ישראל 76.2Israel

12,6357,7924,8436,7364,8581,87853.338.8אסיהאפריקה 62.3AsiaAfrica
8,8536,3272,5266,1764,8301.34669.876.353.4EuropeAmericaאירופהאמריקה

Arab education ערני j/j'n

TOTAL
Type of school
Onetrack secondary
Multitrack secondary

Sex3
Boys
Girls

Religion3
Moslems
Christians
Druze

23.0 47.5 45.4

14.1
31.2

20.7
24.7

46.7
50.1

495
47.3

44.9
47.0

47.0
45.6

17.4 44.0 41.
(30.8) 64.9 61 .9
(39.7) ' 55.5 54.3

98 2,253 2,351

29
69

50
16
25

1,699
554

1,728
623

47 1,172 1,219
44 999 1 .043

1,392 1,442
344 360
421 446

1 . In addition to pupils entitled to internal matriculation certificates, about
1.400 pupils were entitled to external matriculation certificates. aboul 160
to general graduation certificates and about 2.900 to vocational graduation
certificates. 2. Incl. sex and origin not known (2.352). 3. Incl. sex
)290) or religion (319) not known.

427 4,747 5,174

206
221

288
52
63

3,642
1,105

3,163
530
759

3,848
1,326

227 2,368 2.595
178 2,111 2,289

3,451
582
822

הכל סך
0פר בית .1/0

רבנתיב1 תיכון

בנים
בנות

מוסלמים
נוצרים

דרוזים

לתעודת זכאים הין תלמידים 1,400 אינ0ר>יות, בנרות לתעודת לזכאים בנוסף ו

וכ2,900 עיונית נמר לתעודת זכאים היו תלמידים כ60ו אקסםרנית. בנרות
מין כולל 3 .(2,352) ידועים לא ומוצא מין כולל 2 מקצועית. נמר לתעודת

ידועים. לא (319) דת או (290)
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TEACHING STAFF IN SCHOOLS OF

THE EDUCATIONAL SYSTEM

חינוך דרג לפי עבודה, יחידות  כ"ב/27. לוח
TABLE XXII/27.WORKUNITS, BY LEVEL OF EDUCATION

ספר בבת1 הוראה nino
החינוך במערכת

ענודה יחידות ממוצע
לכיתה

Average work units
per class

.0'nv1T\
.1988/89

§n01un
§1987/88

תשמה
1984/85 1979/80

תש">
1969/70

ענודה יחידות
Work units

.oown
.1988/89

תשמדו§
§1987/88 1984/85 1979/80

תשל
1969/70

educationHebrewעבו1חינוך

כולל 27,51843,03448,17147,91449,2431.41.71.71.61.6GRANDסך TOTAL

יסודי חינוך
הכל 18,68323,03724,72023,16023,5761.31.41.31.31.2PRIMARYסך EDUCATION

TOTAL

יסודיים ספר 21,23821,6831.31.31.31.21.2Primary■17,19121.35522,802בתי schools
מיורודים ספר 1,4921.6821,9181,9221,8931.11.41.5151.4Schoolsנחי lor handi■

capped children

עליסוד1 חינוך
ביניים 5486,4088.0308,1428,5012.22.42.32.12.1חטיבות

POSTPRIMARY
EDUCATION
Intermediate schools

תיכונים ספר 8,28713,58915,42116,61217.1661.82.42.42.32.2Secondaryנח.' schools
חרנתיניים 6.2048,0098,6018,9218,9721.82.32.42.32.3Secondaryתיכונים

onelrack
רבנתינ"ם 2,0835.5806,8207.6918,1941.82.5252.32.2Secondaryתיכונים

Cmullilrack

Arabערביחינוך education
פ
nהכל 6,6847,9138,6649,1931.31.31.31.4TOTALסך
y
nיסודי 4.9124,9545,1865,3831.21.1LI1.2Primaryחינוך education

נינ"ם 8461,1751,3561,5011.91.91.91.8Intermediateחסינות schools
תיכונים ספר 9261,7842.1222,309151.81.81.9Secondaryנחי schools



האקדמאים ואחוז ועליסודי יסודי בחינוך מורים כ"ב/28. לוח
עברי) (חינוך שונות תכונות לפי נבחרים, במקצועות

TABLE XXII/28.TEACHERS IN PRIMARY AND POSTPRIMARY EDUCATION
AND PERCENT ACADEMICIANS IN SELECTED SUBJECTS , BY VARIOUS

CHARACTERISTICS (Hebrew education)
1985/86 ;l"num

על Postprimaryיסודיחינוך education

mi'Vy)תיכ m'on) I
Secondaryהסיבותחינוך schools
בינייםסךיסודי1
Primary2הכלInterנתיבTrack

education1Total2mediate3הכל סך
schoolsTotal3מקצועיעיוני

GeneralVocationaly
הכל 032,12827,70812,23619,86411,73511,014TOTALך

נשים 88.767.474.162.466.160.1Percentאחוז women
(שנים) חציוני 35.136.435.836.737.136.5Medianגיל age (years)

בהוראה pm שנות ■12.012.9חציון 12.213.213.113.3Median years of seniority
בשבוע עבודה שעות 22.420.616.618.013.116.0Medianחציון work hours per week

שכר דרגת בעלי אחוז 16.660.056.164.174555.4Percent with academic salary
gradeאקדמית

מור nnMאקדמית שכר דרגת בעל1 a
academic salary gradePercent teachers with

נבחרים4 Selectedמקצועות subjects4
כוללת 6.9Generalהוראה teaching

מקרא)  יסודי (בחינוך 15.167.057.376.372.970.0Bibleתנך
סר, שבעל .26.161.258.459.868.456.9Oralתורה law

עברית 14.069.663.872.980.171.5Hebrewלשון language
וכללית עברית 17.474.465.580.886.278.0Hebrewכופרות and general literature

37.380.876.385.085.385.6Englishאנגלית
24.874.774.780.482.6Arabicערבית

27.680.073.185.287.982.2Historyהםסוריה
13.168.259.975.978.974.5Mathematicsמתמנויקר,
80.676.385.586.682.6Physicsפיסיקה
90.892.189.9Chemistry5(71.3)87.2כימיה5

החיים6 ומדעי 78.070.187.789.184.5Biologyביולוגיה and lite sciences6
.014.255.155.1בע Sciences

19.473.170.080.381.479.0Geographyגיאוגרפיה
מחשב 24.164.259.961.273.0605Computerמקצועות sciences

1 Primary schools and schools for handicapped children. 2 The
teachers who taught in intermediate schools and also in secondary
schools (about 4,400)were counted once in each level. but in the total
each teacher was counted only once. 3 The teachers who 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. 4 Each teacher was counted in each sub|ect
he taught. 5 Incl. industial chemistry. 6 In continuation
classes and agricultural schools.

נח0יבת המלמדים המורים 2 מיוחדים. ספר ונתי יסודיים 0פר בתי 1

 הכל בסך ואיל! בנפרד ח0ינה בכל נכללו (כ4,400) העליונה ובחטיבה הביניים
(כ3,000) ומקצועי עיוני בנתיבים המלמדים מורים 3 בלבד. nnw פעם
כל 4 בלבד. אחת פעם  עליונה הטינה הכל כסך ואילו נתיב בכל נכללו
תעשייתית. כימיה כולל 5 מלמד. שהוא מקצוע בכל נמנה מורה

חקלאיים. ס9ר ובבתי המשך בכיתות 6
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האקדמאים ואחוז ועליסודי יסודי בחינוך מורים כ"ב/29. לוח
ערבי)1 (חינוך שונות תכונות לפי נבחרים, במקצועות

TABLE XXII/29.TEACHERS IN PRIMARY AND POSTPRIMARYEDUCATION AND
PERCENT ACADEMICIANSIN SELECTED SUBJECTS ,BY VARIOUS

CHARACTERISTICS (Arab education)1
1985/86;I "nwn

עלי0ודי )H'nPostprimary education

עליונה) >רו0יבה תיכון .
Secondaryחטיבותחינוך schools
יסודי2 ביניים0ף

Primary .InterI'mהבלג. Track
education^Total3mediate*הכל 0ך

schoolsTotal4>WV

GeneralVocational

הכל 06,33V3,2131,4941,8851,520492TOTALך

a'm 42.724.328.819.818.224.6Percentאחוז women ' :

(שנים) חציוני 33.631.431.431;32.132.4גיל 1Median age (years)
נר.וראה ות7, שנות .חציון 12.0 .9.912.28.48.48.1Median years of seniority
כשבוע עכורה שעות 26.824.421.522.922.420.4Medianחציון work hours per week

שכר דרגת בעלי tidn9.752.935.1:68.575.8 44.6Percent with academic salary
rvm[7Ngrade

מור' Tin*שכר דרגת בעלי אקדמיתם
academic salary gradePercent teachers with

Selected subjects5
כוללת 1.7Generalהוראה teaching

11.045.878.4Arabic6ערכית6
עברית (37.8).11.6לש/ן '81. iHebrew language

עברית .ספרות 47583.4Hebrew litearture
14.540.880.3Englishאנגלית

.ר,ס0וריה 16.970.5845History
7.127.872.2Mathematicsמתמטיקה
'r(48.9)פיסיקה 78.3Physics
Chemistry7(86.7)(51.4)כימיה7

הרויים8 ומדעי 840Biology(39:2)ביולוגיה and life sciences8
.טבע 9:1" (31.6)'.Sciences

Geography(84.0)(50.0)14.3גיאוגרפיה ■

ז /n East Jerusalem were included governmental
schools. 2 Primary schools and schools for handicapped

 children; 3 The teachers who taught in intermediate schools and
also in secondary schools (about 1 70) were counted once in each level.
but in the total each teacher wascounted ^only once. A 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 teacherwas counted only once. 5 Each teacher was counted
in each subject he taught. 6 Inct. Arabic and general
hleiatute. 7 Incl. industiral chemistry. 8 In agricultural
schools.

1נתיספר י10ד"0 ספר כתי 2 ירושלים. במזרח ממשלתיים ספר בת כולל ו.
(1 (כ70 העליוגה וכחטיבה הביניים בחטיבת המלמדים מורים 3 מיוחדים.
מורים 4 בלבד. אחת avo  הכל נ0ך ב1פגד.1א.ילו ח0.יבה בכל. 1כ7*ל1

ואילו כנפרד נתיב בכל" נספרו (כ130) ומקצועי עיוני נ1תיב המלמדים
שר.1א מקצוע בכל נמנה מורה כל 5 בלבד. אחת נ0ו.הכל9עם

' תעשייתית. כימיה כולל ר וכללית, ערבית ספרות 0לל 6 מלמד.
חקלאיים. ספר כבתי 8
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וגננות מורים להכשרת כ"ב/32.מוסדות לוח
TABLE XXII/32.TEAGHER TRAINING COLLEGES

QDKin,
1988/89

rrrwn
1987/88

.rrr>wn
' 1984/85 1979/80 1969/70

Institutions

Teaching posts
Work units

STUDENTSTOTAL1 '
Supervision
State ■
Statereligious
Other religious

Year of study
I

II .

III:.

IV  . '

Percent men

Hebrew education
27 28 37

3.363 3,487 3.754

15.8

ענו1 lirn

■ 53 40

2,953 . 1,034

.1,558 V639 1,680 1,486 , 499

12,040 11,490 12,482 11,285 4,994

, 2,9927,464 ;,8,3797,5448,414 ■

י1,2242,6482.779 2,6032,461

.". .778,1,1731,324 1,3431,165

2,3134,1784,3583,8374,091

2,151 3,7893,700■ 3,5693,448
■ 5302,950 .3,5472,848 .2,973

~ * י_ י 368877: 1.2361.528 י

16.3 15.7 10.3 13.9

מוסדות

הוראה משרות

עמלה יחידות

הכלי תלמידיםסך

0כולכתירתי

אחר רת1

לימוד שנת

א י. .

1 נ י

Arab' education עובי חינוך

nnoio12. 222nstitutions

הוראה '3484משרות 90§118130 'Teaching posts

ענודה 'חידות ■ 30' 52475656 .Work units

הכלי 3704854234752568STUDENTSTOTAL1תלמידיםסך

לימוד Yearשנת of study
1991811451642251א

!1711841341871591נ

120144124184Illג

הגבריים 46.945.249.9אחון '' ' 30530.1 .^8/^3/7/ men

1 Incl. students in a course for teachers of grades VllX who registered
also in the University of Haifa (466 in 1988/89)
Excl. ,teachers studying towards "senior teacher" certificate (in ז 986^89
531 in Hebrew educationr and 148 in Arab education) and etachers,
' studying towards the B.Ed. degree (in 1988/89  351).
2 About 160 NonJewish students studied in special classes in the
Hebrew education in 1988/89. " . .

העברי בחינוך (נתש531,00 בכיר. מורר, תעודת לקראת כוללגזטחילוים לא ו
.{351  O'dwiu) B.Ed. תואר לקראת ומשתלמים הערכי) בחינוך ר148

ורשומים נא1ר1ים הלומרים ■■.! לכיתות למוריס במסלול תלמידים נולי
בתשמ0}. 466) חיפה באוניברסיטת כ0טודנטים

לאיהוד"מ תלמידים כ160 העברי כחינוך למדו לאלה במ0ף נתשסט 2

להם. מיוהדות בכיתות

EDUCATION 632



universities אוניבר0י0אות
ומוסד תואר לפי באוניברס'סאותי, תלמידים כ"ב/33. לוח

TABLE XXII/33.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY DEGREE AND INSTITUTION
0~nv1T\
1988/89

nDt'm
1987/88

notyn
1984/85

triun
1979/80

תעולה
1974/75

תשל
1969/70

תשך
1959/60

תש0
1948/49

Diploma

Total

64,19065,080TOTAL

45,73045,880Firsl degree
13.66014,050Thereol: lirst year
14,06514,510Second degree
3.6253.820Third degree

870

61,155
44.355
13,310
12,765
3.215

770

54,480
40.250
13.510
10.050
2,930

49,849
36.05!
10,246
9.867
2.719

820 1.250 1.212

35,374
28.053
9.854
5.156
1,346

819

9,275
28.348
2,925

2

927

הכל 1o

1,635
2) ,549

190
2

86

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה ^נר; מזה:
טנ1 תואר

. שלישי תואר

העברית3 האוניברסיטה
Hebrew University3

TOTAL

First degree
Thereof: first year

Second degree'
Third degree

Diploma

16,190 15,460
10,320 9,900
3,620 3,300
4,220 4,020
1,470 1,370

180 170

14,385
9.070
3,230
3.840
I,300

175

13,570
8,700
3.330
3,130
1,340

400

13,516
8,559
2,405
3,086
1,356

515

15,588
9,213
3,296
2,119

742

514

6,752
26,277

442
2

475

957
2871

215
2

86

הכל סך
ראשון תואר

ראש1נה שנה מזה;

שני תואר
שלישי תואר

לישראל טכנולוגי מכון  הנונניון
Technionlsrael Institute of Technology

TOTAL

First degree
Thereof: first year

Second degree
Third degree

Diploma

8,730 8,780 8,060 7,580 8,453 6,045 2,411
6,410 6,400 6,000 5,400 5,777 4,066 1,971

1.750 1.740
1,800 1.870
470 440

50 50

1,700

1,640
360

60

1,400

1,740
350

90

1,407 1,241
2,250 1,645
420 334

450
360
80

678
676
190

2

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה ש1ה :mr<
שני תואר

שלישי ת1אר

אביב תל אוניברסיטת
Tel Aviv University

הכל 6167,95812,81314,38018,02018,36018,730TOTALסך
ראשון 12,97512,80012.650Firsl'26166.8368.94310,350תואר degree

ראשונה שנה :2882,2192,7793,8103,5003,5003,450Thereofמזה: first year
שני 29513,1203.1004,1204,7504,940Secondתואר degree

שלישי 416630750830840Thirdתואר degree

171334300175250300Diplomaתעודה
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(המשך) ומוסד תואר לפי באוניברסיטאות1, כ"ב/33.תלמידים לוח
TABLE XXII/33.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY DEGREE AND INSTITUTION

)cont.)
O~Wt)T\
1988/89

rroem
1987/88

nr>1un
1984/85

Dan
1979/80

n7tun
1974/75 1969/70

תשך
1959/60

תש0
1948/49

בואי *1אונ'נד0'0ת
UniversityBarMan

4234,2736,5278,0708,7808,7108,830TOTAL

24233,9255.7706,7506,8006,6706,670First degree
1761,2351,2601,9001.7301,8001,900Thereof: first year
22725431,0101.5501.5201.620Second degree

20131210300370390Third degree

Diploma 150 150 130 100 83 56

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר

no'nאוניברס no1
Haifa University

2,7944,7136,1406,3306,5206,540TOTAL
2,7294,1195,3505,4105,4505,350First degree
1,1831,3251,6701,7701,9501,980Thereof: first year

394480715880960Second degree
_10257080Third degree

8תו10ק1ס 150 120 180 300 200 65

הכל 0ך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:

שני תואר
שלישי תואר

תעודה

TOTAL

First degree
Thereof: first year

Second degree
Third degree

Diploma

בנגב גוריון בן אוניברסיטת

Ben Gurion University of the Negev

5,410 5,490 5,080 4,250 3,247 1,297
4,480 4,510
1.350 1.370
750 805
140 145

40 30

4.100
1,380
720
160

100

3,700
1,400
420
70

60

2,883 1,284

1,070 680
290

74 13

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה mvi מזה,

שני תואר

שלישי תואר

למדע ויצנזן מבון
Weizmann Institute of Science

הכל 419580490500620650TOTALסך

שני 169184170180220220Secondתואר degree
שלישי 250396320320400430Thirdתואר degree

1 As of 1969/70 students in special courses, not for an academic
degree have not been included.
As of 1976/77 data are based on institutions files and complementary
data (estimates) (see introduction). As for students of theOpenUniversity
and in Nonuniversitary higher education institutions  see Tables
XXIW 1,43. 2 Students for second degree are included among first
degree students. 3 Incl. Tel Aviv branch from 1959/60 till 1969/70.

מיוחדות לימו7 בתכניות תלמידים ננללו לא y&nj win ?.
מבוססים הנתונים נתשלו החל אקדמי. לתואר מובילות שאינן
אשר מבוא). {ראה \א01דנים) השלמות בתוספת המוסרות קובצי על
אוניברסיטאיים לא גבוהים חינוך ובמוסדות הפתוחה נאוניברסיסה לתלמידים
התלמידים בין בלולים שני לתואר התלמידים 2 .43 כב/ו4, לוחות ראה 

חשל. ע? מתשך אנ'נ בתל השלוחה נולל 3 ראשון. תואר לקראת
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לימוד תחום תואר, לפי באוניברסיטאות1, תלמידים כ"ב/34. לוח
ומוסד

TABLE XXII/34.STUDENTS IN UNIVERSITIES1, BY DEGREE, FIELD OF STUDY
AND INSTITUTION

Annual percent
change*

תשמ"חתשמ"החשיםהשליהתשיל
1969/701974/751979/801984/851987/88rtrtynrrnunrroiun

<annniun
1974/751984/851987/88
1969/701974/751984/85

התללו"ד"0 Allגל students

הכלמםפרים |O33,38349,84954,480615564,190,יTOTALabsolute
numbersמוחלטים

ארווזים 100.0100.0100.0100.0100.08.42.11.6percents
נשים :43.342.946.247.949.58.13.22.7Thereofלו1ה. women

Degreeתואד
ראשון .79.672.473.972.5תואר 71.36.32.11.0First degree

ראשונה שנה :29.520.524.821.821.30.82.60.9Thereofמוח. First yeat
שני 14.319.718.420.921.915.6263.3Secondתואר degree

שלישי 3.85.45.45.35.6165174.1Thirdתואר degree

2.32.52.31.31.29:53.82.1Diplomaתעודה

ראשון לתואר ראשונה irstשנה degreeFirst year for f

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

D'\ui :nro47.544.450.149.050.90.63.72.2Thereof: women
D'nin'V DinnField of study

הרוח 32.931.831.729.230.60.11.82.5Humanitiesמדעי
החברה 28.1מדעי )

13 5

24.622.926.2
1 /0.615.5Social sciences

הניהול ומדעי 3.93.12.7עסקים
 I.I

12.013.3Business and admini
stration sciences

0483.35.04.23.1655.29.1Law^פ0ים

עור ומקצועות 2.94.04.46.06.2756.92.2Medicineרפואה and para
medicalרפואיים courses

6.7מתמנ1יקר.. 8.310.26.7ן
I

7.112.5Mathematics.
ומדע" 1statistics|00טיס7:0ןה and

computer.12.43.4המחשנ sciences
פיסיקליים 3.63.63.75.023מדעים \11.3Physical sciences
ביולוגיים 3.8מדעים 3.74.53.94.4י <3.8Biologial sciences

1.52.5292.21.811.61.45.4Agricultureחקלאות
13.314.812.314.013.8292.10.4Engineeringהגרסה

Institutionמוסד
הענרית 33423.521.824.324.26.13.00.7Hebrewהאוניברסיטה University

12.613.711.012.812.72.61.90.8Technionה0מיון
אנינ תל 22.527.129.626.325.74.6230.0Telאוניברסיטת Aviv University
נריאילן 12.512.313.612.913.20.73.21.3Barאוניברסיטת llan University
חיפה 2.912.613.314.22.32.93.3Haifaו12.0אוניברסיטת University

גוריון נן .6.910.411.310.410.09.2אוניברסיטת 260.2 .Ben Guiron University

J Excl. students from abroad (up 10 1974/75}.
average.

2 Geometric גי</ו00רי. wunn 2 תשיה). (עו 0חול תלמידים כולל לא
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ותואר לימוד תחום לפי באוניברסיטאות, תלמידים כ"ב/35. לוח
TABLE XXII/35.STUDENTS IN UNIVERSITIES, BY FIELD OF STUDY AND

DEGREE
1987/88 ,■n"r>um

הכל סך
Total

ראשון תואר
First degree

תוארתיאר
miyn

Diploma
הכל סך
Total

שנה
ראשונה
Thereof:
first year

שני
Second
degree

Third
degree

נול'ל 064,19045,73013,66014,0653,625770GRANDך TOTAL

הכל סל  הרוח '17.96913.0474.1823,443מדעי 870609Humanitiestotal
הכלליים nnn 707,1705.4911,942.1,284395Generalעי humanities

ולימודי 90רו'ות ,4,8203.7871.16172527038Languagesשפות, literature and

regionalרגיונליים studies

להוראה והכשרה 3,6301.8645331,094150522Educationחינוך and teacher

training

1,8711.56943024854Artsאמנות ■

מיוחדות לימודים 47833611692149Specialתכניות courses and

miscellaneousושונות

הבל 0ך  החברה 'J/OT18,07317.7003,9524.867400106Social sciencestotal
החברה 14,23411.1133,5782,75033932Socialמדעי sciences

הניהול ומרעי 3,8391,5873742.1176174Business■עסקים and administration

sciences

2.2722,07242016139Lawמשפטים

הכל 0ך  4.9583.0918521,81255Medicinetotalרפואה
2,6901,1843721,5042Medicineרפואה

רפואיים עזר 2,2681,90748030853מקצועות Paramedical courses

הטבע ומרעי 10.3046.4912.1202,0151,74355Mathematicsמתמטיקה and natural
הכל sciencestotalס7

000י00יקר, ,4,0663,22090960423210Mathematicsמתמ0יקה, statistics

המחשנ andומדעי computer sciences

פיסיקליים 2,9391.80567854554445Physicalמדעים sciences
ביולוגיים 3.2991.466533866967Biologicalמדעים sciences

1.118696248261161Agricultureחקלאות

ואדריכלות 9.4967,6331,8861,506357Engineeringה1ר0ה and architecture
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ראשון לתואר ראשונה שנה ללימודי מועמדים1 כ"ב/36. לוח
עדיפות ותחום הרשמה תוצאות מין, לפי באוניברסיטאות,

TABLE XXII/36.CANDIDATES1 FOR FIRST YEAR STUDIES OF FIRST DEGREE IN
UNIVERSITIES, BY SEX, RESULTS OF CANDIDACY AND PREFERRED FIELD OF

STUDY
2.mv) שינוי אחוז
Annual percent

change'
DwnnrMun1~nv1n

1970/711975/761979/801984/85986/87nnwnrnion
H'Jvnrn'niun
1975/761984/85986/87
1969/701975/76984/85

Thousands
32.8הרשמות 21.535.640.64458.72.44.7Enrollments

(נ0ש1ת< 24.2מועמדים 16.224.626.228.18.30.93.6CANDIDATES (persons) הכל 0ך  TOTAL
:Thereofמהם:

מוסדות ל2 6.2פנו 4.17.29.210.38.54.45.5Applied to 2 institutions
יותר orאו more

14.1ננרים 9.012.613.414.19.40.52.4Men
10.1נשי0 7.212.012.814.06.72.64.6Women

ההרשמה Resultsתוצאות of registration
ולומדים 12.4התקבלו 9.011.911514.36.80.8111Accepted and studying
ואינם 4.0התקבל! 1.74.35.25.07.4281.6Accepted and not

studyingלומדים
7.7נוחו 5.07.79.07.78.91.77.5Were re|ected

nio'iy oinnField of preference
nnn ■yio7.9 4.56.96.96.512.31.53.1Humanities

החברה 1inn7.0 3.97.67.18.112.50.26.8Social sciences
1.2משפטים 0.81.71.92.210.15.17.2Law

עזר ומקצועות 1רפואה .9 0.82.32.43.019.32.811.2Medicine and
paramedicalרפואיים courses

ומתמטיקה הטבע 2.4מרעי 2. 12.83.93.4' 2.15.77.1Sciences, and
mathematics

0.3ווקלאות 0.20.50.40.3(10.8)(2.6)(8.8)Agriculture
3.1ר,נד0ר. 2.4253.23.55.10.43.9Engineering and

architectureואדריכלות
ידוע 0.4לא 1.50.20.31.1Not known

o'linNPercenis
(נפשות) 100.0מועמדים 100.0100.0100.0100.0CANDIDATES (persons) הכל סך  TOTAL

:Thereofמהם:
מוסדות ל2 25.9פנו 25.729.135.236.6Applied to 2 institutions

יותר andאו more
58.4גברים 55.551.051.350.3Men
41.6נשים 44.549.048.749.7Women

הרשמה Resultsתוצאות of registration
ולומדים 51.3התקבלו 55.548.2'43.850.7Accepted

and studying
ואינם 16.7התקבלו. 10.317.419.717.8Accepted

andלומדים not studying
32.0נדחו 31.231.134527.5Were rejected

עדיפות Fieldsתחום of preference
הרוח 33.3מדעי 30.428.126.824.2Humanities

החברה 29.6מרעי 26.731.127.430.0Social sciences
5.1משפטים 5.27.17.48.1Law

עור ומקצועות 7.8רפואה 5.39.69.311.0Medicine and parame
dicalרפואיים courses

הנובע 9.9מרעי 14.611.515.012.5Sciences and
mathematicsוכותמנויקה

1.4חקלאות 1.42.21.71.3Agriculture
ואדריכלות 12.9הנדסה 16.410.412.412.8Engineering and

architecture

/ Up to 1977/78. senior students who intended to change field of
studies were included.As of 1978'79. only freshmenwere included (those
who changed field of study inwere not included  5.070 enrollments and
5,012 candidates in 1986/87). 2 Geometric average.

מקצוע להחליף מנת על מועמדות שהגישו ותיקים תלמידים נכללו תשלח עד 1

חונים; מחליפי גכלל! >לא נלנר חרשים מ1ע0רי0 נכללו מתשליט החל לימודיהם.
ניאומ0רי. ממוצע 2 מועמדים). 5.012*1 הרשמות 5.070  נחשסז
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ומוסד תואר לפי האוניברסיטאות1, מן תארים מקבלי כ"ב/37. לוח
TABLE XXII/37.RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES1, BY DEGREE

AND INSTITUTION

mumrrntunתשמהתשםתשילתש"ךתשיט
1948/491959/601969/701974/751979/801984/851986/871987/88D8QT66תואר

כולל 1931,2375,5668,7999,37111,21812,08912,557GRANDםך TOTAL
ראשון 1357794תואר 0646.6386.7408.1138.8459.213First degree

שני 483378071.2331,6522,1402.2742.432Secondתואר degree
שליש1 1081238273378356390421Thirdתואר degree

457655601609580491Diplomaתעודה

העברית2 Hebrewהאוניברסיטה University2
הכל 587072,6223,1242,3963,1363,2163,157TOTALסך

ראשון 3151.8491.9991.4302,0492,1222.058Firstתואר degree
שני 48323411681594761765798Secondתואר degree

שלישי 1069135145130118151166Thirdתואר degree
227299242208178135Diplomaתעורר,

מכוןהטכניון לישראלטכנולוגי
Technion  Israel Institute of Technology

הכל 1354641,0321,3721,3471,4041,4291,668TOTALסך
ראשון 1354047911,1401.0459841,0461,217Firstתואר degree

שני 48177165226332291347Secondתואר degree
שלישי 12542453656874Thirdתואר degree

104323232430Diplomaתעודה

תל Telאביבאוניברסיטת Aviv University
הכל 181,2031,9952,4523,2723,4113,667TOTAL_סך

ראשון 129351,6321,7342,4782.5342.714First_תואר degree
שני 6141220527603683740Second_תואר degree

שלישי 42483768289Thirdתואר degree
123119108115112124Diplomaתעודה

בר BarManאילןאוניברסיטת University
הכל 484238131,2651,3081,6371,577TOTALסך

ראשון 483096491,0451,0091,2801.231Firstתואר degree
שני 47100121161225244Secondתואר degree

שלישי 934202224Thirdתואר degree
67556511811078Diploma.תעודה

חיפה JniversityHaifaאוניברסיטת
הכל 1878421,0151,1731,2751,336TOTAL__סך

ראשון 1577238639591.0261.118First__תואר degree
שני 1468109127105Secondתואר degree

שלישי 235Thirdתואר degree
3010584103119108Diplomaתעודה

גואוניברס1 בן בנגב1סת Benיון Gurion University of the Negev3
הכל 235377758121,0021,037TOTAL__םך

ראשון 23495623634837875First_תואר degree
שני 859116111129Second__תואר degree

שלישי 14201717Thirdתואר degree
343479423716Diplomaתעודה

וי למרע3מבון Science3Weizmannצנון Institute o
הכל 76116121113119115TOTAL__סך

שני 314557587269Second_תואר degree
שלישי 457164554746Thirdתואר degree

/1 Excl. first degree recipients of the OpenUniversity (see Table XXII42)
and in academic courses ot institutions authorized by the higher
education council (see Table XXII/44). 2 Including recipients of
degrees from the Tel Aviv branch since 1962/63 3 Recipients of
degree up to 1963/64 were included in the Hebrew University.

כב/42) לוח (ראה הפתוחה באוניברסיטה ראשון תואר מקבלי כולל לא ו
להשכלה המ1עצה עי שהוכרו גבוהים ססר בתי של האקדמיים ובמסלולים
בתל מהשלוחה תארים מקבלי כולל 2 כב/44ן. לוח (ראה גבוהה
בא11יבר0'0ה 1כלל1 תשכד 7u תארים 0קבלי 3 ואילן. גזחשכג אביב

העברית.
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תואר, לפי האוניברסיטאות, מן תארים מקבלי כ"ב/38. לוח
ומוסד לימוד תחום

TABLE XXII/38.RECIPIENTS' OF DEGREES FROM UNIVERSITIES, BY DEGREE,
FIELD OF STUDY AND INSTITUTION

שנתי' "onu r/n/r
Annual percent

change1
a'ivmoiunnn\unnnvanתשיל

ותחום 1969/701974/751979/801984/851987/88rtriunnrjvunfrownתואר
Degree and

fieldתשסהליקוד of study
1974/751984/851987/88
1969/701974/751984/85

התאר מקבלי D■Allבל recipients degrees
הכלמספרים 05,5668,7999,37111,21812,557TOTALabsoluteך
numbersמוחלסים
100.0100.0100.0100.0100.09.52.53.8percentsאחוזים

נשים :38.143.045.148548.112.23.73.5Thereofמזה: women
Degreeתואר

ראשון 73.075.572.072.373.410.32.04.3Firstתואר degree
שני 14.514.017.619.119.48.95.74.3Secondתואר degree

שלישי 4.34.04.03.2332.72.75.8Thirdתואר degree

8.27.46.45.43.9750.76.9Diplomaתעודה

ראשון degreeFirstתואר (

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

לימוד Fieldתחום of study
הרוח 31.731.427.628.125.910.10.91.5Humanitiesמךט1

החברה מדעי
< 21.3

25.830.725525.1
< 15.4

1.93.7Social sciences
הניהול 'VOT1 oycw0.9,3.12.33.9(11.9)24.5Business and adminis.

tration sciences
8.75.94.26.05.32.52.10.1Lawמשפ0ים

עזר ומקצועות 16.4Medicine(199)(18.1)0.70.91.84.76.5רפואה and parame.
dicalרפואיים courses

000יס0יקה ,12.33.7Mathematics(3.14.68.17.9מתמטיקה, statistics
המחשב )17.7ומדעי 0.6and computer sciences
פיסיקליים 1.512.7Physical)2.82.42.73.4מדעים sciences
ביולוגיים 4.24.94.24.4/2.06.1Biological.מדעים sciences

2.52.92.23.91.613.45.021.9Agricultureחקלאות
17.420.918514.516.014.51.77.8Engineeringהנדסה and

architectureואדריבלות
Institutionמו0ד

העברית 45.430.121.225.322.31.50.20.1Hebrewהאוניבר0י0ה University
19.417.215.512.113.27.6157.3Technionהסכניון

אביב תל 23.024.625.730.629511.84.33.1Telאוניבר0י0ת Aviv University
בראילן 7.69.815512.413.416.04.56.9BarHanאוניברםיסת University
חיפה 3.910.912.811.812.12.95.3Haifaאוניברסיטת University

בןגוריון 0.67.49.27.8952.511.3BenGuironאוניברסיטת University
01בנגב the Negev

1 Geometric average. גיאומטרי. vsino 1
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ותואר לימוד תחום לפי האוניברסיטאות, מן תארים מקבלי  כ"ב/39. לוח
TABLE XXII/39.RECIPIENTS OF DEGREES FROM UNIVERSITIES, BY FIELD OF

STUDY AND DEGREE
1987/88 ;n"myn

תוארתוארתואר
הכל תעודהשלישישניראשוןסך
TotalFirstSecondThirdDiploma

degreedegreedegree

כולל 12,5579,2132,432421491GRANDםך TOTAL

הכל סל  הרוח 3,3742,38245176444Humanitiesמרעי  total
הכלליים הרוח '01,2181,035146דעי 37General humanities

ולימודים 0פרויות ,842717981611Languagesשפות, literature and
regionalרגיונליים studies

להוראה והכשרה 97536618019410Educationחינוך and teacher
training

■257229244אמנות Arts

מיוחדות לימודים 8235344Specialתכניות courses and
miscellaneousושונות

הכל 0ך  ההברה 3,4792,6727504017Socialמרעי sciences  total
החברה 2,7542,3173863417Socialמדעי sciences

הניהול ומדעי ■725355עסקים 3646Business and administration
sciences

50449185Lawמשפטים

י'נ* 7"  98759936919Medicineרפואה  total
58623533912Medicineרפואה

רפואיים עזר מקצועות ■401364307Paramedical courses

 הטבע ומרעי .02ת0טיקה 1541,4484991989Mathematics and natural
הכל sciencesסך  total

0נ01ים0יקה ,880731108329Mathematicsמתמטיקה, statistics
המחשנ andומדעי computer sciences

פיסיקליים 50731112670Physicalמדעים sciences
ביולוגיים 76740626596Biologicalמדעים sciences

2331515824Agricultureחקלאות

וארריכלות 1,8261,47029759Engineeringה1ר0ה and architecture
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ודירוג דרגה סוג, לפי באוניברסיטאות1, הסגל כ"ב/40. לוח
TABLE XXII/40.UNIVERSITY STAFF1, BY TYPE, DEGREE AND GRADE

Fulltime equivalents  monthly average חודשי ממוצע  שלמות משרות עדן '\\vt

תשליט
1978/791982/83

1Dtun
1983/84

rroe/n
1984/85

rnuin

1985/86
roem
1986/87

כולל 017,59018,32318,16417,60617,27516,941GRANDך TOTAL

הכל סל  ומחקר הוראה 7.9248.2098.2487.8717.7567,483Teachingandresearchstaffס1ל lota

Degreeווגה

הכל סך  ככיר אקר0> 7.104.0744.5824.4174.2964.1144.183Senior academic staff  total

ה0נין מן 7934972963Professor(6939029פרופסור

הנר 8069709669719661.014Associateפרופסור professor

נכיר 1,2891.4601.3901,3361,2381,274Seniorמרצה lecturer

.1.2861.2501מרצה 1441.055938932Lecturer

הכל סך  1ו0ר אקרמ' 101.9171.6811.4591.3911.2831.221Juniorל academic staff  total

דוקטור 223219176164163146Instructorמדריך (senior)

736642588637605578Instructorנ'דריך

בי 514435371325250247Assistantאםיס0נ0 B

אי 444385324265265250Assistantאסיס0נ0 A

ומחקר ה/יאה J5551.5111.3981.3491,075Teaching.1.576עוורי and research assistant

3573918617861.0101.004Otherאחר

הכל סך  טכני 3,1383.3773.3123.2323.1923.267Technicalסגל staff  total

Gradeדירוג
522581569557572560Engineersמהנדסים

ומיקרוביולוגים 951980972960944949Laboratoryלבורנ0ים assistants and

microbiologists

01,6151,7731,7251,6661,6271,682Techniciansכנאים

504346494956Otherאחר

הכל 0ך  מינר,לי 06.5286.7376.6046.5036.3276.191Administrativeגל staff  total

Gradeדירוג

4,9244,8644.7354,6004,4184,278Standardאחיד

והרוח החברה 1,2471,5211,5121.5581,5811,595Socialמדעי sciences and humanities

מיוחד נחווה 170157173171175210Specialמועסקים contract employees

187195184174153108Otherאחר

1 Excl. Research and Development Authoriyt in the BenGunon ערך שווי ?25) ננגב בןגוריון באוניברסיטת ו9יחוח ללוחקר הרשות כולל לא 1

University in the Negev (225 full time equivalents m 1986/87, ol which 62 ומחקר). הוראה 0נל של 62 מהן: נתש10, שלמות nnwo
01 teaching and research staff).
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the open university and other academic courses אחרים אקדמיים ומסלולים הפתוחה האוניברסיטה
לימוד ושנת תחום מין, הפתוחה,לפי האוניברסיטה של האקדמי למסלול כ"ב/41.נרשמים לוח
TABLEXXII/41.STUDENTS ENROLLING IN ACADEMIC COURSES OF THE OPEN UNIVERSITY,

BY SEX, FIELD AND YEAR OF STUDY
חוזריםנושמים Studentsנרשמים reenrolling

הכל חדשיםסך
TotalNewראשונה שנ"השנה muש>ישית שנה

studentsFirst yearSecond yearThird year

'a/מספרים numbersAbsolute
13,5958,7723,7568062611981/82תשמב
12,0346,6483,8621,2352891984/85תשמה
10,8535.3763,2741,6275761987/88תשמח

הכל 11,8726,1903,3261,7166401988/89TOTALתשמ"ט0ך
נשים :6,0543,2671,675810302Thereofמוה: women

והחברה הרוח 8,5604,3932,2631,393511Humanitiesמדעי and social sciences
ומתמ0יקה ה0בע 3,3121,7971,063323129Sciencesמרעי and mathematics

!Percentאחוזים
הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALך
והחברה הרוח 72.171.068.081.279.8Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמנויקה הנובע 27.929.032.018.820.2Sciencesמדעי and mathematics
הנשים womenPercentאחוז

הכל 51.052.849.647.247.2TOTALסך
והחברה הרוח 055.557.856,649.847.0Humanitiesדע and social sciences

ונותמ0י7,ה הנובע .39.240.4מדעי 37.235.948.1Sciences and mathematics

לימוד ותחום מין לפי הפתוחה, האוניברסיטה מן ראשון תואר כ"ב/42.מקבלי לוח
TABLE XXII/42.RECIPIENTS OF FIRST DEGREES FROM THE OPEN UNIVERSITY, BY SEX AND

FIELD OF STUDY
n"nv1n/rou77rmunnDKinתשמדתשמ"ג
1982/831983/841984/851985/861986/871987/88

. הכל 4181101132227194TOTALסך
2839647510790Menגברים
13423757120104Womenנשים

לימוד Fieldתחום of study
והחברה הרוח 315573102180168Humanitiesמדעי and social sciences

ומתמטיקה ה0בע 102628304726Sciencesמדעי and mathematics

g
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לא גבוהים ת'נוך במו10ות ראשון תואר תלמידי כ"ב/43. לוח
ומין1 לימוד שנת לימוד, מקצוע לפי אוניבר00איים,

TABLE XXII/43.FIRST DEGREE STUDENTS IN HIGHER NONUNIVERSITARY INSTITUTIONS, BY
SUBJECT, YEAR OF STUDY AND SEX1

לימוד Yearשנת of study
הכל 0ך
Total

Subject אימקצוע בישנה נישנה דישנה mm
FirstSecondThirdFourth

2,0276855464533431981/82תשמנ
2,8818356846567061984/85תשמה
§7,0792,1391,7521,6581,5301987/88תשמח5

הכל 8,0642,6661,7861,8491,7631988/89TOTALתשמ"ג1סך
4,6391,1901,0091,2001,240Teacherהוראה2 training2

ודומיהן טכנאות 766209185201171Practicalהנדסאות, engineering, technical work, etc.
עסקים ומינהל 1.617931334198154Economicsכלכלה and business administration

1,042336258250198Artsאמנויות
נשים \T\\nThereof: women

הכל2 5,3951,5551,1891,3441,307Total2סל
4,1501,0519001.0861,113Teacherהוראה2 training2

ודומיהן 0כנאות 24571626844Dracticalהנדסאות, engineering, technical work, etc.
379234723835Economicsכלכלה
621199155152115Artsאמנויות

4 הערה ראה 2 מנוא. ראה כנ/1.31 n17v/1 See introduction. 2 See note 4 to Table XXII31.

לימוד מסלול לפי לאאוניברסיטאיים, גבוהים ממוסדות ראשון תואר מקבלי כ"ב/44. לוח
TABLE XXII/44.RECIPIENTS OF FIRST DEGREES FROM HIGHER NONUNIVESITARY

INSTITUTIONS, BY FIELD OF STUDY
rrnwnrrvonn~oe/vתשם

1979/801984/851985/861986/871987/88

הכל ך 197457621662654TOTALם
ודומיהן' 0כנאות ,Practicalengeeniring.30127121120117הנדסאות. technical work, etc1

עסקים' ומינהל 50566166Economics_כלכלה and business administration1
'92141204170152Artsאמנויות'

הכל2 סך  75139240311319Teachingהוראה  total2
הרך 5828For_לגיל grades Ml

גו 938For__לכיתות grades IIIVI

וו 7585127127120Forלכיתות grades VllX

גופני 186811076Physical_לחינוך education
מיורוד 111925Special_לחינוך education

פורמלי בלתי 36293832Inlormalחינוך education
1 Up 10 1986/87 based on estimates reported by the institutions. From 1987/88 and on
based on personal files in institutions. 2 Including fulltime students and teachers in
proficiency courses  see introduction, Regarding source 01 data  see introduction.

^ל אישיים קבצים על 0נוסס מתשמח המוסדות. ש00ר1 אומרנים על 0בוס0 r0kyn nu 1

המוסדות. שמנהלים תלמידים
מנוא. ראה למקורות אשר מנוא, ר::ר,  ומשתלמים סדירים תלמידים כולל 2
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ADULT EDUCATION מבוגרים חיבור

מסלול לפי אקדמיות1,  קדם במכינות תלמידים כ"ב/45 n^
התלמידים ותכונות

TABLE XXII/45.STUDENTS IN PREACADEMIC PREPARATORY COURSES1, BY
TRACK AND CHARACTERISTICS OF STUDENTS

רודשלב1 מסלולמסלולמסלול
הכל Onestageסך track21תלתשלב21דרשלב

זכאים .nmTwostagehreestage
track2track2לסיוע

Totalהכל סך
totalThereof:

entitled to
assistance

nown4,8113,2101.8201,4831181987/88
הכל סך  o"r>tm5,0243,4841,9431,3511891988/89  TOTAL

שליד מכינות :2,3312,2091,056122Thereofמזה: preparatory cousres
inהאוניברסיטאות universities

אחוזים  הכל 0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALך  percents
53.255.248.446.862.4Menגברים
46.844.851.853.237.6Womenנשים

Ageגיל
20 5.76.2654.92.7Upער to 20
212239.836.740.645.947.82122
232440.141541.037.33752324
25+14.415.611.911.911.925+

Originמוצא
22.924.618.418.923.2Israel3ישראל3

53.849.364.063.364.3AsiaAfricaאסיהאפריקה
23.326.117.617.812.5EuropeAmericaאירופהאמריקה

ההורים בבית Childrenילדים in parents home
3 48.252.136.039537.6Upער to 3
4+51.847.964.060562.44+

ספר בבית לימוד Yearsשנוח of schooling
11 14.67.78.323.875.1Upעד to 1 i
12+85.492.391.776.224.912+

בגרות בחינות Matriculationסיום prior
במכינה הלימודים toלפני preparatory courses

27.838.428.82.9Allכולו exams
39.745.456.829.13.9Pastחלקו Part of exams

בחינה C96.1No.32516.214.468אף exams

I See introduction.
2Most entitled to assistance.
3 Incl. NonJews.

מבוא. ראה 1

לסיוע. 1כאים רובם 2

יהודים. לא כו7ל 3
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החינוך משרד מטעם למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים  כ"ב/46. לוח
והתרבות

TABLE XXII/46.PUBLIC HEBREW COURSES FOR ADULTS, SPONSORED BY
THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

January each year שנה כי ■נואד

הכל :Thereofמזה:Totalסך

עבודהUlpanimאולפניםלומדיםכיתות אולפני
Work Ulpanim

ClassesStudents
לומדיםלומדיםכיתות

ClassesStudentsClassesStudents

195180814,437329078190
196080613,135661,13832496
197080014,4841793.5191272,068
198097517,4233266,4621172.040
198576811,5202824.3201001,500
198792714,5492934.826621,023
198889414,5302724,592721,188
198974613,6992524,807741,332

מקצועית והשתלמות להכשרה1 בקורסים לומדים  כ"ב/47. לוח
והרווחה העבודה משרד מטעם למבוגרים

TABLE XXII/47.STUDENTS IN VOCATIONAL TRAINING COURSES1 AND
SUPPLEMENTARY TRAINING FOR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY

OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

19501960197019851987

1988

הכל1980 סך
Total

rniwn :run
Thereof:
training

הכל 07,91711,40331,30214,86466,151ך 54,46158,98448,908TOTAL
הקורס Typeסוג of course

7,2735,26324,679הנשרר, 10,02445,71755,18148,90848.908Vocational
training

6446,1406,623 4,8408,74410,97010.076Supplementary
training

Vocationמקצוע
5.429833427בנ"ן 650162154222222Building

9655,2362,683מתכת 4.1854,1613.5152,5502.476Metal work
87362343עץ 169392602556539Wood work

16510,000הנדסאות, 5,54918,10216,25813,42413,424Practical engineering,
'0techniciansכנאות, training,
instruction2הדרכה2
1,3761.4582,3531,9191.183Mechanicsמכונאות
2,6883,7135,2354,3883,823Electricityחו'1מ7 and

electronicsואלקטרוניקה
הארחה
1,0221.322תפירה 292q

2.189 ^.9<;9
5,131
2,414

7,459
3,096

7,495
2,199

2,003
2.176

Hotel keeping
Sewing

5.7457,2676,0337,6324.585Drivingנהיגה
חשבונות 2,4033,7963,3683.284Bookkeepingהנהלת

1,4363,7854,529תיכנות 1,3821,058829752727Programing
8,20016.82114,47914.466Miscellaneousשונות

1 Excl. on the job training. As of 1986, Incl. courses (or retraining of
academicians. 2 Studies in the Government Institution (or
Technological training■. Practical engineering and technicians' training
)8.752 students in 1988), students preparing 1project work (3,000)
and students in preparatory classes for practical engineering and
technicians' training (1.259)  see introduction.

להסבת קורסים כולל נ1986 התל בעבורה. אימון כולל לא 1

טכנולוגית: להכשרה הממשלתי נלוכון לימודים 2 אקדמאים.
(3,000) פרויק0ל0ים ב988ו), תלמירים 8,752) וטכנאות הכיסאות

מנוא. ראה  (259,ו) וקזםסכנאות קוםהנדסאות וכן

645 והשכלה חינוך



ופיתוח מחקר כ"ג. פרק

נכללו לא שוטף מתקציב למרפ ההוצאה בנתוני
ומאפסים. הרוח מדעי

בפרק מופיעים האוניברםיסאות סגל על נתונים
כייב.

נאמד ספציפי, מדד בהיעדר קבועים: מתירים
במדד ניכוי עי'1 ההוצאה סוגי כל עבור הריאלי השינוי
לשנה הותאם הממוצע השנתי (המרד לצרכן המחירים

המתאימה). האקדמית

מקורות
מאוקסובר האקדמית, לשנה מתייחסים הנתונים

תקציב). (שנת ל1970/71 פרס ספטמבר, ער
על מבוססים הנתונים שוסף. מתקציב מוייפ
התקציב ספרי סמך על שנערכו וזקיפות אומדנים
פירוס ראה האוניברס'סאות. סגל עם וראיונות

ו737. 502 מסי בפרסומים
נאספו הנתונים מיוחד. מימון בעלי מחקרים
של החשבונות ומתנהלות למו"פ מהרשויות

הנ"ל. בפרסומים פירוט ראה האוניברסיטאות.

בתעשייה מו"פ
ויותר) מועסקים 50 המעסיקים (מפעלים

(8 כייג/7, (לוחות

והסברים הגדרות
נוספות: עבודה והוצאות עבודה שכר מפעלים,

תעשייה.  '"ד בפרק הגדרות ראה
כלי ע7ר, חומרי גלם, חומרי ואנרגיה: חומרים
משנה; פחות שימושם שתקופת ומכשירים עבודה

וכדי. חשמל מים, דלק,
עבודות ביצוע עבור חוץ לגורמי תשלומים
עבור תשלומים כוללים אין ופיתוח: מחקר

פטנסים.
מחקר לצורכי ובציוד במכונות במבנים, השקעות:

ומעלה. שנה שימושם שתקופת ופיתוח
פעולות ביצוע עבור ממשלתיים: ממקורות מימון
ביצוע עבור ותקבולים מענקים כולל ופיתוח, מחקר

הממשלה. עי'1 מוזמנים מחקרים
חלק לפחות במוי'פ שעבד מי כל במו"פ: עוסק

הנסקרת. בשנה עבודתו מזמן
או אקדמי תואר בעלי מועסקים כוללים אקדמאים
ע"1 המוסמכים מהנדסים 1ה, לתואר מקבילה כרמה
סטודנטים וכן והארכיטקטים האינג'ינרים אגודת
במשרות מועסקים אך לימודיהם את סיימו לא שעדיין

אקדמי. תואר המחייבות
תעודת בעלי מועסקים כולל וסכנאים: הנדסאים
ניסיון (בעלי מקבילה הכשרה בעלי או וטכנאי הנדסאי

ושרטסים). לבורנטים וכן מעשי
והטכנאים ההנדסאים האקדמאים, על הנתונים

בתעשייה. מרפ סקר במסגרת נאספו

ופיתוח למחקר הוצאות
בעיקרם מתייחסים זה בפרק המובאים הנתונים
באוניברסיטאות, ובפיתוח במחקר לתשומות
על מבוססים הנתונים המחקר. ובמכוני בתעשייה
המדע משרד עם בשיתוף שנערכו סקרים
הסקרים של והמתודולוגיה המקורות והטכנולוגיה.
של המיוחדים הפרסומים כסדרת במפורט תוארו
 ו847 737 ,671 ,502 מס בפרסומים הלשכה:
704 ,581 מסי ובפרסומים האוניברסיטאות לגבי
שננקטו והסיווגים ההגדרות התעשייה. לגבי ו799
מסעם זה בתחום הבינלאומיות ההמלצות עם תואמו

ולפיתוח. כלכלי לשיתוף והארגון אונסקייו
שיטתית פעילות הוא (מוייפ) ופיתוח מחקר
חדש, טכנולוגי או מדעי ידע לייצור המיועדת מקורית

קיים. טכנולוגי או מדעי ידע של חדש "שום לגלות או

אזרחי למו"פ הלאומית ההוצאה
כ"ג/1) (לוח

כוללים אזרחי למו"פ הלאומית ההוצאה אומדני
בחקלאות, בהנדסה, הטבע, במדעי למו"פ הוצאות

החברה. ובמדעי ברפואה

והסברים הגדרות
משרדי רווח: כוונות ללא ומוסדות ממשלה
השלטון וציבוריים, ממשלתיים מחקר מכוני ממשלה,
חולים. ובתי ההסתדרות לאומיים, מוסדות המקומי,
(ראה המוכרים המוסדות שבעת אוניברסיטאות:

כ"ב). לפרק מבוא
פרט"ם עסק"ם, מוסדות וחקלאות: תעשייה

והחקלאות. התעשייה בענפי וציבוריים

מקורות
על הוכנו אזרחי למו"פ הלאומית ההוצאה אומדני
נכללות u בסידרה והטכנולוגיה. המדע משרד ידי
השונים. במגזרים למו"פ השייכים מבנים על הוצאות
 (אפריל תקציב לשנות מתייחסים הנתונים
האקדמית השנה נתוני הותאמו כך ולשם מרס)
שנת עם באוניברסיטאות ספטמבר)  (אוקטובר

הכספים.

באוניברס'סאות למו"פ הוצאות
(6 כי'ג/2 (לוחות

והסברים הגדרות
הממומנים מחקרים מיוחד: מימון בעלי מחקרים
ושמנהלים האקדמי המוסד של השוטף לתקציב מחוץ

נפרדת. חשבונות הנהלת עבורם
הארגונית היחידה של המדעי התחום מדעי: תחום

ופיתוח. מחקר בה שמתבצעים
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והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות ב984ו, שנערך
לישראל הסטטיסטי בשנתון לאחרונה הופיעו 1983
מימצאים לפירוט .663  660 עמי 1988  39 מסי

.842 מסי מיוחד פרסום ראה

פטנטים לרישום בקשות
כ"ג/9) (לוח

יצוין, המשפטים. משרד הפ0נ0ים, רשם המקור:
פ0נ0 לרישום הבקשה הגשת בין בזמן הפרש יש כי

אישורה. לבין

אלקטרוניים מחשבים
לאחרונה הופיעו אלקטרוניים מחשבים על נתונים
עמי ,1984  35 מסי לישראל סטטיסטי בשנתון

.689  686

מקורות
50 המעסיקים תעשייה למפעלי מתייחס הסקר
כוללת אינה הסקר אוכלוסיית ויותר. מועסקים
לא היהלומים תעשיית ענף רווח. כוונת ללא מפעלים

זה. כסקר נכלל
בסקרי הנכללים המפעלים לרשימת כמסגרת

משמשים: מרפ
הסקר בשנת במדפ שעסקו המפעלים רשימת 

הקורם;
בשנת במופ שעסקו אחרים תעשייה מפעלי 
סקר במסגרת התקבל עליהם והמידע הסקר
(מוסדות מינהליים וממקורות שנה באותה התעשייה

מחקר). ומכוני ממשלתיים

אקדמית או עלתיכונית השכלה בעלי סקר
1984

האקדמאים, בקרב במו"פ העיסוק על נתונים
גבוהה השכלה בעלי של מדגמי סקר על המבוססים

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

ועל אקדמית השכלה בעלי בין במו"פ העיסוק 593
1974 תיכונית

 1984 ועלתיכונית אקדמית השכלה בעלי 795
אי חלק

בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 799
1980/19811984/85

1984 תיכונית על השכלה ובעלי אקדמאים סקר 842
ובפיתוח במחקר העיסוק די כרך 

באוניברסיסאות ופיתוח במחקר תשומות 847
1980/81  1984/85

647 ופיתוח מחקר



national expenditureonr8, d למו''פ הלאומית ההוצאה
החקלאות, ההנדסה, הסבע, במדעי אזרחי למו"פ הלאומית ההוצאה כ"ג/1. לוח

והחברה הרפואה

TABLEXXIII/1.NATIONAL EXPENDITURE ON CIVILIANRtfD IN SCIENCES, ENGINEERING, AGRICULTURE,
MEDICINE AND SOCIAL SCIENCES

Q_
O
UJ
>
UJ
Q
ם
>

0
>
UJ
CO
UJ
£

1985/86 1984/85 1983/84

TOTAL  al current prices

 at 1985/86 prices

Percent of GNP

NIS million
911.1

911.1

2.9

Percents

266.4

882.7

25

n"1u מיליוני
47.3

790.9

2.4

D>T1nN

שו0פים במחירים  הכל סך
1985/86 במחירי 

מהתלג אחוז

הכל 100.0100.0100.0TOTALםך

מבצע Operatingמיגזר sector
ללא ומוסדות ■18.618.0ממוללת 14.5Government and nonprofit

רווח institutionsמנורת

42.836.235.1Universitiesאוניברסיטאות

וחקלאות 38.645.850.4Industryתעשייה and agriculture

מממן1 Financingמיגזר sector1
ללא ומוסדות 45.242.6355Governmentממשלר, and nonprofit

רווה2 institutions2כוונת

22.117.018.5Universitiesאוניברסיסאות

וחקלאות 32.740.446.0Industryתעשייה and agriculture

1 Financing by private bodies in Israel and by ioreign bodies was included in financing by operating
sector, except special arrangements between foreign bodies and the Israeli government. which are
included in financing by government and nonprofit institutions. 2 Most of the financing in (his sector
is the government's. Excl. loss of income as a result of exploitation of schemes for tax avoidance.

המבצע, המגזר ידי על המימון במסגרת נכלל מחרל וגורמים בארץ פר0יים גורמים ידי טל מימון ו

ידי על המימון במסגרת גכללו אשר ישראל וממשלת מחרל גורמים בין מיוחרים הסדרים למעט
לא הממשלה, של הוא זה במינזר המימון רוב 2 רווח. כוונת ללא ומוסדות הממשלה

מס. לחיס1י תוכניות מניצול כתוצאה הכנסות אובדן כולל



expenditure on research and development (r&d) "פ) (מו ופיתוח למחקר הוצאות
in universities באוניברסיטאות

(מו"פ) ופיתוח למחקר והוצאות כוללות הוצאות  "ג/2. כ niV
המוסד לפי באוניברסיטאות,

TABLE XXIII/2.TOTAL EXPENDITURE AND EXPENDITURE ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT (R&D) IN UNIVERSITIES, BY INSTITUTION

1984/85 Atבמחירי 1984/85 prices
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(0

1l^/v
■5

1970/71.ii'rnn">uNIS million1970/71
כוללות' 207.667.842.637.117.58.26.028.4TOTALהוצאות EXPENDITURE1

DTinNPercents
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALהוצאות EXPENDITURE

הכל 0ך  למרפ :44.742543.835.529.30.63.894.2Thereofנו1ה: on R&Dtotal
שו0ף 32.728.133.328.727.467.9Inlramuralמתקציב research
מי1חד 12.014.410.56.81.90.63.8.26.3Separatelyממימון budgeted

מיוחד ממימון 26.733.824.019.06.6100.0100.027.9Separatelyמופ budgeted R&D

מסיה asכאחוו percent of total
למום expenditureההוצאה on R&D

n"(uNISמיליונ1981/82 million1981/82
כוללות' 365.295.052.080.827.430.535.843.6TOTALהוצאות EXPENDITURE'

Pereentsאחוזים
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALהוצאות EXPENDITURE

הכל 10D'1ny .mo40.640.046.829.326.68.025.398.4Thereof: on R&Dtotal
שוסף 31.627.334.023.622.97.319.184.6Intramuralמתקציב research
מיוחד 9.012.712.85.73.70.76.213.8Separatelyממימון budgeted

מיוחד ממימון 22.231.827.219513.99.324.614.0Separatelyמופ budgeted R&D
מסה asכאחוו percent of total

למופ expenditureההוצאה on R&D

n"iyNISמיליונ1984/85 million1984/85
כוללות' 433.9114.266.793.734.725.341.258.1TOTALהוצאות EXPENDITURE1

הכל ל0ר00ך :197.154.334.826.61251.912.257.7Thereofמזה: on R&Dtotal
שו0ף 132.031.322.119.77.01.57.942.4Intramuralמחקציב research
מיוהד 65.123.012.76.92.50.44.315.3Separatelyממימון budgeted

Percentsאחוזינ
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALהוצאות EXPENDITURE

הכל למרפ0ך :nto45.447.552.128.427.47.529.699.2Thereof: on R&Dtotal
ש1סף 30.427.433.121.020.25.919.272.9Intramuralמתקציב research
מיוחד 15.020.119.07.47.21.610.426.3Separatelyממימון budgeted

~invn |10'00 01n33.042.336.425.920.021.035.226.5Separately budgeted R&D

n00 nnx]as percent of total
למופ expenditureההוצאה on R&D

1 Current expenditure and expenditure on separately budgeetd
research with deduction of overheads. Incl. expenditure in
nonacademic units. part of whose services were imputed to the
estimate of expenditureonRS D.

בניכוי מיוחד מימון כעלי למחקרים והוצא!ת שו0םוח הוצאות 1

1D|7n משירות'הן שחלק לאאקדמיות ביחידות הוצאות כולל עליהם. התקורה
למופ. ההוצאות !ioinV
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באוניברסיטאות השוטף מהתקציב למו"פ הוצאות כ"ג/3. לוח
TABLE XXIII/3.EXPENDITUREON R81 D FROM CURRENT BUDGET IN THE

At 1984/85 prices UNIVERSITIES 1984/85 במחירי

1970/711981/821984/851986/87
n"v> 1ii'ir'nionNIS mil

הכל שוסף1סך j'y/7n122.5221.4251.2229.5CURRENTBUDGET1 TOTAL

למו"פ' הוצאות :67.8114.9132.0121.8THEREOFמזה: EXPENDITUREONR S D1
inמתקונינ באחוזיק tonr/

השונ1ףמהתקצ1 ב
< percent3udget a!R&D from current

of current budget
הכל 057.051.952.653.1TOTALך

Institutionמוסד
העברית 52.949.147.447.8Theהאוניברסיטה Hebrew University

ליבראל טכנולוגי 47.043.945.745.3Technionהטכניוןמכון
אביב תל 45.243.543.842.1Telאוניברסיטת Aviv University
בריאילן 47.543.346.245.8BarHanאוניברסיטת University
חיפה 16.214.414.6Haifaאוניברסיטת University

בנגב בךגוריון 33.733.734.2BenGurionאוניברסיטת University of the Negev
למדע ויצמן 100.0100.0100.0100.0Weizmannמכון Institute of Science
מדעי Scientificתחום field

ומתמטיקה הטבע 70.869.969.369.7Naturalמדעי sciences and mathematics
ואדריכלות 41536.436.535.9Engineeringהנדסה and architecture

26.526.125.730.0Agricultureחקלאות
ר0וא"ם עזר ומקצועות 41.841.242.241.6Medicineרפואה and paramedical courses

וחינוך החברה 41.031.733.134.9Socialמדעי sciences and education

1 Incl. the direct and imputed expenditure in natural sciences,
engineering. medicine, agriculture. social sciences and education.

ו0דע> חקלא1ת רפואה. הנרסה, הסנע, במרע1 והזקופה הישירה ההוצאה כולל 1

והחינוך. החברה

באוניברסיטאות1, השוטף מהתקציב למו"פ הוצאות כ"ג/4. לוח
ומוסד מדעי תחום לפי

TABLE XXIII/4.EXPENDITURE ON R&D FROM CURRENT BUDGET IN
UNIVERSITIES1, BY SCIENTIFIC FIELD AND INSTITUTION

At 1984/85 prices 1984/85 במחירי

c!:"<>';.r to C
r 10

~ 0 *'
Cc ™o.9 E

ro> ^oc ■J3
c c o

<"< ..c8 O

הכל O^סך Q<>v רפואהחקלאות*
Total|1

?I?t^ to
n

'S y
■TUJ O
c i

AgricultureMedicine
Ear '■<

if)

.fnn"1u NISני million
1970/7167.845.98.21.15.57.11970/71
1981/82114.974.311.81.812.814.01981/82
1984/85132.086.013.72.215.115.01984/85
1986/87121.878.812.21.914.514.41986/87

Percents■□אחוז
1970/71100.067.911.71.58.210.71970/71
1981/82100.064.710.31.611.212.21981/82
1984/85100.065.210.41.711.411.31984/85 הכל 1986/87100.064.710.01.611.911.81986/87TOTALםך
העברית 100.046.57.123.822.6Theהאוניברסיטה Hebrew University
טכנולוגי 100.034.945.116.93.1Technionlsraelה0כניוןמכון Institute

ofלישראל Technology
אביב תל 100.053.110.918.317.7Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 100.063.236.8BarHanאוניברסיטת University
חיפה 100.0100.0Haifaאוניברסיטת University

בןגוריון 100.056.421.217.15.3BenGurionאוניברסיטת University
ofבנגב the Negev

למת! ויצמן 100.099.90.1Weizmannמכון Institute
of Science

1 Excl. separately budgeted expenditure. מיוחר. 0י0ון נעלי למחקרים הוצאות כולל לא 1

RESEARCH AND DEVELOPMENT 650



באוניברסיטאות, מיוחד מימון בעלי מחקרים על הוצאות  כ"ג/5. לוח
ומוסד מדעי תחום לפי

TABLE XXIII/5.EXPENDITURE ON SEPARATELY BUDGETED RESEARCH IN
UNIVERSITIES, BY SCIENTIFIC FIELD AND INSTITUTION

At 1984/85 prices 1984/85 במחירי
הנדסה

'innמדעיואדריכלות
/v7Engineeהרוחמדעי

החברהרפואה'חקלאותnp'on'nniringסךהכל1

Total1Science andandAgricultureMedicine2SocialHumanities
mathematicsarchitecsciencesand law

ture

n"1u .11"V"nNIS million

1970/7112.6 24.83.81.33.81.91.41970/71

1981/8214.9 32.86.51.34.92.62.51981/82
1984/8531.9 65.111.13.49.1464.51984/85

Percentsאחוזים

1970/7150.9 100.015.55.115.47.65.51970/71

1981/8245.6 100.0. 19.74.214.97.97.71981/82

הכל סך 1984/8549.2 100.017.15.314.07.37.11984/85  TOTAL

העברית 33.6האוניברסיטה 100.015.028.44.918.1The Hebrew University

לרוחקר הטכניון 701014.7 100.076.76.62.0Technion R&D

Foundationולפיתוח
אביב תל 487אוניברסיטת 100.013.115.98.214.1Tel Aviv University

בראילן 56.8אוניברסיטת 100.0' 25.517.7BarHan University

חיפה 4.5אוניברסיטת 100.081.913.6Haifa University
בןינוריון 62.5אוניברסיטת 100.013.016.26.32.0BenGurion University

ofבנגב the Negev
למרע ויצמן 97.5מכון 100.02.5Weizmann Institute

of Science

הכל 100.0םך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

העברית 24.2האוניברסיטה 35.3 100.071.855.658.5The Hebrew University

למחקר הטכניון 5.8מוסר 19.587.29.15.5Technion R&D

Foundationולקיחוח
אביב תל 10.1אוניברסיטת 10.57.711.511.520.1Tel Aviv University
בריאילן 4.5אוניברסיטת 3.913.89.8B3rllan University

חיפה 0.1אוניברסיטת 0.77.81.3Haifa University

בךגוריון 8.5אוניברסיטת 6.65.17.65.81.9BenGurion University

)0בנגב the Negev
למדו! ויצ0ן 46.8מבון 23.58.4Weizmann Institute

of Science

1 Incl. scientific field not known.
2 fncl. paramedical courses.

>ר1ע. לא מרעי Dinn V71D 1

רפואיים. עזר סקצועות כולל 2
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מימון, מקור לפי מיוחד, מימון בעלי מחקרים על הוצאות כ"ג/6. לוח
מדעי ותחום מוסד

TABLE XXIII/6.EXPENDITURE ON SEPARATELY BUDGETED RESEARCH,
BY SOURCE OF FINANCING, INSTITUTION AND SCIENTIFIC FIELD

1984/85 ■vnmAt 1984/85 prices
1970/711981/821984/85

n"v<NISמיליוני million

כוללי 024.832.865.1GRANDך TOTAL'

מימון Sourceמקור of financing
הכל 0ך  9.718.037.3Israeltotalישיא';

2.12.15.3Academicאקדמי
6.513.423.8Publicציבורי
1.02.58.0Privateפרסי

0חרל 12.827.2Foreign(.75מקורות sources

Percentsאחוזים
הכלי 0100.0100.0100.0TOTAL1ך

מימון Sourceמקור of financing
הכל סן  39.358.457.7Israelישראל  total

8.77.08.2Academicאקדמי
26.143.636.9Publicצינורי
4.47.8125Privateפרסי

נזחרל 60.741.642.3Foreignבקורות sources

מישראלאחוז nmpn
sourcesof IsraeliPercent financing

Institutionמוסר
העברית 39.848.551,8Theהאוניברסיטה Hebrew University

ליבראל טכנולוגי מכון  69.981.374.3Theהטכניון Technion
אביב תל 59.071.2734Telאוניברסיטת Aviv University
אילן בר 86.980.673.4Barllanאוניברסיטת University
חיפה 100.068.660.4Haifaאוניברסיטת University

בנגב בןגוריון 100.082.776.0BenGurionאוניברסיטת University of

the Negev
למרע ויצמן 9.037.238.9Weizmanמכון Institute of Science

מדעי Scientificתחום field
ומתמטיקה הטבע 24.451.8Scienceמדעי and mathematics

ואדריכלות 78.677.2Engineeringהנדסה and architecture
59.452.3Agricultureחקלאות

רפואיים עזר ומקצועות 26.741.2Medicineרפואה and paramedical courses
וחינוך ההברה 56.471.7Socialמדעי sciences and education

1 Incl. not known.
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r£d in industry בתעשייה מו"פ
ראשי ענף לפי בתעשייה, "פ במו ומועסקים מפעלים כ"ג/7. לוח

ויותר) מועסקים 50 המעסיקים (מפעלים
TABLE XXIII/7.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONSINRtfD IN

INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH (ESTABLISHMENTS WITH 50 AND MORE
EMPLOYED PERSONS)

אחות צוין כן אם אלא 10נה, נ7 ,מד0 unless otherwise statedMarch of each yea

סמל
Code

מפעלים
במופ העוסקים
Establishments
engagedinRS O

במופ מועסקים
Dealing with R <S ס

ואשי ענף
מקובץ

07

C|
£ .2?

"1
LU

"CO"

e F
lag
ם .2 £
?w §
O </J

05
a.

אקדמאים
Graduates

ו0כנאים הנדסאים
Practical engineers
and technicians

Aggregated major
branch

19851985198619851986

הכל12 079.8ך 1933,3363,7722,8692,628TOTAL

וטנק1112 משקאות 7.9מזון. 1577443734Food, beverages
and tobacco

הלבשה,1315 טק00יל,
ומוצריו עור

1.9 4914616Textiles. clothing,
leather and its

products

דפו17180 ומוצריו, נייר

לאור והוצאה
2.3 5941412Paper and its pro

ducts. printing
and publishing

ופלססיק19 גומי 1.8מוצרי 1842473550Rubber and plastic
products

כימיים20 מוצרים
נפנו ומוצרי

7.8 26386419204225Chemical and oil

products

עץ10,16,21 והצינה, כרייה
מוצרי 1מוצריוח

אל מינרלים
מתכתיים

4.4 1242362430Mining and quar
rying, wood and
its products, non
metallic mineral
products

בסיסית2223 מתכת

מתכת ומוצרי

7.6 37137144105136Basic metal
and metal products

5.0מכונות24 ' 20131143121102Machinery

חשמלי25 ציוד
ואלקסרונ'

23.9 432.0042.3971.7631.582Electrical and
electronic equip
ment

הובלה,26.28 כלי

שונות תעשיות
17.2 13499524560441Transport equipment,

miscellaneous
manufacturing
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בתעשייה, למו"פ ומימון השקעות הוצאות, כ"ג/8. לוח
ראשי ענף לפי

ויותר) מועסקים 50 המעסיקים (מפעלים
תקציב שנות שוטפים; במחירים ,n"v< אלפי

סמל

ופיתויו כוחקר על הוצאות

מקובץ ראשי הכלענף סך
Total

עבודה שכר
והוצאות

נוספות עבודה
Wages and
other labour
expenses

ואנרגיה חומרים
Materials and

energy

1984/851 985/861984/851985/861984/851985/86

הכל12 114,077419,80958,509220,01322,59192,350סך

ו0בק1112 משקאות 1,0112,7866121.730149355מזון,'

ומוצריו1315 עור הלבשה, 1119595672338106סקסנויל,

והוצאה1718 דפוס ומוצריו, 19080113552931125נייר

לאור

ופלסנויק19 גומי 1,2614,5195662,080228897מוצרי

נפ200 ומוצרי כימיים 9,18628,5095,28714,9611,3625,114מוצרים

ומוצריו,10,16,21 עץ ורוצינה, 1.3604.6768021,977248318כרייה

אל מינרלים מוצרי

מתכתיים

מתכת2223 ומוצרי בסיסית 4,20515,0832,4897,7186085,328מתכת

2,78811,1191,6446,0964862,125מכונות24

ואלק0רוני25 חשמלי 72,021282.73336,027149,01613,76358,182ציוד

שונות26,28 תעשיות הובלה, 21,94468,62410.89135,1835,67a19,800כלי
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TABLE XXIII/8.EXPENDITURE, INVESTMENTS AND FINANCINGOFRAD IN

INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH
(ESTABLISHMENTS WITH 50 AND MORE EMPLOYED PERSONS)

MS thousand, at current price; budget years
8l DExpenditure on R

TWpma
במבנים

למופ ובציוד
Investments
in buildings

and equipment
forRS D

Dar 1m"n
nn117or>
Q'Ttfvinn

R8, D financed
by Government

Aggregated major branchCode
אתר1ת, הוצאות
תקורה כולל

Other expenses,
incl. overhead

עבודות ביצוע
ידי על

רווץ גורמי
Contract and
commission

work

1984/85985/861984/85985/861984/85985/861984/85985/86

20,14780,12127,325 12,83022,288 8,61339,319 13,567TOTAL12

85134567 165399 70116 50Food, beverages and1112

tobacco

411812 134 15Textiles. clothing. leather1315

and its pioducts

166879 80 022Paper and its products.1718

printing and publishing

1252201 ,322 342676 190506 42Rubber and plastic19

products

1,2163,5154.919 1.3214,111 7524,787 1.387Chemical and oil products20

1178341,547 193387 71
Mining and quariying,10.16,21

wood and its products,

nonmetallic mineral

products

4697811 ,256 6392.441 1021.805 428Basic metal and metal2223

products

5122.013885 146128 186719 179Machinery24

12,76060,04015.495 9,47112,072 7,10623,925 9,335Electrical and electronic25

equipment

4,84312,3961 ,243 5322,070 127,461 2.124Transpotr equipment,26.28

miscellaneous

manufacturing
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patents פטנטים
מקור לפי בישראל, פסנסים לרישום שהוגשו בקשות  כ"ג/9. לוח

הבקשה
TABLE XXIII/9.APPLICATIONS ENTERED FOR REGISTRATION OF

PATENTS IN ISRAEL, BY SOURCE OF APPLICATION
הכל מישראל70 נזחו"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
1972_ _2.7253942,331
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
19873,8588233.035
19883,854995■ 2,859
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בריאות "ד. כ פרק

ומחקר; חולים בתי מונעת; ורפואה ציבוריות מרפאות
פרסיים. רופאים שיניים; רפואת

ומכשירים תרופות רכישת על הבית משקי הוצאות
לפי ולא אחד בסעיף םווגו עסקיים מגופים רפואיים

אותם. שייצרו הכלכלה ענפי
מלא כיסוי אין לבריאות הלאומית ההוצאה באומדני
והשירותים העסקיות המרפאות משירותי לחלק
משקי ידי על נקנו שלא ואחיות, רופאים של הפרסיים
אחרים בענפים ומוסדות מפעלים ידי על אלא בית

תעשייתי). מפעל (לדוגמא,
בין כולל, מונעת" ורפואה ציבוריות 'מרפאות הסעיף
ובילד, באם לטיפול התחנות שירותי את השאר,
במגיפות מלחמה החינוך, במוסרות הבריאות שירותי
חומרי על פיקוח מונע, פסיכיאטרי סיפול ובמחלות,
התברואה. על הבריאות משרד ופיקוח רפואה
בסעיף וניתמת כלל בדרך הופרדו השיניים מרפאות

שיניים". "רפואת
בתי של החוץ מרפאות את ג0 כולל זה סעיף
הוצאותיהן את לזהות היה שניתן במידה החולים,

החולים. בתי של הכספיים בדררוות
ספר כתי כולל ומחקר" רוולי0 "בתי הסעיף
שבהם החולים בבתי כלל בדרך המשולבים לאחיות,
וכן החלמה בתי גם נכללים זה בסעיף פועלים. הם
לרפואה ספר בתי הוצאות אבות. בבתי רפואיים אגפים
נכללות אינן רפואי) מחקר (לרבות באוניברסיטאות
הספר בית להוצאות פרט לבריאות, הלאומית בהוצאה
הדסה. החולים בית בהוצאות המשולבות לרפואה,

אשפוז" ליום הממוצעת השוטפת "ההוצאה
סוג בכל הכוללת ההוצאה חלוקת של כדרך חושבה

בו. האשפוז בימי חולים בית י

מעבדות גם נכללו שיניים" "רפואת בסעיף
שיניים. וטכנאות שיניים לרפואת

רפואה מכוני גם נכללו פר0"ם" "רופאים בסעיף
וטיפולים אחיות שירותי פרטיים, רפואה ומעבדות

מיוחדים.
הסקטור לפי הסיווג .2

לפי מסווגת לבריאות הלא1מית ההוצאה א.
הבאים: הסקטורים

לאומי לביטוח המוסד כולל  הממשלה 0)
הלאומיים, והמוסדות

מועצות (עיריות, המקומיות הרשוי1ת (2)
אזוריות); ומועצות מקומיות

חולים; קופות (3)
רווח, כוונת ללא אחרים מוסרות (4)

ומשקי עסקיים מפעלים כולל  אחר (5)
בית.

שכהן חולים, קופות הוגדרו 1984/85 כשנת החל

לבריאותי לאומית הוצאה
כספיים נתונים

הישוב ושיסות הגדרות
כל ערך את כוללת לבריאות הלאומית ההוצאה
ההוצאות את וכן בישראל שנצרכו הבריאות שירותי
ורכישת בניינים הקמת  קבועים בנכסים להשקעה
שירותי על הוצאות נכללו לא בריאות. למטרות ציוד
בבסיסי חולים וכת1 מרפא1ת ידי על הניתנים בריאות

צה"ל.
(1) מרכיבים: בשני להבחין יש השוטפת בהוצאה
בריאות שירותי הם השוטפת מההוצאה 7 כ50/0

רווח, כוונת ללא ומוסדות הממשלה ירי על שסופקו
את כולל הנותר החלק (2) חינם; או מוזלים במחירים
והמכשירים התרופות הבריאות, שירותי ערך
מגופים במישרין בית משקי שרכשו הרפואיים,

עסקיים.
ידי על שסופקו הבריאות לשירותי שוק מחיר באין
נאמד רווח, כוונת ללא האחרים והגופים הממשלה
 עבודה הוצאות (ו) הייצור. הוצאות לפי ערכם
הפרשות ומשכורת, שכר של ישירים תשלומים
קופת (כגון: העובדים עבור ולקופות לקרנות המעבידים
ומסים וכוי) מקביל" "מס לרכות לאומי ביטוח תגמולים,
(2) מעסיקים". "מס או שכר" "מס כמו עבודה על
שוטפות והוצאות רפואה חמר1 תרופות, על הוצאות

אחרים. ושירותים סחורות לקניית
,יהפרשי ריבית תשלומי כוללות אינן הייצור הוצאות
שירותי ערך אומדן אין מכך, כתוצאה הצמדה.
לעומת מלוות  המימון מדרך מושפע הבריאות

ומענקים. מסים
להוצאות הוספו ואילך, 1984/85 לשנים באומדנים
ממשלתית הוצאה (1) מרכיבים: שני הנ"ל הייצור
הממשלה התחייבות את המשקפת לשכר, זקופה
(2) פרישתם; לאחר לעובריה תקציבית פנסיה לשלם
מוסדות של וציוד בניינים לבלאי תחשיבית הוצאה
ההוצאה את הגדילו אלה תוספות הציבוריים. הבריאות
כדי ב0יל10. 1984/85 בשנת לבריאות הלאומית
קודמות, לשנים האומדנים עם השוואה לאפשר
המתכונת לפי גם 1984/85 לשנת האומדנים מובאים

וכ"ד/3). כ"ד/1 (לוחות הקודמת
הלאומית בהוצאה שנכלל! השירותים

הסקטור ולפי השירות סוג לפי לבריאות,
השירות סוג לפי הסיווג .1

הענפית לפעילות בהתאם סווגו הבריאות שירותי
הוגדרו, הענפים השירות. את הנותנים המוסדות של
השירותים הכלכלה". ענפי ל"סיווג בהתאם כלל, בדרך
ממשלתי; מינהל כוללים: בריאות כשירותי שהוגדרו

מסי מוסף,  לישראל הסטטיסטי הירחון ל1987/88, לווקדם ואומדן 1986/87 לבריאות הלאומית ההוצאה ראה 1

.1989 ,5
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ארגוני לאממשלת"ם, ציבוריים חולים בתי היתר,
וכר. בריאות

כוללת ה"אחר" ה0ק0ור של לבריא1ת ההוצאה
ומכשירים תרופות לרכישת בית משקי הוצאות
בתי כגון עסקיים, מגופים בריאות ושירותי רפואיים
וכר. פר0"ם שיניים ורופאי רופאים פרסיים, חולים

קבועים במחירים ההוצאה
לבריאות הלאומית בהוצאה השנתיים השינו"ם
בנפרר חושבו קבועים, במחירים העיקריים, ומרכיביה
קופות מקומיות, רשויות (ממשלה, 0ק0ור לכל
וסקסור רווח כוונת ללא אחרים מו0דות החולים,
בלאי, שוספות, קניות (שכר, הוצאה סוג לכל עסקי),
וכוי). חולים בתי (מרפאות, שירות סוג ולכל וציוד) בנייה
הממשלה, של לבריאות השו0פת מההוצאה
אחרים ומוסרות החולים קופות המקומיות, הרשויות
והיתר עבודה הוצאות הן אחוז כ60  רווח כוונת ללא
לבלאי והערכות ושירותים סחורות של שוספות קניות
במחירים העבודה, בהוצאות השינוי וציוד. ננ"נים
ובשעות העובדים במספרי השינויים לפי נאמד קבועים,
סחורות לקניית האחרות ההוצאות לעובד. העבודה
ניכוי ידי על נאמדו קבועים, במחירים ושירותים,
המחירים בעליית הקניות של מפורסים סעיפים
של הסיסונ"ם המחירים ממדד מתאימים בסעיפים
חלוקת לצרכן. המחירים ממדד או התעשייה תפוקת
מחקר בסיס על נקבעה מפורסים לסעיפים הקניות

שנים. למספר אחת שנערך מיוחד
מחושבים ("אחר"), העסקי הסקטור סעיפי ברוב
שימוש ידי על קבועים במחירים האומדנים
ימי מספר כמו רלוונטיים, כמותיים באינדיקטורים

אשפה.
בעזרת חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן
מחירי ומדד למגורים בבנייה התשומה מחירי מרד

ולשירותים. למסחר וציוד מכונות

מתוקנים אומדנים
הוכנסו הקודם, בשנתון שהופיעו לסדרות בהשוואה
בשילוב הקשורים תיקונים (1) סוגים: משני תיקונים
.1986/87 לשנת המשפחה הוצאות סקר מימצא1
על לאומדנים מוצא ונקודת בסיס שימש זה סקר
ורופאי אחיות רופאים, לשירותי בית משקי הוצאות
האומדן רפואיים. ומכשירים ולתרופות פרטיים שיניים
ב5 אלה בסעיפים הקודם מהאומדן נמוך המתוקן
לביון אחד מצד שימש החדש האומדן לערך. אחוזים
הסקר נערך (שבה 19 79/80 משנת האומדנים
הבאות. לשנים חדש בסיס כאומדן שני ומצד הקודם)
ו1986/87 1985/86 לשנים שוספים תיקונים (2)
נוספים מפורסים כספיים דריחות קבלת בעקבות

הבריאות. ממוסד1ת

מקורות
המוסדות הממשלה, של כספיים דו"חות .1
הסבר דברי המקומיות, והרשויות הלאומיים
מבקר ודו"חות הממשלה של התקציב להצעות

המרינה.
ההוצאות מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .2
אחרים ובמוסדות התולים בקופות וההכנסות

את מממנת לאומי) לביטוח המוסד (כולל הממשלה
רווח. כוונת ללא ממשלתיים כמוסדות ההוצאות, עיקר
המבצע הסקטור לפי  מיונים סוגי שני נערכו

המממן: הסקטור ולפי
כל של חלקו נמדד המבצע הסקסור לפי במיון
(הוצאות ולשירותים לסחורות הישירה בהוצאה סקטור
ללא ושירותים), סחורות של אחרות וקניות עבודה
הוצאות כל לדוגמא: המממן. בסקטור התחשבות
על רווח כוונת ללא אחרים מוסדות או החולים, קופות
המוסדות של כהוצאה נרשמו ושירותים, סחורות קניית
מימנו אשר במשק אחרים גורמים של ולא עצמם

אותה.
ידי על המימון מוגדר המממן, הסקסור לפי במיון
ושירותים סחורות על הישירה ההוצאה כסך הסקטור
מענקים, תמיכות, כמו אחרים, לסקטורים והתשלומים

הלוואות). מתן כולל (לא נסו העברות
הוצאות במימון סקסור כל של חלקו בחישוב
בהוצאות הבלאי הערכות נכללות לא הבריאות
זאת, לבריאות. הלאומית ההוצאה נסך ולא הסקטורים
הוצאות נכללו לבריאות הלאומית שבהוצאה משום

קבועים. בנכסים להשקעה והוצאות שוטפות
התמיכה מרכיב נכלל לא הממשלתי במימון
ללא או נמוכה בריבית שניתנו ממשלתיות כהלוואות
בריאות שירותי המספקים אחרים לגופים הצמדה

החולים). לקופות (בעיקר
הבריאות שירותי במימון ההתפתחויות ניתוח
נערך הוא כאשר יותר מהימן סקטור לפי ובאספקתם
וזאת,  בודדת לשנה ולא מספר לשנים בממוצע
המוסד ידי על ההכנסות רישום בעיתוי הבדלים בגלל
ידי על המקבילות ההוצאות רישום לעומת המקבל
הרישום. בשיטות אחרים והבדלים המשלם המוסד
סקטור: בכל שנכללו הסעיפים או מחלקות ב.

הוצאות כוללת לבריאות הממשלתית ההוצאה
הפיתוח) ותקציב הרגיל התקציב (במסגרת לבריאות
והרווחה, העבודה משרד הבריאות, משרד ידי על
הלאומיים המוסדות הנאצים, בנפגעי לטיפול היחידה

לאומי. לביטוח והמוסד
המקומיות הרשויות של לבריאות ההוצאה
של רגיל והבלתי הרגיל בתקציב הוצאות' כוללת
הוצאות וכן מקומית, ברשות לבריאות המחלקה
יסודיים, ספר בבתי שיניים ורפואת רפואי לפיקוח
המינהל הוצאות לחינוך. המחלקה תקציב מתוך
"מרפאות על בהוצאות נכללו המקומיות ברשויות
להפרידן אפשרות בהיעדר מונעת", ורפואה ציבוריות
הרשויות רוב בדיווחי אחרים הוצאה מסעיפי
הכלכלה" ענפי של האחיד "לסיווג בהתאם המקומיות.
לשירותי ההוצאה לבריאות בהוצאה נכללת לא

תברואה.
את כוללת התולים קופות של לבריאות ההוצאה
ובתקציב הרגיל בתקציב החולים קופות של ההוצאה

שלהן. הפיתוח
ללא אחרים מוסדות של לבריאות ההוצאה
בריאות מוסדות של ההוצאה את כוללת רווח כוונת
הלאומיים המוסרות הממשלה, בבעלות שאינם
עסקי. בסיס על פועלים ושאינם המקומיות, והרשויות
נין כוללים, רווח כוונת ללא אחרים בריאות מוסדות
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של התחדדויות או חדשים מקרים שחפת: מקרי
למרות השנה, במשך שנתגלו ומקרים המחלה
במצב מקרים נכללים לא חדשה. איננה שההידבקות

להתחדדויות). (פרס כ"נרפא שהוגדר

ומקורות הסברים
המאושפזים תנועת מיטות, חולים, בתי
המחלקה ע1 נמסרו הנתונים חולים. בבתי והתפוסה
הבריאות, במשרד ולסססיסטיקה רפואית לכלכלה
החולים. מבתי חודשיים דיווחים על מבוססים והם

עונש!ן "חוק פי על נעשות הריון הפסקות
כלהלן: הריון, הפסקת ,1977  תשל"ז

לה מלאו או הנישואין מגיל למסה היא האשה (1)
שנה. ארבעים

הפלילי, החוק לפי אסורים מיחסים נובע ההריון (2)
מנישואין. שלא או עריות מייחס או

נפשי. או גופני מום בעל להיות עלול הוולד (3)
לגרום או האשה ח" את לסכן עלול ההריון המשך (4)

נפשי. או גופני נזק לה
סוציאליים תנאים משפחתיות, אישיות, סיבות (5)
ע"1 1980 בתחילת בוסל זה (סעיף קשים

הכנסת).
רפואית לכלכלה המחלקה ע"1 נמסרו הנתונים
מבוססים הנתונים הבריאות. במשרד ולסססיססיקה
למשרד הריון להפסקת מהוועדות חודשי דיווח על
הפסקות מספר בהשוואת להיזהר יש הבריאות.
כן, לפני הסמוכות שבשנים אלה לבין ב1987 ההריון

אחדים. חולים מבתי כפולים דיווחים הכוללים
נתקבלו נפש חולי על הנתונים הנפש. בריאות
שירותי של ולסטםיססיקה לאפידמיולוגיה מהיחידה
על מבוססים והם הבריאות, במשרד הנפש בריאות
לחולי חולים מבתי ושחרורים קבלות של חודשי דיווח
כולל כלליים, חולים בבתי נפש לחולי וממחלקות נפש
על פרטניות הודעות היחידה מקבלת כן, כמו יום. חולי
אלו והודעות למוסד המתקבל או המשתחרר חולה כל
גם כלולים הנתונים. ולהשלמת לביקורת משמשות
מהמחלקה המתקבלים יום חולי נוכחות על נתונים
הבריאות. במשרד ולסססיסטיקה רפואית לכלכלה

מלריה). (כולל מדבקות ומחלות חיסונים
שבמשרד לאפידמיולוגיה המחלקה ע1 נמסרו הנתונים

הבריאות.
לטיפול מהתחנות דיווחים סמך על  חיסונים
הנפתיות. הבריאות לשכות באמצעות ובילד באם
מזרח כולל (לא האוכלוסייה לכל מתיחסים הנתונים

ירושלים).
הודעות על מבוססים הנתונים זיהומיות. מחלות
מחלות מקרי על הנפתיות הבריאות ללשכות הרופאים
שלמות אינן ההודעות החוק. לפי הודעה המחייבות
ובאפשרות המחלה בחומרת קשורה השלמות ומידת
נכללו לא ושחפת מלריה מין, (מחלות הביקורת

בסיכום).
למחלות המחלקה ע1 נמסרו הנתונים שחפת.
הודעות על ומבוססים הבריאות במשרד ושחפת ריאה
לרופא שפנה חולה על הבריאות ללשכות הנמסרות

בארץ. חולים לבית או למרפאה פרסי,
סקר על מבוססים הנתונים באשפוזים. אבחנות

הכספיים הדרחות סמך על רווח כוונת ללא
אליהם. המופנים מיוחדים ושאלונים שלהם

ודיווחים מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .3
הבנייה וחברות והבינוי השיכון משרד של ישירים

בנייה. וגמר התחלות שטח על הגדולות
הלשכה שעורכת המשפחה הוצאות סקרי .4

לסטטיסטיקה. המרכזית
המחלקה פרסום  בישראל" האשפוז "מוסדות .5
במשרד וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה

הבריאות.

מועסקים
אדם כוח סקרי הוא כ"ד/5 שבלוח הנתונים מקור
לפרק במבוא ראה אלה סקרים על הסברים בישראל.

ושכר. עבודה  י~ב

ותחלואה בריאות שירותי
הקיימים, הבריאות שירותי את מתארים הלוחות
(סיבות התחלואה ואת הבריאות בשירותי השימוש את

גי). בפרק מופיעות לווות

הגדרות
המיסות. סוג לפי נקבע רוולים: בית סוג

ממחלקה העברות כוללות לאשפוז: קבלות
מוסדות. בין העברות או למחלקה

כלליים חולים בבתי מחלקות כלליות: מחלקות
בית את וכן וכוי, נשים ילדים, כירורגית, פנימית, 
מחלות נפש, למחלות מחלקות למעט הנסן, החולים

ושיקום. ממושכות
בתי את שיצאו חולים של שהייה ימי שהייה: ימי
שקדמה בתקופה ימים כולל השנה, במשך החולים

הדיווח. ל^נת
היו המיטות שבהם הימים מספר אשפוז: ימי
של שהייה ימי כולל הנדונה, השנה במשך תפוסות

החולים. בתי את עזבו שטרם חולים
שעות 24 הנמצאים חולים מאושפזים: נפש חולי
קצרה בחופשה שהם או נפש לחולי במוסד ביממה

לכשיחזרו. מיסה נשמרת ובעבורם
לטיפול הבאים חולים נפש: לחולי בבי"רו יום חולי
מספר למשך בשבוע, ימים למספר לפחות נפשי

היום. כל למשך או ביום שעות
נהוגים חיסונים סוגי שלושה החיסונים. סוגי
ושעלת) צפדת (קרמת, משולש חיסון שיגרתי: באורח
כלל (בדרך ס"בין שיטת לפי ילדים שיתוק נגד וחיסון
החיים בשנת מוחלש חי וירוס של האבלות שלוש
או השנייה החיים שנת בתחילת דחף וחיסון הראשונה
הניתן חצבת נגד וחיסון הראשונה), החיים שנת בסוף
החיים שנת בראשית או הראשונה החיים שנת בסוף

השנייה.
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ממוצעת: שהייה
מהמחלקה שיצאו הולים של שהייה ימי סה"כ

הנידונה בשנה

מהמחלקה שיצאו חולים 0ה"כ

(אחוזים) בחיס1נים הדיוורו כיסוי
הראשונה: בשנה

עליהם שדווח המקרים מספר x ו 00
הדיווח לשנת שקדמה בשנה הלידות מספר

השנייה: בשבח
בריווח המקרים מספר xlo0

הריווח שנח לפני שנתיים הלידות מספר

בית במשקי ומעלה 60 בני
בית במשקי ומעלה 60 בני סקר על מב001ים הנתונים
ב1985. לסטסיסטיקה המרכזית בלשכה ^נערך
ביישובים בית במשקי לאוכלוסייה מתייחסים הנתונים

ומעלה. תושבים 2,000 המונים

נתונים מתקבלים שבו כלליים, חולים מבתי יציאות
פרטים כוללים הנתונים חולים. סב'ת יציאה כל בעבור
שם מהמחלקה, ויציאה כניסה תאריך דמוגרפיים,
לא ו 983 לשנת בנתונים ש0!פלו. והאבחנות המחלקה

באשפוז. אבחנות נכללו
בחלקם המבוססים אומדנים הם בלוחות הנתונים

מפקדי. עיב1ר על ובחלקם מדגם על

חישוב שיט/ח.
שיעורים, מופיעים שבהם הלוחות בכל שיעורים.
אם (אלא ממוצעת אוכלוסייה פי על השיעורים חושבו
האוכלוסייה כוללת ,1974 בשנת החל אחרת). צוין כן

בכוח. עולים

המיטות תפוסת אחוז
בפועל אשפוז ימי

המיטות מספר לפי בכוח אשפוז ימי
כתקן המאושרות

100א

נבחרים פרסומים
של הדמוגרפיים המאפיינים של ס00יסםי ניתוח 659

1976 החולים קופות מבוסח1
1981 בריאות בשירותי שימוש סקר 717

1979 אשפוזים של אכחנתית סטטיסטיקה 803
1985 בית במשקי ומעלה 60 בני סקר 814

בית משק וניהול דיור תנאי א.
נבחרות מידבקות מחלות של 000י00"ם לוחות 826

1981  1985
1985 בית במשקי ומעלה 60 בני סקר 840
ומעלה. 60 בני של נבחרים מאפינים ב.

מיוחדים פרסומים
;1951 בישראל השיניים ורופאי הרופאים 14

1952
בישראל אמהות ותמותת פרינסלית תמותה 75

19501954
1961 עד 1958 בישראל מסרטן התמותה 174

בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה 409
1950 1967

19501972 תינוקות ופטירות מת לידות 453
19721976 להתאבדות ונסיונות התאבדויות 573
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national expenditure on health לבריאות לאומית הוצאה
ושירות הוצאה סוג לפי לבריאות, לאומית הוצאה כ"ד/1. לוח
TABLEXXIV/1.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY TYPE OF

EXPENDITURE AND SERVICE
Budget years n^pn nniu

שו0פת Currentהוצאה expenditure
הוצאה

לאומיתר.ע>7,ער,מרפאות
לבריאותבנכסיםתרופות''2בתיציבוריותמינהל

כולל עי'רופאים'רפואת'חוליםורפואהממשלתיסך כארווזקבועיםשנקנו
GrandסרGovernביתפרסייםשינייםומחקרמונעת כזהתלגFixedמשקי
totalהכלmentPublicHospitalsDental'Private1Medicines1■2capitalNational

Totaladmiclinicsandclinicsphysibought byformaexpenditure
nistrationandresearchcianshouseholdstionon health

preventiveas "/o of
medicineGNP

J/'t'Oשוטפים במחירים ,n"v) .NIS million, at current prices
873,20527י1986 3.0821.0391.3393851331591237.2

אחוזים
 ■j

Percents

1962*63100.02.9 94. 138.335.34.72.95.95.5
1965*66100.01.7 91.738.435.03.33.38.35.9
197071100.01.0 89535.235.2953.84.810.55.4
1971'72100.01.5 89.934.135.610.93.93.910.15.2
197273100.01.1 87.534.134.110.83.44.01255.6
197374100.01.3 84.430.034.610.13.84.615.65.9
197475100.01.1 82.929.234.011.03.14.517.15.9
1975 76100.01.0 82.628.633.911.53.14.517.46.0
1976.77100.01.0 87.628.638.012.13.04.912.465
1977 78100.01.0 89.828.539.812.22.95.410.26.9
1978'79100.00.9 89. /28.939.012.93.04.410.97.5
1979'80100.00.8 91.629.042.712.12.74.38.47.5
1980/81100.01 .0 94. 129.944 511.92.64.25.97.0
1981 '82100.00.8 93.830.343.012.33.14.36.26.9
1982/83100.00.7 93.329.742.012.7354.76.77.0
1983/84100.00.7 93.229.840.712.83.95.36.86.9
1984/85100.00.8 93532.141.910.83.04.96.57.1

31984/85100.00.8 94.032.243.710.12.74.56.075
1985/86100.00.9 95.332.542.711.13.4474.76.9
1986/87100.00.9 96.232.441.812.04.24.93.87.2
'1987/88100.095.44.674

NIS thousand, at 1980/81 prices4 41980/81 במחירי שיח, אלפי
1970/715,2614.759731.7732.025607118172472
1971/725,7625.215731.9652.244668118172515
1972/736,5645.772732.1572.463789147172730
1973/747,0655.975732.1092.572789147275988
1974/757,8676.6331462,3012.8468501773101.117
1975/768,3686,988732,4453.0659111773101.246
1976/778,4027.369732.4623,323960189352953
1977/788,8137.905732.5843,637.025201381850
1978/799,4988,424882.7243,840.155225381996
1979/809,3108.476732.7073,932.122237395791
1980/819,1228.580882.7244,06).089237381542
1981/829,5338.948762.8444,130.198264436585
1982/839,9889.337752.9164,239.315296496651
1983/8410,1199,426762.9424,179.368329532693
1984/8510,3739.707713.1844,317.337273525666

31984/8511,27210.606823,4854,891.350273525666
1985/8611,20010.683933,4674 914.374282553517
1986/8711,66511,223933,5714,913,622339685442
1987/8812,40311,816587

1 Estimates of low reliability 2 Including medical equipment
3 As of 1984 85  a new series (see introduction) 4 Estimates tor
the years 197071 to 197980 at 1980 81 priceswere computed lor each
group ot expenditure and for the total expenditure. by chaining the
appropriate annual changes at 197071 or 1975 76 prices As a result of
the chaining. the groups do not add up to the total

משנת 3 רפואיים. מכשירים כולל 7 נסיכה. מהימנות בעלי G'not* 1

1980/81 במחירי האומדנים 4 מבוא). אה סדרהחדשה  ואילך 1984/85
ידי על ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת לכל חושבו 1979/80 ער 1970/71 לשנים
א1 1970/71 שנת במחירי שחושבו המקבילים השנתיים השינויים ט'רשור

הכל. לסך מסתכמות הקבוצות אין השירשור בגלל .1975/76
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הוצאה סוג מבצע, סקסור לפי לבריאות, לאומית הוצאה כ"ד/2. לוח
ושירות

TABLE XXIV/2.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY OPERATING SECTOR,
TYPE OF EXPENDITURE AND SERVICE

שוטפים; במחירים תקציבאחתים, ;שנות budget years1 pricesPercentages, at curren

השירות סוג לפי
By type of
service

מבצע סקסוו Byלפי operating sector 1986/87

1985/861986/87
0ך
הכל
Total

ממשלה
Govern
ment

V)r 0)

נו
0 .tכ iff

On
c8

קופות
רוויים
Sick
funds

£ o

in*

Other

כולל 0100.0100.0100.021.81.042.312.122.8GRANDך TOTAL

 שוטפת הוצאה
הכל סל

95.396.2100.021.60.942.711.123.7Current expenditure 
total

ממשלתי 0.90.9100.0100.0Governmentמינהל
administration

ורפואה צינוריות מרפאות
מונעת

32532.4100.09.62.182.06.3Public clinics and
preventive medicine

ומחקר חולים בתי
הכל סך 

42.741.8100.040.232.220.27.4Hospitals and research
 total

כלליים חולים 33.032.0100.040.837.019.23.0Generalבתי hospitals

לחולי חולים בתי
נפש

4.24.1100.060.013.27.119.7Hospitals lor the
mentally ill

למחלות חולים בתי
ממושכות

4.54.6100.027.919.729.323.1Hospitals for the
chronically ill

החלמה 655Convalescentי0.50.4100.034.5בתי homes

0.50.7100.0100.0Research1מחקרי

שיניים2 11.112.0100.08.31.688.4Dentalרפואת clinics2

פרסיים2 3.44.2100.0100.0Privateרופאים physicians2

רפואיים ומכשירים תרופות
בית2 yem 1y שנקנו

4.74.9100.0100.0Medicines and medical
equipment bought
by households2

בנכסים nvp\un
הכל 0ך קבועים

4.73.8100.027.12.234.236.40.1Fixed capital
forma tion total

חולים 3.12.4100.039.219.341.40.1Hospitalsבתי

1.61.4100.06.35.959.627.90.3Clinicsמרפאות

1 Expenditure of special research units associated with
hospitals. 2 Estimates of low reliability.

בעלי אומדנים 2 החולים. בת' ליר מיוחדות מחקר יחידות של הוצאות t

נמוכה. מהימנות
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סקטור לפי ומימונה, לבריאות לאומית הוצאה  כ"ד/3. לוח
TABLE XXIV/3.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH AND ITS FINANCING,

BY SECTOR
Percentages, at current prices; budget years j'jr/7/7 nuei ;aooie) במחירים .o'unK

מבצע 0ק0ור Byלפי operating sectorמממן 110j7o '0■*

By financing sector

ni'ien;= ס
:Thereofמזה:

הכל cממשלה0ך הכלאחר3 ראויותסך
TotalGovernmentLocalE *55=1OtherTotalמקומיותממשלה

authorities/q t5£0£GovernmentLocal
oauthorities

1973/74100.02612.111.4 39.720.750.6 100.03.0
1974/75100.025.62.210.7 40.421.156.7 100.02:5
1975/76100.025.62.011.4 39.721.356.2 100.02.7
1976/77100.025.82.010.2 39.722.350.8 100.02.1
1977/78100.026.71.610.5 38.422.855.7 100.017
1978/79100.023.21.413.3 40.321.850.9 100.01.5
1979/80100.027.01.512.0 38.620.959.7 100.01.6
1980/81100.025.81.311.5 41.020.458.3 100.01.2
1981/82100.0. 24.91.211.4 41.021.557.7 100.01.0
1982/83100.023.81.111.9 40.223.0565 100.01.0
1983/84100.022.11.012.1 40.624.252.3 100.00.8
1984/85100.021.01.012.6 45.020.450.8 100.00.9
'1984/85100.023.01.112.6 44.618.751.6 100.00.9
1985/86100.022.61.012.0 43.520.954.2 100.00.8
1986/87100.021.81.012.1 42.322.853.5 100.00.9
.1987/88100.021.50.9119 41.424.350.0 100.00.8

1 New series (see introduction). מנוא}. >ראה ה7שח 0דרה

סוג לפי אשפת, ליום ממוצעת שוטפת עלות כ"ד/4. לוח
וסקטור חולים בית

TABLE XXIV/4.AVERAGE CURRENT COST PER DAY OF
HOSPITALIZATION,

BY TYPE OF HOSPITAL AND SECTOR
Indices; current cost 01 all nospitals=100.0=rj^1nn בתי כל של השוטפת העלות מדדים;

At current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; בממירים

חולים Hospitalsבתי

הכל 0ך
Total

כלליים
General

נפש לחולי
Mental

למחלות
ממושכות
Chronic

החולים בתי 100.0כל
19S4/8S

33.4 175.742.1ALL HOSPITALS

חולים. וקופת ממשלה'
רווח נוונח ללא ארורים מוסדות

אחר

128.8
107.9
22.7

177.5
172.8
129.1

48.1
51.1
14.8

66.6
37.9
24.6

Government1 and Sick Fund
Other nonprofit institutions
Other

החולים בתי 100.034.4כל 176.141.7ALL HOSPITALS

הולים וקופת ממשלה'
רווח בחנת ללא אחרים מוסוות

אחר

126.7
107.4
27.2

177.2
172.0
174.9

47.3
58.6
16.8

61.1
39.2
26.3

Government ' and Sick Fund
Other nonprolit institutions
Other

החולים בתי 100.035.0כל 177.741.6ALL HOSPITALS

חולים וקופת ממשלה'
רווח כוו1ות ללא אחרים מוסדות

אחר

127.6
104.2
29.2

178.9
169.8
204.1

48.7
64.0
15.8

61.9
39.6
25.8

Government1 and Sick Fund
Other nonprofit institutions
Other

1 Including local authorities. גזקומיות. ni'iidn >7/j 1
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employed persons מועסקים
משנה וענף מין לפי הבריאותי, בשירותי מועסקים  כ"ד/5. niV

TABLE XXIV/5.EMPLOYED PERSONS IN HEALTH SERVICES, BY SEX AND
MINOR BRANCH

כולל סן
Grand
Total

■nr\nThereof:

 גברים
הכל סך
Men
total

■onnThereof:

O'e/j
הבל סך
ח6ודו0/יי\
total

■annThereof:

בבתי
חולים
In hos
pitals

במרפאות
ציבוריות
In public
clinics

בבתי
חולים
In hos
pitals

במרפאות
ציבוריות
In public
clinics

בבתי
חולים
In hos
pitals

במרפאות
ציבוריות
In public
clinics

0מל
Code858508518585085185850851

Thousandsאלפים

198063.836.519.320.612.34.743.224.214.6

198169.641.019.923.313.85.546.327.214.4

198271.340.720.423.513.95.147.926.815.3

198374.241.321.623.412.95.950.828.415.6

198579.544.323.925.314.06.254.230.217.7

2198682.747.824.925.014.75.957.833.018.9

198782.949.722.625.115.65.357.834.117.3

198883.049.623.325.815.66.357.134.017.0

Percentsאחוזים

1980100.057.230.3100.059.722.8100.056.033.8

1981100.058.928.6100.059.223.6100.058.731.1

1982100.057.128.6100.059.121.7100.055.931.9

1983100.055.729.1100.055.125.2100.055.930.7

1985100.055.730.1100.055.3245100.055.732.7

2 1986100.057.830.1100.058.823.6100.057.132.7

1987100.060.027.3100.062.221.1100.059.029.9

1988100.059.828.1100.060524.4100.059.529.8

1 From data of Labour Force
introduction to Chapter XII. 2

surveys in Israel: see explanations in the מי 2 'ב. לפרק ב0בוא הסברים ראה בישראל; אדם
Persons aged 15 and over.

כוח סקר נתוני מתון 1

ומעלה. שנה 15
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HEALTH SERVICES בריאות ■nivw
ובעלות סוג לפי חולים1, בתי כ"ד/6. לוח

TABLE XXIV/6.HOSPITALS1, BY TYPE AND OWNERSHIP
שנה Endסוף of year

ובעלות 19871988Type§0194819501960197019801985ונ and ownership
הכל 6683133160144.151152161TOTALסך
0ו0ד Typeסוג of institution

כללי 3650425039434343Generalנ1יפול care
noniu993Tuberculosis

wo! nf7nr<1921557241302928Mental diseases
noejrno m}no23303558767888Chronic diseases

G1f7'iy336222Rehabilitation
Ownershipבעלות
720273335303030Governmentממשלה

22222Municipalgovernment<1ירוניתממו11לתיח
מקומיות 1Localו244רשויות authorities

כללית חולים 1012161614141414Generalקופת Workers'
Sick Fund

1Hadassahו341111הדסה
105Malbenמלבן

56897777Missionsמיסיונים
ציבוריים ח1לים 87102427374043Otherבתי nonprofit

hospitalsאחרים
פר0"ם חולים 3130576957605864Privateבתי hospitals

Till 1970, mcl. hospitals lor mentally retarded. למפגרים. מוסרות כולל 970ו iv 1

מיטה סוג לפי חולים לבתי קבלות כ"ד/7. לוח
TABLEXXIV/7. ADMISSIONS TO HOSPITALS BY TYPE OF BED

מיטה 19611965197019751980198519871988Typeסוג of bed
Thousands.0אלג

כולל 268.8498.8סך 402.9 319.5624.7705.5736.6722.1GRAND TOTAL
000שיעור population תושבים 1,000 ל □.Rates per 1

כולל 122.6142.8סך 136.2 124.7160.0166.7168.6162.3GRAND TOTAL
הכלי 114.9136.2כלליותסל 129.2 117.2153.9160.2162.0156.1General caretotal'

מחלקות
21.530.5פנימית2 29.9 27.736.840.540.840.3Internal medicine2

אקוסית 1.3פנימית 0.91.61.81.91.8Acute internal
medicine

0.71.0עצבים 0.9 0.71.41.71.61.6Neurology
0.8אונקולוגיה 0.51.11.21.21.1Oncology

כללי3 נמרץ 00.31.01.61.51.5Generalיפול intensive care3
לב נמרץ 1.42.63.12.93.0Cardiacטיפול intensive care

16.216.4ילדים4 17.4 17.119.918.718.818.0Pediatrics4
ביילוד מיותר 00.40.7יפול 0.6 0.52.01.92.62.1Neonatology
כללית5 .16.5כירורגיה 16.2 17.1 15.818.921.222.122.3General surgery5
ילדים 2.01.92.22.82.4Pediatncכירורגית surgery

5.05.7אורטופדיה 5.2 4.26.66.97.16.5Orthopedics
1.53.2אורולוגיה 2.5 2.03.94.24.43.9Urology

0.80.8נוירוכירורגיר. 1.0 0.81.01.11.00.9Neurosurgery
ולב חזה 0.50.7ניתוחי 0.7 0.40.81.21.21.1Cardiorespiratory

פל00ית 0.81.2כיתרגיה 1.1 0.81.41.51.31.1
surgery

Plastic surgery
2.44.4עיניים 3.7 2.85.15.25.14.4Ophthalmology

גר1ן אוזן, 3.64.5אף, 3.6 2.64.84.44.23.6Ear. nose S throat
15.116.1נ^ים 15.3 15.117.415.115.015.1Gynaecology
24.729.9יולדות 285 26.225.826.326.725.4Obstetrics

נפש 3.64.3מחלות 4.1 3.93.63.33.33.0Mental diseases
ממושכות6 0מחלות 01.9 '■6 o72.72.82.62.6Chronic diseases6

0.5שיקום 1.7 270.80.80.80.7Rehabilitation
/ Including Hansen's disease. 2 Including tungs. cardiology.
nephrology, endocrmotogy. haematology. rheumatology. dermatology.
venereal diseases and unspecified. 3 Including respiratory
intensive care. 4 Including pediatnc intensive
care 5 Including oral surgery. 6 Including tuberculosis.
geriatrics (rehabilitation and nursing) and care of the aged and weak:
as of 1983  care of the aged and weak has nol been included.

אנרוקרינולוניה. כליות. לנ, ריאות, כולל: 2 הנסן. מחלת כולל 1

כולל 3 10נדרות. ובלתי ומין ע1ר רא1כ>0ולונ>ה, ר.מ0ולוניה,
פה כולל 5 ליליים. נמרץ 0יפול כולל 4 (ואימתי. נמרץ טיפול
נפש; ותשוש1 סעודית נר'א0ריה שיקומית, גריאטריה שחפת, כולל 6 ולסת.

כלולה. אינה לתשושים המחלקה נ1983 החל
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מיטה וסוג בעלות לפי חולים, בבתי מיסות כ"ד/8. לוח
TABLE XXIV/8.BEDS IN HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND TYPE OF BED

1988
End of year שנה סוף

no'r> )10Type of

כוללבעלות סך
Grand totalכלליות

General
שר/פת

Tubercu
n^nr<
נפש

Mental

niVno
nniuinn
Chronic

Olp'VJ
Rehabili

Ownership

losisdiseasesdiseaseststion

הכל 27,84218סך 12,0187,3627,965479TOTAL
9,67018ממשלתי 4.3743,7311,47770Government

1.3241.2186739Municipalgovernmentעירוניממ^לת1
חולים 5,0893,674526619270Generalקופת Workers'

Sickכללית Fund
873811201428Hadassahהדסה
63655680Missionsמיסיון

ללא אחרים 3,9971.0171432.76572Otherמוסוות nonprofit
רווח hospitalsכוונת

6,2533682.9422,943Privateפרסי

מיטה סוג לפי חולים, בבתי מיטות כ"ד/9. לוח
TABLE XXIV/9.BEDS IN HOSPITALS, BY TYPE OF BED

מיטה י1975198019841985סוג 198619871988Type of bed

Bedsמי0ות
כולל 27,48027,842GRAND§023,68226,36727,02027,55427,427ך TOTAL

ל000,שיעורי perם 1,000 population D'niuin 1Rates

כולל 06.826.736.446.456.336.246.23GRANDך TOTAL

הכל 70  כלליות2 3.272.952.832.802.752.732.69Generalמחלקות care2t0tal
0.890.770.720.700.700.690.68Internalפנימית3 medicine3

אקוסית 0.120.090.080.090.080.090.09Acuteפנימית internal
medicine

0.040.040.050.050.050.050.05Neurologyעצבים
0.060.050.040.040.040.040.04Oncologyאונקולוגיה

כללי" נמרץ 0.010.020.030.030.030.030.03Generalטיפול intensive care4
לב נמרץ 0.020.030.040.040.040.040.04Cardiacטיפול intensive care

0.400.330.300.300.280.270.26Pediatrics5ילדים5
ביילוד מיוחד 0.050.080.080.080.080.090.09Neonatologyסיפול
כללית6 0.460.430.400.390.390.380.39Generalכירורגיה surgery6
ילדים 0.050.040.030.040.040.040.04Pediatricכירורגית surgery

0.210.190.190.190.180.190.18Orthopedicsאורטופדיה
0.130.110.110.110.110.100.10Urologyאורולוגיה

0.030.030.030.040.040.040.04Neurosurgeryנוירוכירורגיה
ולב חזה 0.030.040.040.040.040.040.04Cardiorespiratoryניתוחי

surgery
פלסטית י0.040.03כירורגיה 0.030.030.030.030.03Plastic surgery

0.140.130.110.110.100.100.10Ophthalmologyעיניים
גרון אוזן, ,0.080.080.070.070.07.0.070.07Earאף, nose, S throat

0.160.160.150.150.150.140.15Gynaecology[שים
0.340.300.310.300.300.300.28Obstetricsיולדות

נפש 2.352.181.861.831.771.701.65Mentalמחלות diseases
ממושכות7 1691.79Chronic§0.991.431.571.691.69מחלות diseases7

0.160.160.110.120.110.110.11Rehabilitationשיקום

In 1986. a hospital wiih 215 beds was closed.
27 See notes to Table XXIV/7.

מיסות, 215 ונו חולים בית נ0נר 1986 בשנת t

כר/7. ללוח 16 הערות ראה 2  7
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מיטה סוג חולים,לפי בבתי המיסות ותפוסת ממוצעת שהייה  כ"ד/10. לורו
TABLE XXIV/10.AVERAGE DURATION OF STAY AND BED OCCUPANCY IN

HOSPITALS, BY TYPE OF BED
Type of bed 1988 §1987 '1986 1985 1980 1970 1965

GRAND TOTAL
Thereof: general care
 total

General care  total2

Internal medicine3
Acute internal medicine
Neurology
Oncology
General intensive care4
Cardiac intensive care
Pediatrics5
Neonatology
General surgery6
Pediatric surgery
Orthopedics
Urology
Neurosurgery
Cardiorespiralory
surgery

Plastic surgery
Ophthalmology
Ear, nose and throat
Gynaecology
Obstetrics
Mental diseases
Chronic diseases7
Rehabilitation

החולים בתי את שעזבו מאושפזים של (אלפים) שר,"ר, .n.
Days of stay (thousands) 01 patients discharged from hospitals

8,792 8,763 9,174 8,919 8,800 6,703 5,132
3.533 3.680 3.688 3.798 3.815 3.212 2,67?

Average duration of stay (days) וימים) נזנזוצ/ות יה
5.1 5.2 5.3 5.6 6.3 8.9

.110
8.9

5.4
14.8
9.8
9.8
4.7
3.9
4.0
14.2
4.8
4.2
8.0
7.3
11.9
9.9

7.2
5.0
4.6
3.1
3.6

224.0
185.6
147.9

5.5
14.1
9.9
9.9
4.6
4.2
4.1
11.9
5.0
3.9
7.9
7.2
11.4
9.6

7.3
5.0
4.4
3.3
3.6

184.2
176.9
43.0

5.5
14.8
9.5
10.3
4.8
4.1
4.2
13.3
5.2
4.2
8.0
7.4
11.1
9.1

7.1
5.5
4.4
3.3
3.7

203.5
201.9
50.5

5.9
135
10.1
11.6
4.8
3.9
4.9
15.9
5.6
4.5
8.6
8.3
11.1
9.9

7.4
6.1
4.8
3.4
3.8

188.5
191.0
46.1

7.2
17.3
10.4
11.2
5.5
3.8
5.4
14.1
7.3
6.1
9.5
9.8
10.8
12.6

7.9
80
5.0
3.2
4.0

233.2
190.0
56.8

10.0
21.7
15.2
26.0

9.1
25.4
9.8

14.2
15.1
14.6
14.5

9.3
11.1
7.0
4.0
44

154.8
207.3
93.1

10.9

15.4
19.6

10.1
29.2
117

14.2
16.6
15.8
17.6

105
12.8
8.7
4.4
4.8

/52.7
69.4
79.3

כולל jo
כלליות לזחלקות מור..

הכל סך 

 כלליות (וחלקות
ר,כלי םך

פנימית3
אקוסית פנימית

עצבים
אונקולוגיה

כללי4 נמרץ 0י0ול
לב נמרץ, 0יסול

'לריס5
ביילור מיוחד 0יסול
כללית6 כירורגיה
ילדים כירורגית

אורטופדיה
אורולוגית

נוירוכירורגיה
ולב חזה ניתוחי

פל00ית כירורגיה
עיניים

גרון אוון, אף,
נשים

■ יולדות
נפש מחלות

ממושכות7 מחלות
שיקום

(אל0י אשפוז גוללימי (0o'71nlarv miter
dischargednot ye. patientsHospitalization days (thousands) inc

כולל 6,3697,2449,0309,0498,7468,7848,787GRANDסך TOTAL
כלליות מחלקות מזרי: 2.6963.2423.8663.8583.6753.7153.606Thereof: general care

(אחוזי IDOccupancyתפוסה (percentages)
כולל 97.496.993.291.088.588.387.6GRANDסך TOTAL  כלליות מחלקות
הכל2 70

94.892.489.889.985.285.383.4General caretotal2

95.795.193.893.190.989.188.8Internalפנימית3 medicine3
א7,ו0ית 95.282.482.579.782.985.0Acuteפנימית internal medicine

104.3107.697.495.992.193.592.3Neurologyעצני0
93.888.973.979.180.782.679.3Oncologyאונקולוגיה

כללי4 נמרץ 72.074.574נויסול 168.070.8General intensive care4
לב נמרץ, 90.386.989.490.1885Cardiacנויפול intensive care

93.787.286.284.279.277.976.1Pediatrics5ילדים5
ביילוד מיווהד 092.191.198.5103.798.099.299.8Neonatologyיפול
כללית6 91.784.587כירורגיה 585.179.479.778.1General surgery6
ילדים 90.388.382.796.8915Pediatricכירורגית surgery

94.899.290.792.982.985.681.8Orthopedicsאורטופדיה
95.894.691.590.382.184.875.7Urologyאורולוגית

110.7110.885.988.481.088.384.6Neurosurgeryנויר1כירורנירי
ולב חזה 83.489.678.185.378.874.673.5Cardiorespiratoryניתוחי

oil f^i ^ 3r\ 1

פלסטית 94.296.293.993.982.782.072.4כירורגיה
aUrycry
Plastic surgery

87.382.675581.674.374.867.2Ophthalmologyעיניים
גרון אוזן, ,100.091.683.082.175.474.466.2Earאף, nose and throat

102.989.095.497.894.194.490.4Gynaecologyנשים
93.395.495594.790.090.189.9Obstetricsיולדות

נפש7 104.1104.595.191.089.186.386.1Mentalמחלות diseases7
ממושכות 88.595.498.092.592.893.994.2Chronicמחלות diseases

88.290.991.498.490.488.290.5Rehabilitationשיקום
1 In 1986 a hospital with 215 beds was closed m which 190 patients
were hospitalized, with an average duration of stay of 2.620 days
27 See notes in Table XXIV I

ov חולים 190 בו ששרי/ 0י0ות 215 ובו חולים נית נסגר 1986 men 1
.o'o. 2.620 ו^ל 0מוצעת שהייה

כר/7. לל1ח 1  6 הערות ראה 2  7

667 בריאות



המיטה סוג לפי אשפוז, ימי  כ"ד/11. לורו
TABLE XXIV/1 1 .HOSPITALIZATION DAYS, BY TYPE OF BED

Rates per 1,000 population D'niuin 1,000V D'111<'e1

19751980198119841985198619871988

כולל 2,3042,1722,2142,1702,1252,0342,0111,979.4GRANDסך TOTAL
הכלי כלליות0ך 1.037.0997.0983.0942.5911.3854.8850.3812.4Generalcareמחלקות total1

281.72705264.9249.8241.1230.6225,9219.7Internalפנימית2 medicine2
אקוסית 29.724.926.324.627.324.027.127.2Acuteפנימית internal

medicine
14.915.315.718517.616.616.315.9Neurologyעצבים

14.213.012.712.912.712.712.411.6Oncologyאונקולוגיה
כללי3 'aנViמרץ, 01.05.76.37.87.77.67.27.4General intensive care3

לב נמרץ 5.910.210.712.012.212.412.3.12.1Cardiacנ1יפול intensive care
128.5109.1102.293.188.981.978.372.0Pediatrics4ילדים4

ביילוד מיוחד 016.028.631.133.131.329531.231.0Neonatologyיפול
כללית5 109,6General'145.8140.0131.9128.1121.7112.1111.4כירורגיה surgery5
ילדים 37.011.78.99.19.710.511כירורגית 710.3Pediatric surgery

69.365.067.364.961.755.556.953.4Orthopedicsאורטופדיה
40.739.239.836.035.031.932.028.1Urologyאורולוגיה

10.910.611.310.811.011.011.410.8Neurosurgeryנוירוכירורגיה
ולב חוה 9.010.913.412.412.311410.910.4Cardiorespiratoryניתוחי

surnprv

פלסנוית 10.911.211.311.311.29.69.48.2כירורגיה
o \j 1 ^j^i y

Plastic surgery
42.238.635.833.832.128.227.324עיניים 4Ophthalmology

גרון אוזן. ,25.424.324.022.421.119.218.716.5Earאף, nose, <S throat
 56.958.257.752.952.549.749.547.2Gynaecologyנשים
118.1107.6109.8107.6103.098.999.1935Obstetricsיולדות

נפש 851.0721.0749.4653.4623.3584.6556.7537.8Mentalמחלות diseases
מ0ושכות6 .360.2400.3427.3533.0550מחלות 0559.1569.4595.7Chronic diseases6

51.353554.041.139.935.634.233.6Rehabilitationשיקום
16See notes to Table XXIV7. כר/7. ללוח הערות ראה 1 6

יום ורוולי מאושפזים מיסות,  הנפש בריאות כ"ד/12. לוח
TABLE XXIV/12.PSYCHIATRIC CARE  BEDS, INPATIENTS AND DAY

PATIENTS
1958196619701980198519871988

שנה מוחלטסוף DAbsoluteמספרים numbersEnd of year
6,306מי0ות 4,3437,1848,5987,8837,4447,307Beds

יום לחולי 7821,0531,080938Placesמקומות for day patients
7,198מאושפזים 4,1888,0388,6787,7807,1677,036INPATIENTS
יום 3031,0051,1161,3181,220DAYחולי PATIENTS

השנה במשך
לאשפוז' קבלות

During the year
8,690 4,61910,57712,62612,39411,64711,035ADMISSIONS FOR

הכל 0ך INPATIENT CARE'
T(\T M

ראשונות2 3,724קבלות 2,5934,5483,6563,1152,933
Ikj I ML

First admissions2
חוזרות2 4,966קבלות 2,0268.0788,7388.5328,102Readmissions2

כולל (לא 8,265שוחררו' 5,40010,07412,18912,54211.48910,795Discharged1 (alive)
נפ0רים}

חולים בבית 225נפסרו 111262424324364359Deaths while in hospital

שנה (1,000סוף D1ylRatesשיעורים per 1,000 populationEnd of year
2.4מי0ות 2.12.42.21.81.71.6Beds

יו0 לחולי 0.20.20.20.2Placesמקומות (or day patients
2.7מאושפזים 2.12.72.21.81.61.6NPATIENTS

וחולי 2.82.52.11.91.8NPATIENTSמאושפזים AND DAY
PATIENTSיום

השנה במשך
לאשפוז' קבלות

During the year
3.3 2.33.63.32.92.72.5ADMISSIONS FOR

הכל 0INPATIENTך CARE'
TOTAL

ראשונות2 1.4קבלות 1.31.20.90.70.7First admissions2
חוזרות2 1.9קבלות 1.02.12.12.01.8Readmissions2

כולל (לא 3.1שחרורים' 2.73.43.12,92.62.4Discharged' (alive)
נפסדים)

1 Excluding transfers between institutions.
2 Based on estimates.

ל0ו0ד. 00ו0ו העברות כולל לא
אומדנים. על מבו00
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חולים בבתי ופטירות לידות כ"ד/13. לוח
TABLE XXIV/13.BIRTHS AND DEATHS IN HOSPITALS

Percent of total births and deaths והפטירות הלידות מכלל אחוז

Deaths Births

הגילים כל
All ages

מת לידות
Stillbirths

1n לידות
Live births

האוכלגז"ה1 Totalנו population'
196090.795.256.284 351.41960
197094.299.967.6 '84.666.11970
198099.7100.065.284.864.11980
198598.7100.070.182.769.61985
198699.8100.068.981.668.41986
198799.9100.067.680.367.11987
198899.9100.0

Jews■הודים
195094.892.)59.787.351.31950
196099.497.363.388659.91960
970ו1970100.099.968.791.867.1
1980100.0100.068.089.466.51980
198599.4100.072.187.971.61985
1986100.0100.071.186.370.61986

.1987100.0100.069.684.569.21987
1988100.0100.0

NonJews1לאיהודים'
196054.594.734.046.128.51960
197091.2100.045.667.735.51970
ו198098.8100.041.577.636.8 980
198596.4100.051.973.947.71985
198699.5100.048.673.544.21986
198799.6100.049.173.744.91987
198899.7100.0

1 Including East Jerusalem, since 1973. בג197. החל י\1שליס, mm כולל 1

והשנייה הראשונה חייהם בשבות ילדים חיסון  כ"ד/14. לוח
TABLE XXIV/14.IMMUNIZATION OF CHILDREN IN THE FIRST AND SECOND

YEAR OF LIFE
מדווחים 100 מתוך שחוסנו הילדים rinx

הריו1ח כיסוי
per 100 reportedPercent immunized children

ילדים'משולשי(ארווזים) שיתוק נגד
הדיווח Triplexב.ק.ג.Coverageשנת vaccine1Against poliomyelitis1
Year ofofשחפת חצבתנגרנגד נגד

reportingreportingB.C.G.דחףשלושאבעבועות n17'1rהאכלהשלושAgainst
(percentages)againstAgainstזריקותBoosterרביעיתהאבלותmeasles

tuberculosissmallpox3 injectionsdose3 feedinqs4th feeding
הראשונה החיים ifeDuringבשנת first year of

196583687890_ .8729_

197086767491912258
1975877529090812
19808375848531

19858980_814
19869280815_

19879187885

השנייה החיים ofבשנת lifeDuring second year
1965749485__

197Q811148846624
1975798148658178
198082_107788181
198589_57857985
198689_57857988
19878858758889

/ Data on Triplex vaccine and vaccine against poliomyelitis do not
covet the Hadeta andRamla subdistncts from 1980 on. as since (hen (he
quadruple* immunization substituted the triplex vaccine and the vaccine
againstpoliomy elites. This explains the drop in national immunization
coverage during the last years

את כוללים אינם ילדים שיחול! (גר והחיסון המשולש החיסון על onimn 1

01,70a vmnn |1o'nn /7vj//7 ה1פעלר, שלנניהן .19800 ורסלה חדרה נפות
בכיסוי הירידה נובעת מנ*ו ילדים. 10'ת1ק ננד |to'n.11 v^wnn I1o<nn

אלה. כשנים אלה חיסונים של הארצי יוחיסון
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החוקי סעיפי לפי חולים, בבת1 (הפלות) הריון הפסקות  כ"ד/15. לוח
המוסד על ובעלות

TABLE XXIV/1 5.INTERRUPTI0NS OF PREGNANCY IN HOSPITALS,
BY ARTICLES OF THE LAW1 AND OWNERSHIP OF INSTITUTION

הרווק Articleסעיף of the law

inהריוןגיל גופני Gin"n סיכון
הכלבעלות שלמחוץהאשה0ך Ownershipנפשי

המוסד DangerofהוולדלנישואיןTotalWoman'sעל institution
ageOut ofMalformedto woman's

wedlockfoetuslife
pregnancy

הכל2 0ך 1980198129,2223,55910,00810,685 4,32319801981  TOTAL2
9,1311,0183.8263.023ממשלתיים 1,166Government

כללית הולים 9.4181,2922.2814,380קופת 1,183General Workers' Sick Fund
1,880295929460מלכר 195Nonprofit
8,7939542.9722,822פרסיים 1.779Private

0|הכל  1982198332,4223,26813,29310,858 5,00319821983  TOTAL
09,3209574,3862,861משלת"0 1,116Government

כללית חולים 8,5521,0062,5733,556קופת 1,417General Workers' Sick Fund
1,438222709325מלכר 182Nonprofit
13,1121,0835,6254,116פרסיים 2,288Private

סךהכ7  1984198537,3543,86915,60412,031 5,85019841985  TOTAL
11,1551,2094,7213,882ממשלתיים 1.343Government

כללית חולים 7,9109562,4893,078קופת 1.417General Workers' Sick Fund
1,257209608356מלכר 84Nonprofit
17,0321.4957,7864,715פרסיים 3,036Private

הכל סך  198617,1101,8597,2115,379 2,6611986  TOTAL
5,2646042,2371מ0שית"ם ,854 569Government

כללית חולים 3,5024411,0391,206קופת 816General Workers' Sick Fund
52489255145מלכר 35Nonprofit
7,8207253,6802,174פרטיים 1 241Private

הכל ך ם  1987315.2901,6276,8223,922 2,8471987  TOTAL
2,9593621,405563ממשלתיים 629Government

כללית חולים 33,3113969671,149קופת 727General Workers' Sick Fund
586105258152מלכר 71Nonprofit
8.4347644,1922,058פרטיים 1,420Private

הכל סך 198815,3001,7796,5823,583 3,3561988  TOTAL
2,8763421,346525ממשלתיים 663Government

כללית חולים 1,838252486643קופת 457General Workers' Sick Fund
53899225138מלכר 76Nonprofit
10,0481,0864,5252.277פרטיים 2,160Private

1 For the articles of the law, see explanations in Ihe introduction. Till 1986 מקרים היו ו, 984 מ בעיקר
and mainly as 0\ 1984. there were cases of double registration.
2 Includes 647 procedures performed under section 5 of the "Abortion וסוציאליות),
Law", which was abrogated in February 1980.
3 The report of one of the commissions for lermmation of pregnancy is מקרים, 200
incomplete  about 200 procedures are estimated to be missing; the
reported procedures are not detailed by the articles of the law.

986 עד במבוא. הסברים ראה החוק, סעיפי על 1

כפול. רישום של
משפחתיות (סיבות 5 סעיף לפי הריון הפסקות 647 כולל 2

.1980 בפברואר שבוטל
בכ מוערך החסר  שלם אינו הריון להפסקת הוועדות אחת ריווח 3

החוק. סעיפי לפי פורטו לא שדווחו והמקרים

חולים בבתי (הפלות) הריון1 כ"ד/16.הפסקות
TABLE XXIV/1 6.INTERRUPTI0NS OF PREGNANCY1 IN HOSPITALS

נשים ל1,000 הריונותשיעור ל100 on1
הכל 1s49סך חיבנות לידות 100^ on.2ידועים
TotalRates 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
198416,94819.119.216.1
198518,40618.118.315.6
198617,11016.817.214.7
198715,29014.715.413.4
198815,30014.415.213.2

/1 See notes to Table XXIV15.
interruptions of pregnancy.

2 Known pregnancies: live births כד/16. בלוח nnvn ראה
הריון. הפסקות + חי לידות ידועים: הריונות
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morbidity and hospitalisation ואשפוז תחלואה
המחלה, איתור לפי פעילה, שחפת של חדשים1 מקרים  כ"ד/17. n^

וגיל
TABLE XXIV/17.NEWLY REPORTED1 CASES OF UNSTABLE

TUBERCULOSIS, BY LOCALIZATION, AND AGE
1988

מחוץ שחפת
לריאותnsnvyהבל0ר ריאותTotalגיל

PulmonaryExtrapulmo
nary

Age

Absoluteמגזפר numbers מוחיסים .ם
הכל ך 22617254TOTALם
0442204
514642514
1529261971529
3044261793044
45647551244564
65+89791065+

100.000^ G'liyiyD'niuin
100,000 populationRates per

הכל 5.13.91.2TOTALסך
0404
514(0.7)514
15292.41.7(0.6)1529
30443.01.9(10)3044
456411.57.83.74564
65+22.519.92.565+

1 Including 21 cases 01 relapsing tuberculosis התחררות. של מקרים 21 כולל

נבחרות זיהומיות מחלות כ"ד/18. לוח
TABLE XXIV/18.SELECTED INFECTIOUS DISEASES

0<312j1n 100,0007 omviuRates per 100,000 population

n~mr<19501960197019801985198619871988Disease

6Choleraנולירר.
1321103iphtheriaקר0ת

210152511Brucellosisברוצלוזיס
בצילרית ,7711292223320162169101Dysenteryדיזננוריה bacillary
נגיפית כבד ,9013148104107757863Hepatilisדלקת viral
מזיהום מורו 22561213Acuteדלקת infectious encephalitis
המוח קרום 81111122Meningococcalדלקת
מנינגוקוקוס meningitisע1

ומים מזון 658658174463322Food'11הרעלת and water poisoning
1.2152829567148105Measlesחצבת

(אנדמיו בהרות 0487411110Typhusיפוס (endemic)
הב0ן 05616937211Typhoidיפוס fever

81110000Leptospirosisלפ0וספירוזי0
492100000Paratyphoidפר0יפו0 fever

21000000Tetanusצפרת
חוזרת 23000100Relapsingקדרות fever

1049527Scarletשנית fever
499215811220Pertussisטעלת

ילדים 127200000Poliomyelitisשיתוק

1 Outbreaks include Jews only. מבוא). (ראה נלנר יהודים כוללות הת9רצויות 1
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אוכלוסייה וקבוצת מין גיל, לפי אשפוזים, כ"ד/19. לוח
TABLE XXIV/19.HOSPITALIZATI0NS, BY AGE, SEX AND POPULATION

GROUP
Rates per 1,000 population 0'3v>1n 1,000^ □■iiv'iu

הכל 0Ageך

Total0145141544456465+

האוניוס" Totalיד,ב7 population
Malesזכרים

198312437313060187 62405
Females1נקבות1

19831232838842156 103308

Jewsהודים
Malesזכרים

195263246544780 48129
1955662697345 .85 46131
195773275735493 53164
1960833399357109 56191
19659131510154120 65218
196910129312164126 69250
197010230012563134 66253
197410026611157147 60252
197610218210561142 59301
197912417612161177 65442
198312836313561185 61408

Females1נקבות1
195278220413587 88105
195584231553690 100105
195790220534096 109134
19601012527044. 113 118163
19651012407842115 111178
19691072268741'124 110195
19701062048445122 109203
19741071957337133 106214
19761061327537130 101233
19791291278239146 126317
19831292809243 157 106312

NonJews2לאיהודים2
Malesזכר"ם

19573691291950 3673
196050167432959 4886
1965652675727108 54131
196964291733280 48122
197064267803295 89117
1974783528337111 64177
1976872979144156 47298
197911534813863192 75545
198310240011557196 66344

Females1נקנות'
19573360201344 4638
196045136321658 5541
196563189422067 8693
196961219432068 7991
197063173582479 76106
1974732416028104 85108
197681192583076 91130
19791082558739149 120372
1983882897538140 84233

1 Excl. obstetrics.
2 Incl. East Jerusalem since 1971.

יולדות. מחלקת מלל לא
1971 men החל ירושלים מזרח כ1לל
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survey of persons aged 16 and over ומעלה 60 בני סקר
מיון לחדר והזדקקות המדרגות ובהדר בבית כ"ד/20.נפילות1 לוח

בית במשקי ומעלה 60 בני בין
TABLE XXIV/20.FALLS1 AT HOME AND ON STAIRCASE AND NEED OF

EMERGENCY ROOM AMONG PERSONS AGED 60 AND OVER
1985

הזדקקו הזדקקומזה: מזה:
מיו) כזיוןלחדר לחדר הכל גבריםסך

h*pnThereof: needנשים
WomenThereof: need

TotalMenof emergencyof emergency
roomroom

תאאלפי0 בני הגל ion nnM
ThousandsPercent of total in each cell

כולל 432.014.336.228.234.4GRANDסך TOTAL
Ageגיל

6064137.29.729.222.033.66064
הכל 70  65+294.516.338.031.334.765+ total

656993.511.941.427.330.16569
7074101.711.839.331.732 67074
75+99.424636.034.840.275+

בית pan ;110Type of household
102.619032.336.335.7Personנווד alone

בלבד 220.612.434.022029.0Coupleזוג only
108.816.841.427אחר 039.5Other

אוכלוסייה Populationקבוצת group
לידה andויבשת continent of birth

הכל 0ך  on1,r404.114.835.429.533.6Jewstotal
אירופה2 293.419.038.428.939.6Bornילידי in Europe2

אפריקה 108.513.334529.531.7AsiaAtircaאסיה
27.99.346.110.367.6NonJewsלאיהודים

ו In the' twelve months preceding the interview in the survey.
2 Incl. persons born in America and Israel,

נסקר. לראיון שקדמו החודשים ב12
וישראל. אלור'קה >ירי כוךל

ומעלה 60 בני של אחותי או רופא אצל ביקורים כ"ד/21. לוח
בית במשקי

TABLEXXIV/21. VISITS AT PHYSICIAN OR NURSE OF PERSONS AGED 60
AND OVER IN HOUSEHOLDS

1985
רופא אצל אחותביקור א*ל ביקוד

הכל 0Visitך at physicianVisit at nurse
1 otai

הכל הכלגבריםסך גשי0גבריםסך
TotalMenWomenTotalMenWomen

תא בכל הכל מסך nnw
ThousandsPercent o< total in each cell

כולל 0432.046.147.7ך 44.226.4 28.830.9GRAND TOTAL
Ageג'ל

6064137.241.742.2 41.022.8 25.127.06064
הכל 70  65+294.548.150.4 45.628.0 30.532.865+ total

656993.543.748.4 38.226.7 27.928.96569
7074101.751.853.0 50.527.4 ' 32.63737074
75+99.448.449.5 47.229.7 30.831.975+

בית ptun Typeסוג of household
102.652.554.1נודו 46.332.1 35.135.9Person alone

נלנר 1220.645.945.8וג 46.026.6 27.428.5Couple only
108.840.241.2אחו 39.323.8 25.627.6Other

אוכלוסייה Populationקבוצת group
לידה andויבשת continent of birth

הכל 0ך  0'7/D'404.148.249.8 46.326.9 29531.7Jewstotal
אירופה2 293.448.149.4'ליו1 46.827.1 29.431.4Born in Europe2

108.548.351.1אסיהאפריקה 44.926.4 29.9329AsiaAfrica
27.915.816.4לאיהורי0 15.219.0 18.918.8NonJews

1 During the fortnight preceding the interview in the survey: excl. home
visits. 2 Inct. persons born in America and Israel.

בית. ביקורי כולל אינ! כסקר, לראיון שקדלוו השבועיים ננזשך
וישראל. אמריקה ילידי גולל
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ומעלה 60 בני אצל דם1 ולחץ מעבדה "ד/22.בדיקות כ לוח
ב'ת במשקי

TABLE XXIV/22.LABORATORY AND BLOOD PRESSURE TESTS1 OF PERSONS
AGED 60 AND OVER IN HOUSEHOLDS BY SEX, AGE

1985

הכל סר

מעבדה בדיקת
Laboratory test

ו >ר/ץ בדיקת
i pressure test

D

Blooc
Totalהכל סך

Total
נברים
Men

נשים
Women

הכל סך
Total

גברים
Men

נשים
Women

אלפים
Thousands

תא בגל הכל 00ן אחוז
Percent of total in each cell

כולל סך
גיל

432.026.623.928.937.3 41.344.7GRAND TOTAL

6064
הכל 0ך  +65

6569
7074
+75

137.2
294.5
935
101.7
99.4

22.3
285
24.2
314
29.6

19.4
25.9
19.4
28.3
29.3

24.7
30.9
28.3
34.2
29.9

32.3 36.2
39.5 43.6
31.2 37.0
44.5 48.3
42 0 45.0

395
47.3
42.0
51.7
47.8

Age
6064
65+ total
6569
7074
75+

בית משק סוג
נודד

בלבד ו1ג
ארור

102.6
220.6
108.8

29.6
26.8
23.3

275
24.9
20.4

30.2
29.2
26.3

39.2 47.4
40.0 41.5
30.4 34.9

49.6
435
395

Type of household
Person alone
Couple only
Other

אוכלוסייה קבוצת
לידה ויבשת

הכל 0ן  ילו/7ים
אירופה2 ילידי

אפריקה אסיה

404.1
293.4
108.5

27.0
27.6
25.7

24.2
25.7
20.4

29.4
29.2
30.1

385 42.6
40.4 43.7
33.3 39.7

46.1
46.5
45.1

Population group
and continent of birth
Jewstotal
Born in Europe2
AsiaAfrica

27.920.519.721.320.4לא'חורים 22.724.8NonJews
1 In the fortnight preceding the interview in the survey.
2 Incl. persons born in America and Israel.

בסקר לראיון iio1|7\y Q"y1Di'n
וישראל. אמריקה ילידי כ1לל

בית במשקי ומעלה 60 בני אצל ושמיעה1 עיניים בדיקות כ"ד/23. לוח
TABLE XXIV/23.VISION AND HEARING TESTS OF PERSONS AGED 60 AND

OVER IN HOUSEHOLDS
1985

הכל סר
Total

עיניים בדיקת
Vision test

שמיעה nj7'!3
Hearing test

הכל סר
Total

נברים
Men

נשים
Women

הכל 10
Total

גברים
MenWomen

אלפים
Thousands

תא בכל הכל \on אחוז
Percent of total in each cell

כולל 432.048.0סך 49.951.518.6 16.113.9GRAND TOTAL

6064
הכל 0ך  +65

6569
7074
+75

137.2
2945
935
101.7
99.4

40.3 44.7
51.4 52.3
52.5 52.9
52.1 52.8
49.7 51.2

48.3
53.1
53.3
53.5
52.6

17.5 13.9
19.1 17.2
18.4 14.5
19.5 17.1
19.3 19.7

11.0
15.3
11.2
14.9
20.0

Age
6064
65+ total
6569
7074
75+

בית משק סוג
בודד

בלבד זוג
ארור

102.6
2206
108.8

43.7 51.9
52.7 53.9
39.2 39.9

54.0
55.5
40.7

17.4 15.9
195 165
17.2 155

155
12.7
13.7

Type of household
Person alone
Couple only
Other

אוכלוסייה קבוצת
לידה ויבשת

הכל 70  'הורים
אירופה2 ילידי

אפריקה אסיה ילידי

404.1
293.4
1085

49.3 51.3
52.9 54.1
42.0 44.4

53. r

55.7
46.4

18.8 16.3
194 16.7
17.5 15.6

14.1
14.2
14.1

Population group
and continent of birth
Jewstotal
Born in Europe^
AsiaAfrica

.27.929לאיהורים 1 29. 129.115.6 13.010.6NonJews
1 In the 12 months preceding the interview in the survey.
2 Incl. persons born in America and Israel.

בסקר. לראיון שקרמו החודשים ב2ו
ישראל. וילידי אמריקה ילידי כולל 2
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וסעד רווחה כ"ה. פרק

להבטחת גמלאות קיום: להבטחת גמלאות
הכנסה לנעדרי שמשלמים לקיום, מינימלית הכנסה
שפרנסתם או לאומי) לביטוח המוסד לגמלאות (פרט

לקיום. המספיק המינימום מן נמוכה

ושאירים זקנה
ו ב (החל הלאומי הביטוח חוק לפי זקנה קצבת
זקנה לגיל בהגיעו למבוטח משולמת (1957 באפריל
משלמים מסוימים (בתנאים לאשר. ו65 לגבר 70 
הינו ליחיד הקצבה גובה קודם). שנים 5 הקצבה את
הביטוח בחוק (כמוגדר הממוצע מהשכר 160/0

חוק. לפי הממוצע מהשכר 240/0 ולזוג הלאומי)
לפי מהשכר 50/0 היא הזקנה בקצבת לילדים התוספת
הילדים משני אחר כל עבור משולמת והיא חוק
מקבלים אלה שילדים בכך בהתחשב בלבד, הראשונים
בגין התוספת ילדים. ענף במסגרת לילדים קצבאות
ילד. לכל היא7.50/0 זו לתוספת הזכאים לשאירים ילדים
ותק תוספות משולמות הבסיסית לקצבה נוסף
התנאים שמתמלאים בתנאי פרישה דחיית ותוספות

המזכים.

(1955 באפריל (החלב1 חוק לפי שאירים קצבת
מבוטח פ0'רת לאחר מבוטח, של לאלמן/ה משלמים
זכאית ילדים עם אלמנה לפחות. שנה מבוסח שהיה
לפי לקצבה  ילדים ללא ואלמנה שאירים, לקצבת
הקצבה גובה וכדי). הכנסה (גיל, מסוימים כללים

לעיל. מפורט
ז!הי הכנסה. הבטחת חוק לפי הכנסה השלמת
להם שאין קצבה, למקבלי הניתנת לאגב"תית תוספת
מהשכר 1770 על או 1390 על העולה אחרת הכנסה
השלמת בחוק. המוגדרים לתנאים בכפוף הממוצע,
ששולמה הסוציאלית ההטבה במקום באה זו הכנסה
חוק לתוקפו נכנס בו מועד ,1982 בינואר ה1 ער

להלן). (ראה הכנםה הבטחת
 הלאומי הביטוח חוק לפי לא גמלאות
חוק פי על לקצבה זכאים שאינם ושאירים לקשישים
קצבאות לאומי לביטוח המוסר משלם הלאומי, הביטוח

היהודית. והסוכנות הממשלה ידי על הממומנות

נכות
1974 באפריל לראשונה הופעל כללית נכות חוק
קודמים נכים לגבי 1975 ובאפריל חדשים, נכים לגבי
בוטלה 1984 באפריל ו). .4.1970 לפני לנכי0 שהיו (מי
מספר הוכנסו וכן לקודם חדש נכה בין ההבחנה

נוספים: תיקונים
שכתוצאה למבוטח משולמת כללית נכות קצבת
מתאונה ממחלה, הנובע נפשי או שכלי גופני, מליקוי

מאלה: אחר בו מתקיים מלירה ממום או
ואינו יד ממשלח או מעבודה להשתכר כושר לו אין 1

הממוצע. מהשכר ל0יל25 השווה סכום משתכר
וכן יד, ממשלח או מעבודה להשתכר כושרו 2

לאומי ב'נווח

והסברים הגדרות
הכספיים הנתונים המוסד. של והוצאות הכנסות
בסיס על ולא והוצאות הכנסות של בסיס על מוצגים
מתבטא העיקרי ההבדל ותשלומים. תקבולים של
בסיס לפי המוסד: השקעות על הצמדה בהפרשי
השקעות של הצמדה הפרשי רק נרשמים תקבולים
נרשמים הכנסות בסיס על ואילו פרעונן זמן שהגיע
תוך שהבשילו ההשקעות כלל על הצמדה הפרשי

השנה.
מגבייה ההכנסות את כוללות הכנסות הכל סר
הממשלה, השתתפות את הלאומי, הביטוח חוק לפי
והסוכנות הממשלה והקצבות הצמדה והפרשי ריבית

היהודית.
על מבוסס לאומי בביטוח המב1טתינו מספר
זה מספר לאומי. לביטוח המוסד ע"1 הנערך אומדן

כולל:
קיבוצים חברי גם כולל שכירים

וקואופרטיבים;
מושבים; חברי גם כולל עצמאיים

כולל עצמאיים ושאינם שכירים שאינם
תלמידים ברשות, מבוטחים סטודנטים נתמכים,
בתשלום חייבת שהמדינה אחרות וקבוצות

בעבורם.
בעד לשלם שחייב ממי שניגבו ביטוח דמי גבייה:
הביטוח חוק לפי אחרים בעד בתשלום שחייב ומי עצמו

הלאומי.
המעבידים של חלקם לפי משכירים הגבייה מיון
מנכים שהמעבידים ההנחה על מבוסס והשכירים
לנכות רשאים שהם החלק את השכירים של משכרם

חוק. לפי
ששולמו חודשיים, תשלומים גבייתי1ת: גמלאות
אותם ושמממנים הלאומי, הביטוח חוק לפי למבוטחים
קצבאות, כוללות הגמלאות שנגבו. הביטוח מרמי
תגמול לידה, (דמי שכר מחליפות גמלאות וכן מענקים

וכדי). מילואים
תקציב. שנות לפי הם הנתונים

גמלה. המקבלים הזכאים מספר גמלאות: מקבלי
או כ"תלו"ם", המוגדרים ילדים ו/או זוג בני כולל לא

נלוים.
המקבל הזכאי את הכולל :המ0פר נפשות מספר
.(18 גיל עד וילדים זוג (בני בו התלויים ואת גמלה

ומספר גמלאות מקבלי של השנתי הנתון
זקנה, גמלאות מקבלי על הנתונים ,1977 עד נפשות.
 וילדים מזונות מעבודה, נכות כללית, נכות שאירים,
השנה של אפריל בחודש הגמלאות מקבלי של הם
ממוצע הינו השנתי הנתון ואילך, זה ממועד הנקובה.
מענק פגיעה, ברמי בלוח. הנקובה השנה של חודשי
הנפשות במספר וכן אבטלה ובדמי לידה ודמי לידר.
מקבלי סך הינו השנתי הנתון  הכנסה בהבטחת

הנסקרת. השנה במשך הגמלה
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לנפגע, חודשית קצבה צמיתה: נכות קצבת
צמיתה נכות קצבת ומעלה. %20'n נכותו שורגת
של נכות דרגת לו שאושרה לנכה משלמים מלאה
מהשכר 750/0 ערכה 1000/0 נכות קצבת .1000/0
תחושב יחסית נכות קצבת הנכה. של הרבעשנת1

המלאה. הנכות מקצבת היחסי כחלק
מבו0ח~שנהרג לשאירי משלמים תלויים גמלת
לפרנסתם. בו תלויים ושהיו בעבודה פגיעה עקב
מתוך באחוזים המשפחה, הרכב לפי משולמת הגמלה

המלאה. הנכות קצבת
שאינם עבורה, לנפגעי נוספים תשלומים קיימים
המוסד בפרסומי נמצא פירו0ם בלוחות. מופיעים

לאומי1. לביסוח
 שכירים לגבי עבודה לנפגעי החוק תחולת

מ957ו.  עצמאיים ולגבי מ1954

אימהות
גמלאות: סוגי שני מעניק אימהות כיסוח

ניתן הראשון חלקו יולדת. לכל  לידה מענק ו.
מענק הוא השני וחלקו האשפה, לכיסוי.הוצאות
תחולת הנולד. לרך ראשוני ציוד לקניית כספי
משני יותר של ב'לירות 954ו. באפריל מו החוק
חודשים. ששה במשך לידה קצבת משלמים ילדים
לאומי לביסוח המוסד משתתף כן כמו
הגרה ליולדת החולים לבית ההסעה בהוצאות

החולים. מבית רב במרחק
או שכירה עובדת שהיא למבוטחת לידה דמי .2

12 (עד לידה חופשת של לתקופה עצמאית
משכרה 750/0 מהוים הלידה דמי שבועות).
ערב החודשים בשלושת היולדת של הממוצע

לידה. לחופשת יציאתה

מזונות דמי
נכנס מזונות תשלום הבטחת  המזונות רווק

.1972 באוקטובר ב1 לתוקפו
ניתן למזונות דין שפסק מי מזונות: לדמי זכאי

. .. לזכותו.
למזונות דין שפסק מי מזונות: דמי בתשלום רו"ב

לחובתו. ניתן
לפועל הוצאה מהליכי האשר, את משחרר החוק
בלתי ובאופן במקביל לאומי, לביסוח המוסד על ומסיל
מלוא את החייב מן לגבות לאישה, בתשלום מותנה

הרין. לפסק בהתאם ממנו, המגיע הסכום.
האוצר. ידי על ממומנים מזונות לדמי התשלומים
לא אך הדין, בפ0ק שנקבעו כפי הם התשלום ושיעורי
שיעורי מזונות. לדמי בתקנות שנקבעו מהסכומים יותר
חוק לפי הגמלה סכומי הם התקנות לפי התשלום

המוגדל. בשיעור הכנסה הבסחת

ילדים קצבת
ילד כל בגין ילדים קצבת משולמת ,1975 ביולי החל
המוסד ידי על ישירות שנה, 18 לו מלאו שטרם בישראל

לאומי. לביסוח

ב500/0 הליקוי עקב צומצמו בפועל, השתכרותו
יותר. או

מותנית נכה מבוטח לגבי קצבה לקבלת הזכאות
לפחות. 400/0 של רפואית בנכות

לבצע הכושר לה אין מליקוי שכתוצאה בית, עקרת
צומצם שכושרה או הבית, במשק המקובלות הפעולות
הזכאות נכות. לקצבת היא אף זכאית יותר, או ב500/0

לפחות. 500/0 של רפואית נכות בקיום מותנית
לו שאושרה לנכה משולמת המלאה הנכות קצבת
הקצבה גובה ומעלה. 7570 של איכושר דרגת
ובמספר איהכושר בדרגת תלוי לנכה המשולמת
מהשכר 250/0 היא ליחיד המלאה הקצבה התלויים.
כן לזוג. ו37.50/0 לאומי) ביטוח חוק (לפי הממוצע
הילדים משני אחד לכל 50/0 של תוספת משולמת

הראשונים. י
בעזרת התלוי לילד משלמים נכה לילד קצבה
בני של מזו החורגת בצורה יוםיום בפעולות הזולת
לילדים 1981 מאפריל החל משולמת הגמלה גילו.
לילדים 1981 מאוקטובר ויותר, שנים 4ו להם שמלאו
הוחל 1982 ובאפריל ויותר שנים 10 להם שמלאו

ויותר. שנים 3 לו שמלאו למי הקצבה בתשלום
מרכיבים: שני בקצבה

בלימודים. ועזרה מחיה דמי .2 מיוחדים. סידורים .1
300/0 בין היא השונים, מרכיביה על הקצבה, רמת

מלאה. יחיד מקצבת ל1200/0
מאפריל החל משולמת מיוחדים שירותים גמלת
בביצוע הזולת בעזרת התלויים קשים לנכים 1979
בהתאם נקבעת הקצבה רמת 'וםיומיות. פעולות
,500/0 הן הקצבה רמות בזולת. הנכה של תלותו לדרגת

מלאה. יחיד מקצבת ר1500/0 1000/0
והלוואה קצבה תשלום בדבר הסכם ניידות. גמלת
באמצעות בניידות למוגבלים רכב לרכישת עומדת

.1976 בינואר בו הופעל הלאומי הביטוח
שדרגת רגליים, נכה ניידות קצבת לקבלת זכאי
תוקף בר רשיון"נהיגה בעל והוא מ400/0 גבוהה נכותו
רשיון בעל ואינו מ600/0 נכותו שדרגת בניידות (ולמוגבל

תוקף). בר נהיגה
מותאמות החודשית והקצבה העומדת ההלוואה
לאחוז בהתאם לו זכאי שהמוגבל הרכב, לגודל
ביוני ב1 תוקף. בר נהיגה רישיון בעל ולהיותו מוגבלותו
לביטוח המוסד לבין הממשלה בין ההסכם חודש 1977

שינויים'. מספר ובו ניידות, גמלת בדבר לאומי

עבודה נפגעי
לו שאירעה למבוטח מקנה עבודה נפגעי ביטוח
חוק מכוח הבאות לגמלאות זכות בעבודה פגיעה

הלאומי: הביטוח
ונעדר בעבודה שנפגע לעובד תשלום פגיעה: דמי
182 על עולה ואינה יומיים על העולה תקופה במשך
הממוצע משכרו כ0יל75 מחושבים ליום פגיעה דמי יום.
מחולק לפגיעה, שקדמו החודשים בשלושת הנפגע של
הקבוע למקסימום עד ומשולמים אלה, ימים ב90

בחוק.
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הזכאים אחרים לגמלאים וכן חוק פי על ושאירים
לגמלה. לזכאותם שנתיים בתום הרגיל לשיעור

סיעוד
בחורש החל בהדרגה מופעל סיעוד ניסוח חוק
החוק כספי נועדו הראשונות בשנתיים .1986 אפריל
מאושפזים מספר להגדלת סיעוד, שירותי לפיתוח
באפריל הקהילתיים. השירותים ולהרחבת במוסדות
של עיקרו שהיא האישית, הסיעוד גמלת הונהגה 1988

החוק.
משולמת 1988 באפריל ב1 החל סיעוד. גמלת
לפי מבוסח הלאומי. הביטוח חוק מכוח הסיעוד גימלת
זקנה בכיסוח שמבוסח מי כל סיעוד כיסוח חוק
לביתה, מחוץ עובדת שאינה בית עקרת ושאירים,
מבוטחים שאינם חדשים עולים וכן בתקצבה אלמנה
בארץ. שהות חודשי 12 לאחר ושאירים זקנה בביטוח

65 מגיל וגבר 60 מגיל אישה הם לגמלה זכאים
או יום היום פעולות רוב בביצוע הזולת בעזרת התלויים
לקשישים רק ניתנת הגמלה להשגחה. הזקוקים
סיעודי במוסד המתגורר קשיש בקהילה. המתגוררים
החזקתו שעיקר אחר במוסד או סיעודית במחלקה או
לזכאים לקבלה. זכאי אינו ציבורית, קופה על היא בו
כאשר חריגים, במקרים סיעוד. שירותי ניתנים לגמלה
לקבל אדם זכאי מגוריהם, באזור זמינים שירותים אין

זמינים. שירותים "מצאו אשר עד כספית גמלה
של בשיעור גמלה בסיסיות: גמלה רמות שתי יש
של בשיעור וגמלה המלאה הנכות מקצבת 1000/0
תלותו למידת בהתאם המלאה, הנכות מקצבת 1500/0
מותנים ושיעורה לגמלה הזכות בזולת. הקשיש של

הכנסות. במבחן

מקורות
של והתכנון המחקר ממנהל נתקבלו הנתונים
סוגי על יותר מפורטים הסברים לאומי. לביטוח המוסד
התקופתיים השינויים הביטוח, דמי שיעורי הגמלאות,
בסקירות ברבעונים, בירחונים, למצוא אפשר וסיבתם
של והתכנון המחקר מינהל שבעריכת השנתיות

ובהוצאתו. המוסד

סעד
מתוך נתקבלו כ"ה/7 כ"ה/6 בלוחות הנתונים
העבודה משרד של סעד תשלומי מרכז של הסיכומים

והרווחה.

זיכוי נקודת ערך לפי חושבה הקצבה ,1975 מיולי
המחירים במדד הגידול למלוא הצמודה הכנסה, במם
(באוקטובר בשנה פעמיים והתעדכנה לצרכן
הקצנה נקודת התעדכנה 98ו ו מינואר ובאפריל).
אוקטובר יולי, (באפריל, נשנה פעמים ארבע

וינואר).
הקצבה נקודת את מעדכנים ,1987 באפריל החל
שנה כל בראשית לצרכן המחירים מדד עליית במלוא
לכלל יוקר תוספת שמשלמים אימת וכל (ינואר)

במשק. השכירים
במשפחות אחת קצבה נקודת בוטלה 1985 ביולי
ראש שבהם למקרים פרס ילדים, 3 עד בהן שיש
או מינימלית הכנסה להבטחת קצבה מקבל המשפחה
השכר מן אחוז משמונים נמוכה שהכנסתו

הממוצע.

אבסלה
תקופת שהשלים שכיר מובטל זכאי אבסלה לדמי
מלאו לא ועוד שנה 20 לו מלאו בחוק, כמוגדר אכשרה
האבטלה דמי (לאשה). שנה 60 או (לגבר) שנה 65 לו
של הממוצע השכר לפי יומי בסיס על מחושבים
ככל אבטלתו. ערב החודשים בשלושת המובטל
נמוך אחוז הם האבטלה דמי כן יותר, גבוה היה ש^כרו

מהשכר. יותר
הנדל ללא זכאים, כוללים אבטלה דמי מקבלי
התשלום. את קיבלו שבעבורם החודשים נמספר

הכנסה הבסחת
הבטחת חוק לתוקפו נכנס 1982 בינואר ב1
ההטבה תשלומי את אחידה במסגרת המשלב הכנסה,
את וכן ושאירים זקנה בענף שולמו אשר הסוציאלית
העבודה משרד ידי על בעבר ששולמו הסעד תמיכות

האוצר. ידי על ממומנים התשלומים והרווחה.
אחר שמילא מי הוא הכנסה להבטחת לגמלה זכאי
במבחן ושעמד בחוק המפורטים הזכאות מתנאי אחר
ישראל לתושבי מיועדת הגמלה עקרונית, ההכנסות.
שהכנסתם או קיום, מקור החסרים ומעלה, 18 בני
עקב בחוק, המוגדרת המינימאלית לרמה מגיעה אינה י

בהן. מכיר שהחוק נסיבות
השיעור גמלאות. של שיעורים שני מגדיר החוק
שנכללו העבודה בגיל לגמלאים בעיקר משולם הרגיל
משרד ידי על ששולמו הסעד תמיכות נמסגרת בעבר
ב250/0 גבוה המוגדל השיעור והרווחה. העבודה
הקצבאות לשיעור זהה והוא הרגיל מהשיעור
משולם הוא הלאומי. הביטוח חוק לפי המשולמות
זקנה לקצבאות הזכאים ולאלמנות לקשישים בעיקר

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים 340 ללשכת הנזקקות היהודיות המשפחות סקר 87

1968/69 מיוחדות . 1956/57 הסעד גי חלק .1968/69 המשפחה הוצאות סקר 378 נתמכות משפחות תקציבי על סקרים 199
מיוחדות משכבות משפחות תקציבי 1963/64
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national insurance לאומי ביטוח
מבוטח סוג לפי וגבייה, ב"ה/1.מבוטחים לוח

TABLEXXV/1.INSURED PERSONS AND CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF
INSURED PERSONS

Class of insured 1988/89 1987/88 1986/87 1985/86 1 1980/81 1970/71 1960/61 1955/56 המבו0ח סוג

Insured persons (thousands) at begining of the year השנה בתחילת (אלפים) מבוטחים

TOTAL 1,964 §1,922 1,845 1,797 1,636 1,060 660 535 הכל סל

Employees

Selfemployed

Nonemployees and

not selfemployed

1,332 §1,320 1,265 1,239 1,138 840 479 386

208 202 191 2180 199 160 142 120

424 412 389 378 299 60 39 29

עצמאים ואינם

Contribution3 (NIS thousand, at current pirces) the whole year השנה כל שוטפים) במחירים ש"ח (אלפי גבייה3

הכל 411999,4702,239,548,586,810113,143סך "3'5,627,720 '4,*TOTAL

a'untiPercents

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

84.684.5Employeestotal"86.3"86.383.690.493.688.0הכל

שכירים0ר

של 62.160.772.573.866.364.361.166.7Employer'sוולקס share

המעבידים

של '24.222.917.919.821.722.023.517.8Employeesחלקם share

השכירים

שכירים 13.716.49.66.4512.04שאינם 13. 7*I5.44 15.5Nonemployees

1 New series 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 nonemployees.
3 Incl. contribution for civil defence levy, parallel tax, and postprimary
education levy.
4 Incl. indemnification of the treasury on account of reducing labour
costs.
5 Part of the increase derives from changes and revisions in the mode
of collection,

לכן. קורם נכללו שלא חדשות אוכלוסיזת הכוללת חדשה 0יררה 1

כרטסת מיחשוב בעת מהניסוי מנעת העצמאים במספר הירידה 2

הלאשכירים.
עליסודי. חינוך ולרייטל מקביל למס אזרחית. התגוננות להי0ל גבייה כולל 3

עבודה. עלויות הורדת חשכון על האוצר שיפוי כולל 4

הגבייה. בשי0ת ועידכונים משינויים נובע מהגידול חלק 5
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מימון1 סוג לפי לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הוצאות כ"ה/2,הכנסות, לוח
TABLE XXV/2.INCOME, EXPENDITURE AND BALANCES OF THE NATIONAL

INSURANCE INSTITUTE, BY TYPE OF FINANCING1
1955/561960/611970/711980/811985/861987/881988/89

לצרנן במחירים שינוי 9621.73,782.7 74.621,734,253.617.4"hchange in consumer
כספים שנת ,pricesממוצע average of budget
שנת ממוצע yearלעומת as against average
נקובה קודמת previousכספים year specified

inבלוח the table
(במה n1u oonuאלפ1 .די0

NIS thousand (at current prices)
הכל 4.414.229,935הכנסותסך 139.67,413,290*7,166,8709,930,467INCOMETOTAL
הלאומי moon 'pjv<4.414.228,298 728.66.848,9726,374,5238,965,428To National Insurance

הכל 0branchestotalל
חוק לפי 4.211.27,208מגבייה 97.41,515,8553,199,2344,103,072Form contirbution by the

הלאומי Nationalהכיסוח Insurance law
הממשלה 0.981השתתפות 4.7380,145840,8181,178,537Government participation

החוק byלסי (he law
הצמדה הפרשי 0.12.121,009וינ'ת. 26.54,952,9722,334,4713,683,819Interest, linkage differentials

andושונות miscellaneous
הממשלה 1,637הקצבות 11.0564,318792,347965,039Provision of Government

היהודית andוהסוכנות Jewish Agency to
לאגב"ת"ם noncontirbutoryלתשלומים payments

הכל3 1.78.28,746הוצאות0ך 76.32,482,0074,576,0905,893,679EXPENDITURETOTAL3
הלאומי הביטוח חוק 1.78.27,109יפי 65.31,917,6893,783,7434,928,640By the National Insurance

לאי1.ב"ת"ם 1,637_תשלומים 11.0564,318792,347965,039
law

Noncontirbutory
payments

שוטף Currentמאזן balance
על גבייה 2.63.099עודף 32.1401.834584,509825,568Excess of contributions

החוק לפי overגמלאות statutory benefits
הכנסות 2.76.021,189עודף 63.34,931,2832,590,7804,036,788Excess of income over
ה1צאות expenditureעל

בסוף נכםים הכל 4.629.035,993סן 207.58,432,88413,697,05717,822,180Total assets at end of
yearהשנה

0Percentsאחוז
הכל 100.0100.0100.0הכנסות0ך 100.0100.0100.0100.0INCOMETOTAL
הלאומי הביטוח 100.0100.094.5>עלפי 92.192.488.990.3To National Insurance

חכל branchestotalסל
חוק לפי 97.078.724.1נזגנ"ה 69.820.444.641.3From contirbution under the

הלאומי Nationalהביטוח Insurance law
הממשלה 6.30.3השתתפות 3.45.111.711.9Government participation

חוק underלפי the law
הצמדה הפרשי 3.015.070.1ריבית, 18.966.832.637.1Interest, linkage differential

andושונות miscellaneous
הממשלה 5.5הקצבות 7.97.611.19.7Provision of Government

היהודית andוהסוכנות Jewish Agency to
noncontirbutoryלא1ב"ת"3

לתשלומים
Payments

הכל3 100.0100.0100.0הוצאות0ך 100.0100.0100.0100.0EXPENDITURETOTAL3
הלאומי הביטוח חוק 100.0100.081.3לפי 85.677.382.783.6Under theNational Insurance

18.7_תשלומים 14.422.717.316.4
law

Noncontributory
גג"ח'0 paymentsלא

1 Excl. civil defence levy.parallel tax and postprimary education levy.
2 Incl. longterm care.
3 ind. administrative expenses.

על1 חינוך ותי0ל 0קניל 00, n'nUK התגוננות היטל Yjo k> t
סיע1ד. כולל 2

מינהל. הוצאות כולל 3
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לפי לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הוצאות2 כ"ה/3.הכנסות1, לוח
העיקריים הביטוח ענפי

TABLE XXV/3.INCOME1, EXPENDITURE2 AND BALANCES OF THE NATIONAL
INSURANCE INSTITUTE, BY MAIN INSURANCE BRANCHES

NIS thousand, at current prices שוטפים במחירים .niu אלפ

ביטוח 1955/561960/611970/711980/811985/861987/881988/89Insuranceענף branch

לצרכן כמהירים שי0י 96
כספים שנת ממוצע
שנת ממוצע לעומת
נקובה קודמת כספים

בלוח

21.774.63,782.721,734.253.617.4"/ change in consumer
prices average
of budget year as
against average of
previous year specified
in the table

Old age and survivors
2.38.865.412,7242,813,1352,524,4703,418,684Income
0.14.029.13,4771 ,01 1 ,4401,790,5702,276,764Expenditure
2.24.836.39,2471,801,698733,9001,141,920Excess of income

over expenditure
3.620.4157.315,9743,179,8514,786,3195,974,863Cumulative excess3

General disability
3.72,143519,465606,210885,709Income
891296,977495,840630,718Expenditure
3.71,252222,488110,370254,991Excess of income

over expenditure



4.02,132411,089635,967895,311Cumulative excess3

Workעצמאים) injury (employees and self employed)
0.82.412.22,916725,495457,830657,927Income
0.61.47.5493119,950237,980342,809Expenditure
0.31.14.72,423605,545219,850315,118Excess of income

over expenditure
0.55.121.33,8551,025,5461,519,2091,841,141Cumulative excess3

Maternity
0.71.24.2947314,934365,530442,691Income
0.51.15.2470115,860211,330285,433Expenditure
0.30.11.0477199,074154,200157,258Excess of income

over expenditure
0.41.21.7578327,308627,360783,353Cumulative excess3

Children
0.925.02,7731,114,2991,768,4002,393,014Income
0.817.62,329565,8431,004,6801 ,201 ,803Expenditure
7.4444548,456763,7201,191,211Excess of income

over expenditure


0.22051,648842,4262,116,2913,319,696Cumulative excess3

Unemployment
13.05,2441,188,318565,770827,764Income
_14558,069128,470243,412Expenditure
13.05,0991,130,249437,300584,352Excess of income

over expenditure
13.88,4481,926,0592,870,7433,456,352Cumulative excess3

Reserve service insurance

D'VNUM mpT

הוצאות
הכנסות עודף
הוצאות על

מצ0בר3 עודף

כללית נכות
הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על

מצסבר3 עודף

הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על

מצסבר3 עודף .

אימהות
הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על

מצטבר3 עודף

ילדים
הכנסות
הוצאות

הכנסות עודף
הוצאות על

מצ0בר3 עודף

אבטלה
הכנסות
הוצאות

הכנסות עורף
הוצאות על

מצסבר3 עודף

מילואים שירות ביטוח
6דח00ח0.50.91452,794422,462555,490856,9001הכנסות
0.50.914.5933235,196554,950696,597Expenditureהוצאות

הכנסות 0.11,861187,266540160,303Excess_עודף of incomeover expenditure הוצאות על
מצ0בר3 0.12.27.82,852346,267429,390598,818Cumulativeעודף excess3

1 Incl. collection trom insured, goverment patricipation,
interest and linkage of investments.
2 Incl. administrative expenses.
3 Assests at end of year.

ריבית ממשלה, השתתסות ממבוטחים. גבייה Wd 1

.niypwn על והצמדה
מינהל. הוצאות כולל 2

השגה. בסוף נכסים. 3
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גימלאות מקבלי כ"ה/4. לוח
TABLE XXV/4.RECIPIENTS OF PENSIONS

לחודש Monthlyכוסוצע average

הגמלה 1960/611970/711980/811985/861986/871987/881988/89Typeסוג of pension

ושאירים Oldזקנה age and
survivors

זקנה 62,241176.696343,359390,226401,749409,771418.167Oldקצבאות age and survivors
pensionsושאירים

נפש1תי הכל 85,300245,900570,100641,900660,800664.861687.467Totalסן persons'
באיריס 7.32636,61976,05189,14591,43892.93194,634Survivorקצבת pension
זקנה 54.915140,077267,308301.081310,311316.840323,533Oldקצבת age pension

השלמת עם :79,374155,516143,741143.909140.356136.765Thereofמהם: With income
supplementהכנסה

Disabilityננות
כללית נכות 24.68542,87164,57567,71170.25671,946Generalקצבת disability
נפשות' הכל 0117.578170,250178,079193.745198.405Totalך persons'
נכה ילה 4,0374,2694,3354.597Benefitקצבת to disabled

child
שירותים 1.4194,6364,4615,0005.421Attendanceנמלת allowance

מיוחדים
ניידות 8.43210.60210,77810,70310,942Mobilityנמלת allowance

עבודה Workנפגע injury
פגיעה3 54,291Injury■77,04773.91356,92157,82357,034_דמי benefits3

צמיתה נכות 10,36910,645Permanent§2,9587,5429.87210,182קצבת disability
pension

תלויים 1,4802,8593.2863,3383,3813,421Dependantsגמלת pension

Maternity3אימהות3
לירה 49,92877,97897,307101,735100.145101,739102,054Maternityמענקי grants
לידה 13,11824,84339,78542,68842.92442,59043,375Maternityדמי allowances

מזונות Alimonyדמי
/7/J//0 4,1937,4948.5579,2209,985Alimonyרמי

נפשות1 הכל 1012.57924,48225.67127,66029,955Total persons'

Children4■ידם*
קצבה 83,148862,3451,512,8711,287,4551,208.3641,227,1371,232,512Childמקבלי allowances

המקבלות 39,945321,058579,247531מטפרוות ,283"508,434514,216518,407Families receiving
childקצבה allowances

Unemployment5אבטלה8
אבסלה 58,499.93,000Unemployment§37,00061,80058,600דמי benefit

הכנסה Incomeהבטחת support
הכנסה הב0חת 12,52024,56431,49226,65324,065Incomeדמי support benefits
נפשות1" הכל 95,68479,975Total§95,042110,222§0ך persons1'

Longtermסיעוד care
גמלה6 לקבל 17,064Entitled_זכאים to benefits6

בפועל7 16,090Actuallyמקבליםשיר1תיס receive services7

1 Incl. also dependani persons: see introduction. 2 Figure (or
1975. 3 No. of recipients in the surveyed period. 4 As of July
1985, "first child allowance" to families with 13 children was
discontinued. To such families with low income of the family head. the
p 'first child allowance" is returned {about 1 50.000 families). About 55.000
families of employees and about 4.000 families of unemployed who are
reimbursed are not included. 5 Number oi persons (not claims) who
received unemployment benefit in the surveyed year. 6 On 31.3.89.
all entitled to benefit, as approved by the commission. 7 Persons
actually receiving services, as approved by the commission and receive
services. The remainder refuse to accept services or receive benefits in
cash.

מספר 3 .1975 לשנת הוא הנתון 2 מבוא. ראה תלויים; נם כולל 1

ילד קצנת תשל1ם הופסק ,1985 כיול* החל 4 הנדונה. התקופה במשך 70,בל'ם
המשפחה לראש שנהן כאלה, למשפחות ילדים. 31 שלהן למשפחות ראשון
נכללו לא משפחות). >כ50,000ו הראשון הילד קצנת מוחזרת נמוכה, הכנסה
החזר. המקבלות מובטלים משפחות 1כ4,000 שכירים משפחות כ55.000
בתאריך 6 שנה. באותה אב0לר. רמי שקיבלו תביעות!) (לא א1שים מספר 5
שירותים מקבלי 7 בוועדה. דיון שעברו נמלה לקבל וזכאים כל ,31.3.89
או שירותים לקבל מסרבים היתר שירותים. ומקבלים בוועדה דיון invty בפועל.

כספית. נמלה מקבלים
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המשפחה והרכב מין לפי קיום, להבטחת גמלאות כ"ה/5.מקבלי לוח
TABLE XXV/5.RECIPIENTS OF BENEFITS FOR INCOME MAINTENANCE, BY

SEX AND FAMILY COMPOSITION
March of each year שנה בל מרם

המשפחה Compositionהרכב of family

Type of benefit and sex ומין נגולה 110
הכל ילדים0Totalך op :nm

Thereof: With children

הבל 0ך
Total

יחיד
Single

זוגי
Couple1

הכל 10
Total

!.n'
Single

זוגי
Couple1

ושאירים Oldageandזיקנה survivors
1988138,477109,28629,1916,9163,2753,6411988

הכל 1989135,7102105.38830,3226,71523,2623,4531989סך  TOTAL

83,84856,71427,1346,3713,0183.353Malesגברים

51,86248,6743,188344244100Femalesנשי0

בללית Generalנבות disability
198871,84152,12818,71311,6775,6726,0051988

הכל 198974,00753,72620,28112,6615,8696,7921989סך  TOTAL

43,16226,38416,7787,0131,6625,351Malesגברים

30,84427,3423,5035,6484,2071,441Femalesנשים

(נשים) מזונות Alimonyדמי (females)
19889,5479,5479,5479,5471988

198910,72310,72310,72310,7231989

הכנסה Incomeהבג1חת support

198824,32714,26510,03218,5138,4819,2911988

הכל 3198825,31915,17610,14317,8258,4929,33319893סך  TOTAL

15,1445,00110,14310,1147819,333Malesגברים

10,17510,1757,7117,711Femalesנשים

I Couples were classified according to (he sex of the beneticient, and מקבלי ג לפיהנבר. ה1וגותסוינויפימיןה1כאי.ובמקרהשל()1ני1נאים 1

in case of two beneficients  according to the male. 2 Recipients ההתפלגות 3 בהתאמה, ילדים עם וביחידים כיחידים נמנים שאירים קצבאות
of survivors' pensions are counted as individuals and as individuafs with . אומדן. העת ולנשים לגברים
children. respectively. 3 The breakdown by sex is an estimate.
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של ולנוער לילד השירות ע"י לבית מחוץ מסודרים ילדים כ"ה/6. לוח
והרווחה העבודה משרד

TABLE XXV/6.CHILDREN PLACED AWAY FROM HOME BY THE
DEPARTMENT OF CHILD AND YOUTH CARE OF THE MINISTRY OF LABOUR

AND SOCIAL WELFARE
January of each year .11>u כל ■נואר

.a מחוז לפי יהודיים "שובים
Jewish localities by district

£ F
= 13
E3?

הכל 10
Total

הכל 0ך
Total

Childrenילדים
198010,76010,4892,5964,4133.48027 וו 980
198510.3289,8832.6474.3662,8704451985
1988וו19889,2648,8532,7073.8392.3074
19898,8588,4352,6423.6012.1924231989

Percentsאחוזים
הכל סך 1989100.0100.0100.0100.0100.0100.01989TOTAL

מוניציפאלי Municipalמעמד status
68.870562.979.265.236.2Municipalitiesעיריות

מקומיות .17.817.721מועצות 511.623.019.8Local councils
אזוריות 7.88.110.25.69.9Regionalמועצות councils
מוחזקות 5.63.75.43.61.944.0Supportedלוחכות bureaux and

ארציים countrywideוסידורים placements
שוטפים) במחירים ש"ח, (אלפי הוצאות

Expenditure (NIS thousand, at current prices)
19800.2 3.7 3.5 2.0 9.2 9.31980
198556.7 448.6 630.8 402.2 1,481.6 1.538.31985
19881885 1 ,362.3 2,112.2 1,556.) 5.030.6 5.219.11988
19892885 1 ,694.5 2,645.9 1,917.4 6.257.8 6,546.31989

והרווחה העבודה משרד במימון למפגרים במעונות החוסים  כ"ה/7. niV
TABLE XXV/7.INMATES OF INSTITUTIONS FOR THE RETARDED FINANCED

BY THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE
January 01 each year שנר. כל ינואר

מעונות
כושפוזותמעונותמעונותממשלתיים

הכל 10Governאומנות9ר0"0ציבוו"ם
TotalmentPublicPrivateFoster

instituinstituinstitufamilies
tionstionstions

□■DinInmates

19802.731 4,4623331.1302681980
19852.811 S.03S5001,4103141985
19882,781 5,1196111,4992281988
19892,349 5,3071,0291,5453841989

(אלפי במתיוהוצאות ,n10(Q'DOIUI D■
at current prices)thousand,Expenditure (NIS

19802.5 4.60.31.40.41980
1985364.0 887.086.3359.177.71985
19883,057.4 5,272.5521.21.477.2216.71988
19892.955.8 6,963.91,355.92.224.2428.01989
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ובידור תרבות כ"ו. פרק
הסקר ומעלה. 14 בני יהודים של מייצג מדגם שהקיף
בין לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ירי על נערך
לתרבות האגף הזמנת לפי ,1987 ליוני 1986 נובמבר
החינוך כמשרד הספורט ורשות ולאמנויות

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
בגנים חיות, בגני ביקורים גם בהם שנכללו הקודמים
שלא וארכיאולוגיים, הסנוור"ם ובאתרים בונונ"ם

.1987 כסקר נכללו
מ250/0 גדולה יחסית דגימה 0עות בעלי אומדנים

בסוגריים. הוקפו

וקולנוע מוסיאונים
(7 כ"ו/6, (לוחות

כ"ו/6) (לוח מוסיאונים3
המוסיאונים סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
המרכזית הלשכה ידי על שבוצע בישראל,
משרד הזמנת לפי 1985 במאייול1 לסטטיסטיקה

והתרבות. החינוך
מקומיים ארכיאולוגיים אוספים נכללים לא כנתונים
לא ואף הזמנה, פי על רק לקהל הנפתחים בקיבוצים,
עד קהילתיים. ובמוסדות במנזרים אוספים
הנ"ל. האוספים את גם הנתונים כללו ל1969/70

גדולים אוספים בעלי מוסיאונים כללי: אוסף 0וג
האוסף את להגדיר ניתן לא שבהם שונים מסוגים
(לרבות ישראל מוסיאון נכללו. זה בסוג העיקרי.
גם (ראה חיפח ומוסיאון הארץ מוסיאון רוקפלר),
קריאה הרגלי מסקר במוסיאונים הביקורים על נתונים

כ"ו/4). בלוח ובילוי

כ"ו/7). (לוח קולנוע סרטי
הפנים. משרד ידי על סופקו הנתונים

ותקופונים1 עיתונים ספרים,
(2 כו/1, (לוחות

על מבוססים לאור שיצאו הספרים על הנתונים
המרכזית בלשכה שנערך ספרים" הוצאות "סקר

לסססיססיקה.
קסנים מוחלסים ממספרים שחושבו ערכים

בסוגריים. הוקפו מ50
סמך על עובדו ועיתונים תקופונים על הנתונים
הלאומית. הספרייה מכרטסת שנאסף מידע

מקומונים. כוללים אינם עיתונים על הנתונים

21985 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 לס00יס0יקה
והתרבות. החינוך במשרד לספריות היחידה הזמנת
שבסי 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 0פר"ה עצמאית. ספרייה

עצמאית.
כמרכז המשמשת ספר"ה מרכזית. ספרייה

(סניפים). נוספות לספריות
מרכזית. לספרייה הקשורה ספרייה סניף:

שירותי ומספקת כרכב המצויה ספר"ה ניידת:
שונים. במקומות ספרים השאלת

בכריכה הכרוכים כתובים של פיסית יחידה כרך.
רבכרכים ספר נספר הכרכים בספירת אחת.

אותו. המרכיבים הכרכים כמספר
של הקוראים בכרטסת הרשום אדם קורא:
אחר חומר או ספר בהשאלה קיבל אשר הספרייה,
האחרונים. החודשים בשניםעשר אחת פעם לפחות

נבחרים פרסומים
מיוחדים פרסומים

אוכלוסייה  987ו וספורט בילוי קריאה, הרגלי 843
ומעלה. 14 בגיל יהודית

וספורס בילוי קריאה, הרגלי סקר
1987

(5 כ"ו/4, (לוחות
סקר של הסופיות התוצאות על מבוססים הנתונים

988,7ו, מסי מו0ף,  לישראל ה00סי00י 986/87ובירחו; בישראל לאור שיצאו בספרים הופיעו מפורסים נתונים 1 .
.1986 ,10 מ0י שם, ,"1985 בישראל לאור שיצאו ות7ן1פונים יו0"ם ונ"עיתונים

.1987 ,12 מסי מוסף  לישראל הסטטיסטי בירחון "1985 ציבוריות ספריות בסקר הופיעו מפורסים נתונים 2

.1,985 ,10 מסי שם ,1984/85 בישראל נמחיאונים הופיעו 0פורטים נתונים 3
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books, dailies and periodicals ותקופונים עיתונים ספרים,
נושא לפ* בישראל, לאור שיצאו ספרים1 כ"ו/1. לוח

TABLEXXVI/1. BOOKS1 PUBLISHED IN ISRAEL, BY SUBJECT
Budget years תקציב שנות

Titles1986/87םפרים

/US00לספר 0'pniv(אלפים)מקור ■X<

copies per title\verage2בעבריתSubject
(thousandsנושא

!965/661970/711980/811986/877o Hebrew
הבי קשהסך רכהכריכה origin2בריכה
TotalHard coverSoft cover

כולל3 2,2303,3534,3875,3002.92.53.169.0GRANDסך TOTAL3
לימוד ספרי :1.1441,1475.03.45.283.5Thereofמזרי: textbooks
10 ראשונה 1,4461,8892,2632,4812.32.22.465.7Firstמהלווה or reedition

מחודשת
חוזרת 7291,4492,0922,6363.32.73.671.9Reprintהדפםה

או ראשונה 1,4461,8892,2632,4812.32.22.465.7FIRSTמהדורה OR RE
כדה" EDITIONמחודשת  TOTAL4

ושירה 5317068519312.02.11.957.7Literatureספרות and poetry
י0הי ספרות :1863253944002.11.82.342.7Thereofמזה: Fiction (prose)
ילדים 1451732193042.82.64.254.0Children'sספרות

books
634929631.61.81.467.3Artאמנות
יהדות

1711531711682.02.01.988.9Judaism
אחרות Other(14.3)9151.41.4דתות religions
הרורו 1722663233262.21.42.568.9Humanitiesמדעי

Education(82.1)559257721.72.01.3רועון
החניה .nn13681552075.23.75.764.3Social and behavioural
sciencesוההתנהגות

5070701350.60.40.671.2Economicsכלנלה
ומדעי 661001231261.91.22.248.9Administrationמינהל and

politicalהמדינה sciences
0'oovin102925570.91.20.742.5Law
'123221142.4רפואה (2.3)(2.4)(36.4)Medicine

,3.797.3Mathematics(2.0)52883.7מתימטיקה, statistics,
computersס0נ1יסנויקה.

מהשנים
ה0בע 1.583.7Sciences(2.0)10614668531.6מדעי

66.7Agriculture(0.9)(21.2)(7.6)48543022חקלאות
סכנולוגיה, ,1.995.2Engineering(1.2)387266751.8הנדסה, technology

architectureאדריכלות
תקשורת, ,Commerce(66.7)3.5(1.7)10333.3מסתר,
תיירות ,communicationתחנורה,

transport. tourism
וספרי בית Home(44.9)57533.34.11.8כלכלת economics and
שימושיים handbooksעזר

משחקים ,Entertainment(83.3)1.8(22)17221.9שעשועים. games
andו0סור0 sports

General(61.5)(2.5)(17.9)177691512.0כללי

I Incl. government publications (478 in 1986/87), which are not included
in averages and percents. 2 01 total titles in each cell. 3 Incl. not
known. 4 In 1965/66 and 1970/71. includes textbooks which are not
detailed by subject.

הממוצעים בחישובי נכללו שלא בי0986/87. 478) הממשלה פרסומי 01 כולל 1

בשנים 4 ידוע. לא כולל 3 תא. בכל הספרים מכלל 2 והאחחים.
הנושא. לפי 0פור0ים ^אעם לימוד, 00רי כולל ו1970/71 1965/66
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לפי בישראל, לאור שיצאו ותקופונים יומיים עיתונים כ"ו/2. לוח
ונושא ;110 שפה, תדירות,

TABEL XXVI/2.DAILY NEWSPAPERS AND PERIODICALS PUBLISHED IN
ISRAEL, BY FREQUENCY, LANGUAGE, TYPE AND SUBJECT

196919781985196919781985

מוחלטים אחוזיםמספרים

Absolute numbers3ercents
הכל 0706ך 481911100.0100.0100.0TOTAL

Frequencyתדירות
יומיים 27213.82.3Dailyעיתונים

בחורש מפעם 96יותר 1088922.513.69.8More than once a month
לשנה פעמים 512217 14119729.330.721.6512 times a year
לשנה פעמים 24193 13129927.227.332.824 times a year

95שנתון 422118.713523.2Annual
סדירה בלתי 78הופעה 599412.311.110.3Irregular

Languageשפה
447עברית 31461265.263367.2Hebrew

יומיים עיתונים :1492.01.0Thereofמזה: dailies
79אנגלית 461309.611.214.3English

אחרת 128שפה 6013412.518.114.7Other language
ערבית :37625.26.8Thereofמזה: Arabic

52רולשוניים 613512.77.43.8Bilingual

Typeסוג
123אקטואליים 12810426.617.411.4Current affairs

הכל סל  583מתמחים 35380773.4. 82.688.6Specialized  total
Subjectנושא

אחרות ודתות 42יהדות 151434.27.215.8Judaism and other religions
יהדות :12814.0Thereofמזה: Judaism
הרוח 51מרעי 17874.88.79.5Humanities

37חינוך 29358.26.43.8Education
60כלכלה 563715.910.34.1Economics

המדינה 39מדעי 20475.76.75.2Political sciences
ונושאים החברה מדעי

שונים חברתיים
52 231246.58.913.6Social sciences and miscellaneous

social subjects
ומינהל צבא משפסים.

ציבורי
43 1639457.44.3Law, army and

public administration
ומתמטיקה הטבע 30מדעי 17514.85.15.6Natural sciences and mathematics

22חקלאות 20455.73.84.9Agriculture
25רפואה 24206.84.32.2Medicine

וטכנולוגיה 50(23הנדסה
A E

3.95.5Engineering and technology

ותקשורת תחבורה
1 1 o

18)20
.t.U

3.12.2Transport and communication

ואמנות 21תרבות 16324.53.63.5Culture and art

35ספרות 25357.16.03.8Literature

ולנוער 39לילדים 29208.26.72.2Children and youth

משהקים שעשועים,
וספורט

20 1283.43.4. 09Entertainment, games and
spotrs

26כללי 18145.24.51.5General 
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survey of public libraries1 1985 1985 ציבוריות1 ספריות סקר
יישוב וצורת שונות תכונות לפי ציבוריות, ספריות  כ"ו/3. n1"7

TABLE XXVI/3.PUBLIC LIBRARIES, BY VARIOUS CHARACTERISTICS AND TYPE
OF LOCALITY

1985
D'nivy"G"1m'Jewish localities

עירוניים
Urban'J/IV"

לא
.nmיהודיים

הערים 3Non
הכל הכלסך Jewishכפרייםהגדולותסך
TotalTotalThereof:Rurallocal

the 3ties
large
towns

הכל סך  9542908466429LIBRARIESספריות  TOTAL
הסקר1 לשאלון ענו :9402858365529THEREOFמהן: RETURNED SURVEY

הכל סך QUESTIONNAIRES'  TOTAL
הספריות Typeסוג of library

2467417226Independentעצמאיות
74386361Central2מרכזיות2
620173774472Branchesסניפים

(אחוזים) הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0LIBRARIESספריות  TOTAL (percents)
עיון חדרי בהן שיש הספריות 49.874.765.138.972.4Percentאחוז libraries with reading rooms

Collectionsאוספים
נלנד 43.639.747.445.330.4Booksספרים only

עת וכתבי 27.424.734.228.643.5Booksספרים and periodicals
אורקולי וחומר 4.93.61.35.58.7Booksספרים and audiovisual material

אורקולי וחומר עת כתבי ,24.132.017.120.617.4Booksספרים, periodicals and audiovisual
mateiral

Language3שקה3
98.796.594.099.7100.0Hebrewעברית
3.96.110.83.096.4Arabicערנית
57.859.455.457.092.8Englishאנגלית

ארורות 32.945.036.527.613.8Otherשפות
אלפים  הכל 0ך  12,4036,6561,6985,747200VOLUMESכרכים  TOTAL  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0 percents

ילדים 22.326.224.016.8165Children'sספרי books
י3ה 41.241.337.841.331.3Fictionספרות
עיון 36532.538.241.952.2Nonfictionספרי

(אלפים! הכל סך  938.2784.8157.7153.435.7READERSקוראים  TOTAL (thousands)
הכל סך  2,0671,0142681,05351LIBRARIANSספרנים  TOTAL

בשכר :1,79597925981648Thereolמזה: salaried
מקצועית הכשרה בעלי הספרנים 58.869.677.645.351.1Percentאחוז professional librarians

בשכר הספרנים ofמכלל all salaired librarians
Averagesממוצעים

(אלפים) לספרייה ■13.723.921.29.17.1כרכים Volumes per library (thousands)
לספרייה 1.0763,0182,1602511,275Borrowersקוראים per library

לספרייה בתודש 1,7774.1083,2056721,680Monthlyהשאלות borrowings per library
לקורא בחודש 1.31.31.32.11.3Monthlyהשאלות borrowings per borrower

באוכלוסייה 1,000V Averagesממוצעים per 1,000 population / (אלפים) 3.52.01.722.00.9Volumesכרכים (thousands)
263237158589161Borrowersקוראים

עיון בחדרי ישיבה 532465Seatsמקומות in reading rooms

1 AH residents of urban localities, 79'X> of residents in Jewish Villages and
about 42'$© of residents in NonJewish localities live in localities in which
there are public. library services. 2 10 mobile libraries are connected
with central libraries. 3 A library with books in more than one language,
was counted in all languages of the collection, but onry once in the total.

42%'jt היחורים הכפרים מתושבי ^*$ר היהודים, העירע"ם היישובים aiyin ot 1

ציבור'ח. ספרייה של שיר1ת בהם שיש כ"שוכים גרי0 הלא'הודים o'livyn 1^inr
בה שיש ספרייה 3 מרכזיות. לספריות קשורות נייד1ת 0פרי1ת 10 2

הכל בסך ואילו הס'פרייה, שבאוסף השפות בכל נספרר) אחת, משפה ביותר onoc
בלבר. אחת פעם ספרה
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1987 וספורט בילוי קריאה, הרגלי 0קר
ובילוי קריאה הרגלי כ"ו/4. לוח

ומעלה) 14 בני (יהודים
המתאימה האוכלוסייה מכלל אחוזים

** 1א1987 1986

Xווו 1975IVסך
נברים
Men

נשים
Women

גיל

1969I הכל19761979
Total141718293044

ספר לפחות קראו
בחודש אחר

50.745.152.6
קי

49.2
ספר nx ■

44.3
D>

54.071.053.747.4

70,8
29.2

72.6
13.7
13.7

66.8
20.1
28.3
11.6

22.0

87.9

76.9
17.1

89.1
8.5
(2.4)

56.1

52.3

71.5
י 28.5

88.1
(4.9)
(7.0)

64.2
25.4
27.5
(7.4)

27.2

88.9

75.6
18.9

95.3
(4.0)
0.7

59.0

63.8

64.8
35.2

84.6
(1.9)

(13.5)

64.5
31.0
21.5
(2.5)

67.0
33.0

69.9
17.4
12.7

80.6
11.0
255
4.2

72.8
27.2

69.8
14.2
16.0

46.4
33.1
32.3
15.1

69.5
30.5

69.6
16.1
14.3

65.6
20.7
28.4
9.0

56.7
43.3

63.1
21.9
15.0

64.8
29.3

8.6

58.0
42.0

בחודש קיאו  הספרים קוראי מבין
60.3 21ספרי0
39.7 ויותר ספרים 3

שפה
בלבד עברית

בלבד אחרת שפר,
אחרת ושפה עברית

ספרים3 עול נבחרים סוגים
יפה ספרות

בדיוני ומדע מתח בלשית, ספרות
עיונית ספרות
תורנית ספרות

ציבורית סיסריה בשירותי שימוש
58.7 30.1 20.9 25.6 23.9

ישראליים יומיים עתונים קריאת
88.8 78.5 83.5 80.9 82.2

72.6
22.5

91.0
(9.0)

67.7

78.9

73.5
21.9

79,6
14.2

76,6
18.0

83.5 84.5 84.0
11.4 10.5 10.9
5.1 5.0 5.1
עת כתבי קריאת

59.9 47.7 54.0

81.0
10.9
8.1

50.5

21.9

78.0

78.3
13.4
8.3

16.6 ציבורית בסיפריה רשומים

וידאו

46.4
בסרט ■ה
52.8

צפ
49.5

37.942.034.056.846.741.7
21.521.221.730.231.221.7
26.530.023.148.732.029.1
במוסדות וביובמופע'ביקור נבחריםתרבות דור

12.111.612.824.37.613.6
3.84.95.65.95.06.7(4.4)(1.0)5.8
15.111.612.212410.214.413.410.015.1
9.614.413.422.522.122.931.826.627.6
62.945.243.241.544.338.980.357.737.2
12.913.316.317.917.318.624.318.819.2
23.218.717.717.620.714.740.827.414.6
26.713.29.25.86.25.515.211.4(29)

79.6 ביום לפחות עיתון קראו
בשבוע אחד

בשבוע קראו  עיתונים קוראי מבין
השבוע ובסוף רוול ביום

בלבדי1 השבוע בסוף
העיתונים שפת

71.5 בלבד עברית
20.4 בלבד אחרת שפה

1.1 אחרת ושפה עברית

עת כתב לפחות קראו
בחודש אחד

וידאו ב0ר0 לפחות צפו
בחורש5 אחר

בבית6 צפו מהם:
סרסים 31

ויותר סר0ים 4

בחורש פעם לפחות ביקרו
במו0יאון7
בקונצר0
בתיאסרון

נידור במופע
הכל5 סך  קולנוע בבית

אחת פעם
פעמים 32

ויותר פעמים 4

הכל. נסך רק נכללו לימוד שנוח 0 נעלי 1

האב. לידת יבשת לפי מוינו ישראל ילידי 2
נלנד. אחת פעם נספרו הכל בסך ואולם שקראו. סוג בכל נספרו ספרים, של אחד מסוג יותר הל11ראים 3

חול. נימי רק עתוגים קראו אחווים 5.4 עור 4
ידוע. אינו צפו נהם הסרסים שמספר צופים כולל 5

לבית. ומחוץ בבית צפו אחווים 12 ועוד בבית רק צ9ו אחווים 26 6
במבוא. הסבר ראה 7
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SURVEY ON READING, ENTERTAINMENT AND SPORTING HABITS 1987
TABLEXXVI/4.READING AND ENTERTAINMENT HABITS

(Jews aged 14 and over)
Percent of respective population

XI 1986  VI 1987

Origin2 מוצאי

אירופה

אמריקה
Europe
America

אסיה
אםויקה
Asia
Africa

ישראל
Israel

'11r>'> r\\vu
Years of schooling1

13+ 912 18

Age

65+ 4564

READ AT LEAST ONE BOOK DURING 58.6
THE MONTH
Of those who read books  read in a month

39.7 54.1
Book reading
67.2 52.1 24.8 42.7 40.B

73.467.282.668.867.364.674.767.512 books
26.632.817431.232.735.425.33253 books or more

56.831.549.477.860.981.283.757.8
.anguage
Hebrew only

17.543.938.711.817.7(1.0)8.224.3Olher language only
25.724.6(11.9)10.321.4(17.8)8.117.9Hebrew and other language

Selected types of books3
69.660.663.865.567.376.561.267.0Fiction
11.8(13.0)(8.1)23.719.323.422.119.4Detective stories, thrillers and science fiction
31.435.321.626.633.728.726.529.9Nonfiction
(7.8)16.4(15.9)5.312.2(6.9)9.58.6Judaica

servicesjublic libraryUse of 1REGISTERED AT PUBLIC LIBRARIES
17.618.59.229.033.135.822.826.9

newspapersdailyIsraeliReading of
72.060.963.186.291.092.377.682.3READ A DAILY AT LEAST ONE DAY

A WEEK
Of readersof dailies  read ina week

81.772.163.576.684.386.170.281.0On weekdays and weekends
15.319.527.417.613.6(118)23.114.6Weekends only4

Language
75.756.776.389.277.396.291.474.2Hebrew only
18.522.0(8.3)7.918.6(38)6.516.8Language other than Hebrew only
(5.8)21.315.42.9(4.1)(2.')9.0Hebrew and other language

periodicalsReading of
48.438.536.358.064.861.147.959.6READ AT LEAST ONE PERIODICAL DURING

THE MONTH
filmsvideoViewing of

35.719.237.361.537.559.155.741.9VIEWED AT LEAST ONE VIDEO FILM DURING
THE MONTH5

' 29.813.230.545.630.638.745.929.9Thereol: at home6
13.99.714.426.418.030.623.318.113 films
19.2(5.9)20.833.518.327.831.321.54 tilms or more

orAttendance at selected entertainment institutions
performancesAttended at least once in a month

11.98.67.012.217.318.310.013.8Museum7
8511.5(1.8)4.612.6(2.7)2.510.1Concetr
12.39.9(5.1)10.522.816.37.816.4Theatre
15.09.613.126.324.331.323.220.2Entetrainment show
28.115.018.147.551.359.938.841.1Cinema attendance  total5
17.29.710.517.925.823.415.819.2Once
8.83.76.620.821.129.316.516.823 times
(2.1)(12)(0.9)8.6(4.2)(7.2)6.45.14 times and over

1 Persons with 0 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 o( books were counted in each type. but only once in the total.
A Anolher 5.4percent s read dailies only on weekdays.
5 Incl. viewers of unknown number 01 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 כ"ו/5. לוח
ומעלה) 14 בני (יהודים

המתאימה האוכלוסייה מכלל אחתים

1987** 1986  **

XXIIנשיםגבריםסר

גיל

הכל1980
Total

MenWomen
1417182425293044

נתהווב 0פור0.קור ■ות

אחת ספורנו בתחרות לפחות 20.521.133.29.548.533.125.821.3ביקרו

הכל3 םך  בשנה

כדורגל 27.921.316.513.4(2.1)14.512.824.1מזר,:

11.39.014.83.521.713.114.38.9כדורסל

אחת 0פור0 בתחרות לפחות 13.912.621.64.029.919.113.714.1ביקרו

בחודש

פעיל בספורטעיסוק

בשנה בספורט פעיל באופן 39.241.347.435.583.856.842.440.4עסקו

הכל3 סך 
בכדורגל 5.9(7.5)36.324.2(05)10.39.919.7מזח:

6.1(8.3)10.710.417.93.246.119.0בכדורסל

כושר* 14.818.824.213.655.535.514.513.1בפעילויות

22.618.421.515.639.225.115.116.9בשחייה

ובמחול 19.816.88.724.440.218.616.314.9בהתעמלות

בחודש בספור0 פעיל באופן 31.233.039.626.878.849.227.428.2עסקו

הכל3 סך 
בכדורגל 4.1(5.6)30.420.4(0.4)8.08.015.8מזה:

5.0(6.0)7.78.114.22.237.213.7בכדורסל

כושר4 בפעילויות
\ בשחייה\

12.1

8.0

15.4

7.1

20.0

9.0

11.1

5.3

51.9

15.1

27.8

(7.6)

(10.2)

, (47)

9.2

6.5

ובמחול 5.512.67.117.732.311.210.110.9בהתעמלות

כו/4. ללוח 12 הער/ת ראה 2ו
בלבד. אחת פעם נ90רו הבל בסך ואיל1 ענף נכל בספירה נכללו אחד מענף ביותר בספורט המבקרים/העוסקים 3

משקולות. 1הרמת קפיצה ריצה, הליכה. אתלטיקה, נכללו הנוכחי שבסקר בע1ר קלה. אתלטיקה רק נכללה 1980 בסקר 4
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TABLE XXVI/5.ATTENDANCE AT SPORTING EVENTS AND SPORT ACTIVITY
(Jews aged 14 and over)

Percent of respective population
XI 1986  VI 1987

Ageליסודי mva
Years of schooling1Origin^ נזוצא2

ישראל+456465+1891213
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

lo/v/t
אמריקה
Europe
America

ATTENDED AT LEAST ONE CONTEST DURING 15.8

THE YEAR  TOTAL3

Thereof: Football

Basketball

ATTENDED AT LEAST ONE SPORT CONTEST

DURING THE MONTH

Attendance at sport contests

24.7 30.8 17.3 27.8 10.1 (16) 10.2

5.3(0.7)6.517.8 8.419.316.67.9

(3.7)(0.4)(3.3)10.910.114.39.280

5.1(0.7)6.5 '16.79.815.915.88.8

Sportive activity

37.6SPORTIVE ACTIVITY DURING THE YEAR

 TOTAL3

5.6Thereof: Football

6.9Basketball

13.9Physical fitness4

18.6Swimming

14.5Gymnastics and dancing

28.6SPORTIVE ACTIVITY DURING THE MONTH

 TOTAL3

4.2Thereof: Football

5.6Basketball

11.4Physical fitness4

7.2Swimming

10.4Gymnastics and dancing

43.0 53.6 46.7 48.9 17.7 16.5 27.3

13.6 13.3

6.9 . 12.3 19.0

20.7 34.9

17.0 ' 27.1

18.9 17.5

35.4 44.6

(10.6)(20)15.15.5

(0.9).(2.3)15.27.0

7.4(6.7)6.124.917.1

14.77.3(5.6)21.723.1

12.38.48.819.817.8

33.1 40.8

11.3 (10.4) (4.5) 12.1

9.6 12.9 5.8 11.6

17.3 27.4 12.7 21.0

6.6 $.7) 7.7 8.6

145 13.4 11.7 15.4

14.7 14.0 21.6

(0.3)(1.5)

(0.6)(1.8)

6.3(6.0)(5.1)

6.8(3.9)(3.5)

10.77.17.2

/12 See notes 12to Table XXVI4.
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

מוסיאונים1  כ"ו/6. n^
TABLE XXVI/6.MUSEUMS1

וקולנוע מוסיאונים

תקציב rmv)Budget years

וסוג שנה
העיקרי האוסף

WO/O

Museums

ניקורים
(אלפים)
Visits

)Thousands)

Year and type of main
collection

1960/61
1970/71
1975/76
1979/80

הכל םך 1984/85

69
95
96
83
83

1,738
3,217
5,528
8,433
8,085

1960/61
1970/71
1975/76
1979/80
1984/85TOTAL

העיקרי האוסף Typeסוג of main collection

14947Artאמנות

5340Judaicaיהדות

תולדות ה00וריה,
והיישוב ישראל ארץ

172,203General history, history
of the Land of Israel

17794Archaeologyארכיאולוגיה
ופולקלור 4164Ethnologyאתנולוגיה and folklore

וטכנולוגיה 5139Scienceמדע and technology
הארץ ויריעת 10721Naturalטבע sciences and

geography
465Otherאחר
31.407Generalכללי

בוטניים וגנים חיות 41,306Zoosגני 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 12 nature reserveswhere
entrance must be paid for.

אתרים 33 נכללו לא נ1984/85 טבע. וחמורות לאו0"ם אתרים כולל לא 1

כ80ו נכללו לא כן מבקרים. מיליון כ6.2 בהם שניקרו לאומיים וגנים
0יליון כ1.2 ביקרו כתשלום אליהן שהכניסה שמורות 1 ב2 0בע. אסורות

מבקרים.

ויבוא בישראל ייצור  ארוכים סרטים כ"ו/7. לוח
TABLE XXVI/7.FULL LENGTH FILMS PRODUCTION IN ISRAEL AND IMPORTS

"צור 1ארץ 1960/611 1970/711 1975/761980198519871988Country of production

הכל2 425417439272210239246TOTAL2םך
15141521Israelשראל

הברית .190149130124129144146U.S.Aארצות
58375015151811Franceצרפת
30955711663Italyאיטליה
4641242Germanyגרמניה

המאוחדת .הממלכה 551656.18181521United Kingdom
ערב 55436198Arabארצות countries

אחרות 836010682232132Otherארצות countries

I Budget year.
2 Since 1980  incl. films which are coproductions.

תקציב. שנת 1

ארצות. מספר בשיתוף שיוצרו סרטים כולל  ב980ו החל 2
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עזה וחבל שומרון יהודה, כ"ז. פרק

 הפטירות של החלקי הרישום עקב פטירות.
הפטירות מרכיב  התינוקות תמותת בעיקר
הערכות על מבוסס ומין גיל לפי האוכלוסייה באומדני
של ניסיונן עפ"1 שנבנו דמוגרפיים מודלים באמצעות
נבחרו אלה מודלים ארורות. מתאימות אוכלוס"ות
האוכלוסייה של התפתחותה ולרמת לאופיה בהתאם
בדיקות סקרים, בש0ח. חלקיות בדיקות על ובהסתמך
הביאו שונים, במועדים שנערכו שונות והשוואות
(בעיקר התמותה רמת אומדני של מחדש להערכה
זאת בעקבות השבעים. בשנות תינוקות) תמותת
בעבר שנכללו אלה לעומת התמותה רמ1ת הוקטנו

האוכלוסייה. באומדני
באומדני ההגירה מרכיב התושבים. תנועת מאזן
מוגדר עזה וחבל שומרון יהודה, באזורי האוכלוסייה
מספר לבין היוצאים התושבים מספר בין כהפרש
מספרים משפחות). איחוד (כולל הנכנסים התושבים
הגבולות ביקורת מתחנות שוסף באופן מתקבלים אלה

הפנים. משרד של אזוריות ומלשכות
נקבע התושבים תנועת מאזן של הגילים הרכב
שנה. תוך חזרו שלא לחו"ל היוצאים הרכב עלפי
ההרכב על התבסס האומדן ,19751968 בשנים
ביקורת בתחנות שנרשמו הפרסים מתוך שהתקבל
19841976 בשנים ב968ו. העיקריות הגבולות
ב1976, הרישומים על התבסס האומדן
לשנים הרישומים ממוצע על  1984 1ב1981
ההגירה מאזן של הגילים הרכב .1982  1981
בגבולות התנועה מקובץ התקבל ול1987 ל1985

הביטחון. משרד שבידי

אוכלוסייה תחזית
אוכלוסיית על המבוססות האוכלוסייה תחזיות
הופיעו והתוצאות השונות ההנחות ,1982 משנת בסיס

.707 עמי ,1988  39 בשנתון

לאומיים חשבונות
0ררות על בחלקם מבוססים האומדנים
בעיקר  הערכות ועל שלמות לא סטטיסטיות
שירותים וצריכת תעשייתיים מוצרים צריכת בסעיפי
בהתחשב ישראל1. עם החוץ סחר על ובסעיפים 
יותר גבוהה דיוק רמת ליחס יש האומדן בקש"
מאשר בלוחות המוצגים הדרשנת"ם לממוצעים

בודדת. לשנה לנתונים
ביישובים הפעילות את כוללים אינם האומדנים
"שובים של התוצר אלה: באזורים שהוקמו היהודיים

ישראל. של המקומי בתוצר כלול אלה

כללי
היו עזה, וחבל שומרון ביהודה, האירועים עקב
הנתונים באיסוף 1988 תחילת מאז קשיים
שהתקבלו הנתונים איכות לפיכך, הסטגויסס"ם.
קודמות. שבשנים מזו סדרות במספר נמוכה
אפשרות הייתה לא אחדות סטטיסטיות בסדרות
ל1988, מספקת איכות ברמת נתונים לקבל
בלבד. 1987 סוף עד נתונים מובאים אלה ובסדרות

תואמות החישוב ושיטות הסיווגים ההגדרות,
המתאימות בסדרות הנהוגים אלה את כלל בדרך

אחרת. צוין כן אם אלא זה, בשנתון המובאות

אוכלוסייה
אוכלוסייה בסיס על נערך האוכלוסייה אומדן
שנמצאו התושבים כל דהיינו פקטו) (דה נוכחת
אינה האוכלוסייה הנסקרת. בתקופה באזור, בפועל
הוא מגוריהם שמקום ישראל תושבי את כוללת

עזה. וחבל שומרון יהודה,
מפקד הוא האוכלוסייה לאומדנ1 הבסיס
עזה וחבל ושומרון ביהודה שנערך האוכלוסין
מדי מעודכן האוכלוסייה אומדן .1967 בספטמבר
פטירות אומדן הפחתת לידות, תוספת ע"1 שנה

בגבולות. תושבים תנועות מאזן והפרש
סיני, צפון תושבי את כוללים עזה תבל על הלוחות

.1979 מרס עד 1967 ממפקד בדוים למעט
תושבי את כוללים הלוחות אין 1979 באפריל החל
צפון תושבי שאר את  ב1982 והחל אלעריש העיר

סיני.
אינדיקטורים עלפי מחדש, הוערכו מ1982 החל
מאזן של הגילים והרכב הפטירה אומדני רולק"ם,
ואומדני להלן), (ראה בגבולות התושבים תנועת
והתוצאות השיטה בדבר בהתאם. תוקנו האוכלוסייה
יהודה, של "סטטיסטיקה ראה אלה, תיקונים של

.1987 ,1 ומסי 1983 ,1 מסי עזה" וחבל שומרון
לירה הודעות על מבוסס הלירות מספר ליד1ת.
הבריאות לשכות ע"1 1981 לשנת עד שהוצאו
התושבים, מרשם לשכות ע"1 ב1982 והחל הנפתיות,
והמשפחות המיילדות החולים, בתי דיווחי על בהסתמך
בעיקר הלידות, ברישום מסוים חסר "תכן עצמן.
הראשונים בימים ונפטר בבית נולד שהיילוד במקרים
מהלידות חלק ברישום איחור יתכן כן; כמן לחייו.

האירוע. שנת לעומת
את גם כולל החולים בבתי הלידות דיווח מ1982

במרפאות. או רפויים במרכזים שאירעו אלה

להלן). רשימה (ראה 818 00י מיוחד פרסום ראה  ושינוות מקורות ש? מ0ור0 לתיאור ו
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בקטע (ראה בנייה וגמר התחלות על נתונים .3
להלן); "בנייה"

וציוד. מכונות יבוא על נתונים .4

"צור, נתוני על מתבסס זית שמן במלאי השינוי .5
האוכלוסייה. ע"1 וצריכה יצוא

חושב קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
בענף הממוצע העבודה בשכר השינויים בסיס על
שיובא הציוד ומחירי בבנייה התשומות מחירי הבנייה,

אחרות. ומארצות מישראל

ויצוא יבוא

של ערכם את כולל ושירותים סחורות ויצוא יבוא
(ישראל, לחו"ל נמכרו או שנקנו והשירותים הסחורות
שיכוות ותיאור הגדרות אחרות). וארצות ערב ארצות
ועל התשלומים" "מאזן על בקנועים ניתנים החישוב

להלן. חוץ" יסחר
ישראל בין הסחר על האומדנים מדידה, קש" בגלל
נתונים על מבוססים עזה וחבל ושומרון יהודה ובין
גם מוגבלת מכך, כתוצאה הערכות. ועל חלקיים
החשבונות בסעיפי האומדנים אותם של המהימנות

זה. מקור על המתבססים הלאומיים
סדרות ובו מגנ0"ם, סר0ים גבי על נתונים מאגר
שומרון ליהודה, הלאומיים החשבונות נתוני של שנתיות
ידי על לקבל אפשר ,1968 בשנת החל עזה ולחבל

לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה פנייה

התשלומים מאזן
יהודה תושבי נחשבו אלה, אומדנים עריכת לצורך
כיחידה האזרחי, המינהל כולל עזה, וחבל ושומרון
של הביטחונית הפעילות הוצאות אחת. טריטוריאלית
אלה באומדנים נכללו לא הגבול ומשמר צה"ל כוחות
"מאזן  זי בפרק והסברים הגדרות (ראה

התשלומים").
להלן. חוץ סחר על הק0ע ראה סחורות:

ההכנסות והערכות אומדנים כוללים שירותים
התושבים. של שירותים על וההוצאות

ממשלת השתתפות כוללות חדצדדיות העברות
ססו"ת העברות האזרחי, המינהל בתקציב ישראל
העברות של והערכות אומדנים ובמזומן, בסחורות
ושומרון יהודה לתושבי פרסיים וגורמים ירדן ממשלת

עזה. וחבל
בין כוללת, והיא איזון, כסעיף מתקבלת הון תנועת
הדינרים השקלים, בסך השינויים על אומדנים השאר,
וחבל ושומרון יהודה תושבי שבידי אחר חוץ ומ0בע

עזה.
ארה"ב של בדולרים בלוח מוצגים הנתונים
משקלים ישראל עם העסקאות תרגום שו0פים.
שער של רבעוניים ממוצעים פי על נעשה לדולרים
ממוצעים לפי ערב ארצות עם ובעסקאות החליפין,

שנתיים.

"ההוצאה בשיטת התקבל המקומי התוצר ערך
לצריכה ההוצאה סיכום ידי על דהיינו, הלאומית",
והשירותים הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה,
והשירותים. הסחורות יבוא בניכוי ליצוא, המופנים

את כוללת הפנויה הגולמית הלאומית ההכנסה
נסו הכנסות בתוספת המשק ענפי של המקומי התוצר

מחו"ל. נסו והעברות לאזור מחוץ מעבודה

פרסית לצריכה הוצאה

מ"צור חקלאיים מ1צרים של הצריכה ערך
שנצרכו המוצרים כמויות הכפלת ידי על חושב מקומי
פי על נאמדו הכמויות הממוצעים. השנתיים במחירים
המדידה (שיסת החקלאית התפוקה על הנתונים
התבססו המחירים להלן). "חקלאות" בקסע מתוארת
לצרכן. המחירים מדד במסגרת הנאספים נתונים על
בסיס על נאמר חקלאיים מוצרים של נ0ו היבוא ערך
מסחר. מתחי בתוספת חוץ סחר של הסטטיסטיקה
נאמדה מקומי מ"צור תעשייתיים מוצרים צריכת
במפעלים למועסק הממוצע הפדיון בסיס על
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
רווח כוונת ללא הפרטיים המוסדות שירותי ערך
התלמידים מספר פי על החינוך במוסדות נאמד
הממשלתיים במוסדות לתלמיד הממוצעת וההוצאה
במוסדות לפליטים; והתעסוקה הסעד וסוכנות
ימי או מיטות מספר פי על הערך נאמד הבריאות,
במוסדות המתאימה הממוצעת וההוצאה אשפוז

הממשלתיים.
כלל בדרך התקבלו קבועים. במחירים אומדנים
מרכיבים לפי לצרכן המחירים במרד הערכים ניכוי ע"1

עיקריים.

ציבורית לצריכה הוצאה

האזרחי המינהל של לצריכה ההוצאה אומדן
הסעיפים ריכוז על התבסס המקומיות והרשויות
או הביצוע דו"חות מניתוח שנתקבלו המתאימים

התקציבים.
הכמותיים השינויים נאמדו הציבורית בצריכה
ההוצאות העובדים. במספר לשינויים בהתאם בשכר
ירי על נוכו ושירותים סחורות של שוטפות קניות על
העיקריים. הקנייה לסעיפי המתאימים מחירים מדדי

גולמית השקעה

והקרן ישראל ממשלת השקעות כולל האומדן
אחרות תשתית ובעבודות בכבישים לישראל הקיימת

הבאים: המקורות על ומתבסס
האזרחי המינהל של פיתוח תקציבי או דו"חות .1

המקומיות; והרשויות
ישראל ממשלת ידי על תשתית עבודות על נתונים .2
והקרן הביטחון) משרד מע"ץ, השיכון, (משרד

. לישראל. הקיימת

JUDEA, SAMARIA AND QAZA AREA 694



לקשר ניתן מעשיות למסרות אולם השונות, התקופות
החדש: הבסיס פי על המחושבים המדד נ/ספרי את
1968 יולי ממוצע הקודם: לבסיס 100.0=1976 ינואר
אלה מספרים הכפלת ידי על ,100.0=1969 יוני 
מרד לבין הקודם המדד שבץ היחס שהינו קשר במקדם
הכלליים המדדים של הקשר מקדמי .1976 בינואר זה

עזה. לחבל ו4.892 ושומרון ליהודה 4.095 הם

מזונות צריכת

(חלבון והתזונת"ם (קלוריות) האנרגס"ם הערכים
ושומרון יהודה האזורים; לשני בנפרד חושבו ושומן)
לנפש למיניהם, המזונות כמויות סיני. וצפון עזה וחבל
חלוקת ידי על נתקבלו הערכים, חושבו שלפיהן ליום,
האוכלוסייה ידי על שנצרך מזון של השנתיות הכמויות
(דה הנוכחית הממוצעת השנתית באוכלוסייה כולה

יום. וב365 פק0ו)
ידי על שנצרך מזון של השנתיות הכמויות אומרן
שנשאבו נתונים בסיס על נערך האוכלוסיות, כלל
המרכזית הלשכה של הבאות ה000י00יות מהסדרות
האזורים בשני החקלאי הייצור אומדן לס00יססיקה:
סססיססיקה ופירות, ירקות של השווקים סקר הנל,
ס00יס0יות וסדרות ירדן עם הסחר חוץ, סחר של
ממשרדי נתקבלו זו למסרה משלימים נתונים אחרות.
והרווחה, העבודה משרדי כגון שונים, ממשלה
נאסף כן כמו והתיירות. והמסחר התעשייה החקלאות,
ביהודה, משווקים שמוצריהם מזון, ממפעלי מידע
מהעיתונות שיווק, ממוסדות עזה, ובחבל שומרון

זה. לנושא הקרובים ומאנשים

בית וציוד דיור תנאי

בית, ציוד ועל בדירה שירותים על והסברים הגדרות
חיים. "רמת  'א לפרק מבוא ראה

ושכר עבודה
ביהודה המשפחות מסקר התקבלו הנתונים
הדומים נושאים נחקרו שבו עזה ובחבל ושומרון
שנערך והדיור האוכלוסין במפקד לאלו במהותם
בסוף פרסומים רשימת (ראה ב1967 אזורים באותם

המבוא).
אוגוסס מאז שוסף, באופן נערך המשפחות סקר
הסקר ל000יסיקה. המרכזית הלשכה ירי על ,1968
דומים והנררותיו עקרונותיו אשר מדגם על מבוסס
לפרק מבוא (ראה בישראל אדם כוח סקר של לאלו
כ4.500 המדגם כלל ,1973 יוליספטמבר עד ■ב).
החל שנה. רבע כל שנחקרו משפחות

חוץ סחר
יהודה לבין ישראל בין הסחר היקף על הנתונים
על המבוססת גולמית הערכה הם עזה וחבל ושומרון
במעברים הסחורות העברת של מדגמית פקידה
סחורות של קניות כוללים אינם אלה נתונים הרשמיים.
יהודה בין הסחר על הנתונים פרסים. ידי על ושירותים
לים שמעבר וארצות ירדן לבין עזה וחבל ושומרון

המכס. רישומי על מבוססים
עם הסחר נתוני של ארהב של לדולרים התרגום
רבעוני ממוצע חליפין שער לפי נעשה ירדן ועם ישראל
שער לפי  לים שמעבר ארצות עם ובעסקאות

העסקה. במועד החליפין

מחירים
החל השינוי אחוז את מודד לצרכן המחירים מדד
של קבוע סל לצריכת הדרושה בהוצאה הזמן במשך
זמן (בנקודת התצרוכת את המייצג ושירותים מצרכים
ושומרון ביהודה העירונית האוכלוסייה של מסוימת)
באיכות ושורות'ם מצרכים כולל המדד סל עזה. ובחבל
שהשינויים כך אקויוולנסיות, או משתנות בלתי ובכמות

בלבד. מחירים שינוי1 משקפים במדד
של התצרוכת מרכיבי כל את כולל המדד סל
הפליסים מחנות ואוכלוסיית העירונית האוכלוסייה
שלא דיור, לצריכת פרס עזה ובחבל ושומרון ביהודה

מחיריה. למדידת סבירה דרך נמצאה
עד שיקפו בסל אשר והשירותים המצרכים משקלי
לפני התושבים של הצריכה הרגלי את 1975 דצמבר
מקומיים. מקורות סמך על שנאמרו ,1973 מלחמת
הוצאות סקר פי על המצרכים סל עודבן 1976 בינואר
שבין בתקופה אלה באזורים שנערך המשפחה
מוצג המעודכן המדד .1974 לאוגוסס 1973 0פ0מבר

.2100.0=1976 ינואר בסיס על
סעיפי כל של המחירים ברמת השינויים את
של לצרכן במחירים השינויים לפי אומדים הצריכה
המצרכים כל של מחיריהם ושירותים. מצרכים נ450
פוקדים ידי על חודש כל נרשמים הללו והשירותים
בריכוזים ועסקים חנויות כ800 של במדגם מקומיים
ושכם רמאללה לחם, בית חברון, בערים העירוניים,
המחיר עזה. בחבל עסקים וכ600 ושומרון ביהודה
לראשונה המקומי הצרכן מן המבוקש הוא הנאסף
מצרך לכל שנרשמו המחירים פי על המיקוח. לפני
בתקופה במחיר השינוי מרד מחושב השונים בעסקים
מתקבל הכללי המרד הבסיס. לתקופת ביח0 הנתונה
המצרכים כל של המחירים מרדי של משוקלל כממוצע

במדד. נמדדים שמחיריהם
1976 בינואר המדד עדכון עם המדד. קישור
דבר המדד. מוצג אליה שביחס הבסיס תקופת שונתה
בין במדד השינוי שיעור בקביעת מסוים קושי גורם זה

ביהודה המחירים מדדי עדכון ראה: ,1976 בינואר העדכון בעקבות נמדד שהוכנסו ושינויים המעודכנים המשקלים נדנד
'00 הטוחוקים. לשטחים 000י00י ונרנעו; ,1976 .3 לוס מחירים, של ל00טי0טיקה ב'רח// עזה, ורצועת ושומרון

.1976 ,1

695 עזה וחבל שומרון יהודה,



האומדנים נתונים מדגמי, סקר בכל כמו
בעבור דגימה. לםעויות אדם כוח בסקר המתקבלים
קודמות) (ולשנים 1975 לשנת המתייחסים האומדנים
שימוש והוראות מקורבות דגימה סעויות לוחות ניתנו
וחבל שומרון יהודה, של ל"ס00יס0יקה בנספח בהם,
גם תקפים הדגימה סעויות לוחות .1985 ,2 מסי עזה"
ואילך. 1979 לשנת המתייחסים האומדנים בעבור

הוא הכלכלה ענפי לפי והשכירים המועסקים סיווג
.(1970) החדש האחיד הסיווג לפי

החדש האחיד הסיווג לשימוש הוכנס ב1972 החל
1972 של המשפחות סקר שאלוני יד. משלחי של
ספרות 3 של פירוס ברמת החדש הסיווג לפי סומלו

. ספרות 2 של פירוס לרמת או0ומ0י באופן ותורגמו
.(1961) הישן הסיווג לפי

העובדים חלקית, מועסקים של קבוצה ,1980 עד
ל5,000 3,000 בין (שמנו בשבוע שעות ל34 15 בין
אלה בין נכללה יחד), עזה ובחבל ושומרון ביהודה איש
מחדש ועובדו תוקנו הנתונים העבודה. בכוח שאינם
לוחות אלה באי מופיעים זאת שנה נתוני ב1980; החל
מחדש שעובדו הנתונים אחרים ובלוחות פעמיים,

ב1981. החל מופיעים
שוספים במחירים לשכיר הממוצע היומי השכר
ששולם "נסו" שכר הכל סך חלוקת ע"1 מחושב
השכירים. כל שעבדו העבודה ימי הכל בסך לשכירים
קבועים במחירים לשכיר הממוצע היומי השכר מדד
במחירים היומי בשכר השינוי הבא: באופן מחושב
הבסיס תקופת לעומת מסוים ברבע שוספים
במדד בשינוי מחולק (100.0 = 1981 (ינוארמרס
הבסיס, תקופת לבין רבע אותו בין לצרכן המחירים
אריתמטי ממוצע הוא השנתי הממוצע ב100. מוכפל
ליהודה בנפרד נעשים החישובים השנה. רבעי של
במדד משתמשים עזה. לחבל ובנפרד ושומרון
בתקופון שמתפרסם כפי לצרכן המחירים

עזה". וחבל שומרון יהודה, של "סטטיסטיקה

ב1988 בפקידה קשיים
מאז עזה וחבל שומרון ביהודה, האירועים עקב
בבעיות הסקר פוקדי נתקלו ,1987 דצמבר תחילת

סוגים: משני
במועד במדגם בית משקי לכל להגיע קשיים (א)

להיפקד; עליהם היה שבו
התעסוקה, על לשאלות שנתקבלו התשובות (ב)
מהרמה נמוכה איכות ברמת נתקבלו

קודמות. בתקופות זה בסקר שהתקבלה
השכירים) (או המועסקים מספר רגיל, במצב
משתנים לפי עבודה, לתשומת סוב קירוב משמש
מוגדר בסקר, הרגילות ההגדרות לפי שונים.
או בשבוע, אחת שעה אפילו שעבד מי גם נ"מועסק"
עבודה, מקום לו יש אבל הסקר בשבוע כלל עבד >א
של ניכר מספר ,1988 בשנת זמנית. נעדר שממנו
פרוות עבדו או עבודתם, ממקום זמנית נעדרו מועסקים
ומומלץ מוצע אלו, מסיבות בשבוע. עבורה שעות
לאומדן בשבוע עבודה שעות במספר להשתמש
או מועסקים במספר ולא עבורה, בתשומות השינויים

שכירים. במספר
ימי את לייצג אמור בחודש עבודה ימי מספר

בהדרגה המדגם הוגדל ,1973 דצמבר באוקסובר
 1974 ספטמבר ביולי המלא להיקפו הגיע והוא
כוללת אינה הנחקרת האוכלוסייה משפחות. כ6,500
מחוץ וגרים נוודים וכן במוסדות השוהים אנשים

הסקר. עריכת כעת ליישובים
הראשון בשלב שלבים: בשני נעשה המדגם ניפוח
בכל הדגימה שבר היפוך שהוא ניפוח גורם מקבלים
של נפל בעבור תיקון בגורם כופלים ואותו "שוב, צורת
הניפוח גורם את כופלים השני בשלב בית. משקי
ומין. גיל קבוצת לכל תיקון בגורם אי משלב המתקבל
חיצוני אוכלוסייה אומדן שבין היחס הוא התיקון גורם
בשלב הניפוח אחרי המתקבל האוכלוסייה אומדן לבין

אי.
אומדני על מבוסס החיצוני האוכלוסייה אומדן
עד לס0סיס0יקה. המרכזית הלשכה של אוכלוסייה
אוכלוסייה סמך על זה אומדן התקבל 1975 שנת סוף
סמך ועל הקודמת השנה לסוף ומין גיל קבוצות לפי
1976 בשנת החל השוטפת. השנה לסוף תחזית
אומדני את מחשבים שלפיה השיסה שונתה
מבוססים הם בתחזית, השימוש במקום האוכלוסייה.
האוכלוסייה מאומדן שוספים. חודשיים נתונים על
והגרים הנוודים המוסדות, אנשי את מנכים המתקבל
שהתקבל כפי באוכלוסייה, חלקם לפי ליישובים מחוץ

.1967 במפקד
את כוללים אין ,1979 אפריליונ1 בסקר החל
נאמד אלעריש תושבי מספר אלעריש. תושבי
וצפון עזה חבל תושבי מכלל נוכה ומספרם בכ30,000
וגיל מין לפי התפלגותם ומין. גיל קבוצות לפי סיני,
עזה חבל אוכלוסיית כל של ההתפלגות פי על הונחה

סיני. וצפון
עזה חבל נתוני אין 1982 אפריליונ' בסקר החל
שהוחזר רפיח, של חלק אותו תושבי את כוללים
את כשמשוים אלה שינויים בחשבון להביא יש למצרים.

קודמות. לשנים עזה חבל נתוני
אומדני על מתבססים הסקר נתוני ב1983,
,35 מסי בשנתון שהופיעו כפי מתוקנים אוכלוסייה

.1984
אומדני על מתבססים הסקר נתוני ב1985,
,36 מסי בשנתון שהופיעו כפי מתוקנים אוכלוסייה
ובהשוואתם אלה בנתונים בשימוש להיזהר יש .1985

קודמות. שנים עם
מתייחס הסקר של האישי השאלון ב1987, החל
עד שהיה כפי ומעלה שנה 14 לבני ולא ומעלה 15 לבני

זה. למועד
כרי ושומרון ביהודה המתם שופר מוער מאותו
.1967 מפקד מאז שהצטבר איהכיסו1 את להשלים
נתוני השוואת בעת אלה שינויים בחשבון להביא יש
גודל על מושג לקבל כדי קודמות. שנים עם 1987
עובדו ומעלה, שנה 1 5 לבני המעבר עקב השינויים
ומעלה. שנה 15 בני עבור 1986 מנתוני חלק מחדש
הסקר מדגם עובד הכיסוי", "תוספת עקב לשינוי אשר
הכיסוי", "תוספת ללא פעמיים, 1987 ינוארמרס של
פורסם, יותר מפורט הסבר הכיסוי". "תוספת וכולל
וחבל שומרון ביהודה, אדם כוח סקר מדגם ב"עדכון
מסי עזה, וחבל שומרון יהורה, של בסטטיסטיקה עזה

.269 עמי ,1987 ,3
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מסגרות מתוך שהוצאו עזה, וחבל שומרון ביהודה,
זה. לצורך שעודכנו המפעלים

ששררה הגבוהה האינפלציה בגלל לכך, בנוסף
השכר חישוב על הוחלט האחרונות, בשנים באזור
זו ובדרך בשקלים, במקום רולר"ם בערכים והפדיון
מ0בע של בסים על ביןתקופתית השוואה לאפשר
בערכים השינויים גם כי לזכור, יש זאת עם "יציג'.

כמותיים. שינויים בהכרח מייצגים אינם הדולר"ם
לתקופות הנתונים השוואת לאפשר מנת על
נתון הצגת לאפשר וכדי 1984 לאפריליונ1 קרובות
עוארמרס רבע נתוני שורשרו ,1984 לשנת שנתי
ב"גורמ1 הכפלתם ירי על הישן המדגם של 1984
(שהוא 1984 אפריליונ1 הרבע נתוני שבין ההתאמה"
ישן, במדגם רבע אותו נתוני לבין החדש) המדגם בסים
השנתי הממוצע בנפרד. תעשייתי ענף כל לגבי וזאת
ינוארמר0 רבע את לפיכך, כולל, 1984 שנת של

המשורשר. 1984
שומרון ביהודה, התעשייה לכל ההתאמה" "גורמי
כלהלן: הם 1984 אפריליונ' הרבע עבור עזה וחבל
עזה חבל ושומרון יהודה

1.164 1.057 מועסקים
1.113 1.052 שכירים
1.038 0.972 ב$ יומי שכר
1.078 1.063 ב$ פדיון

רק כאמור, חושבו, אלו התאמה גורמי כי לזכור, יש
לתקופות בהם והשימוש 1984 אפריליונ1 רבע לגבי
ברמת מהשוני הנובעת לטעות, לגרום עשוי אחרות
המדגם לעומת הישן המדגם מסגרת של העדכון
לגבי הנתונים בהשוואת להיזהר יש כן, על החדש.
אפריליונ1 החדש המדגם מבסיס הרחוקות התקופות

.1984
כ"סטטיסטיקה ראה  יותר מפורטים הסברים

.1986 ,2 מסי עזה", וחבל שומרון ליהודה,

בנייה

בינוי.  טיי7 ב9רק ראה הגדרות
וחבל שומרון ביהודה, האזרחית הבנייה על הנתונים
וגמר בנייה להתחלות רק ומתייחסים אומדן הם עזה
ללא קיימים) למבנים תוספות (כולל חרשה, בנייה

הקיימים. בבניינים ותיקונים שיפוצים
המתקבלים הנתונים על מבוסס האומדן
באמצעות מקומיות רשויות 22 הבאים: מהמחוחים
דיווח ססרת; האזרחי; המינהל משרדי מיוחד; שאלון
ושומרון, ביהודה קטנים "שובים ב80 מהמובחרים
(רובם קטנים "שובים מאות של מייצג מדגם שהם

כפריים).
היהודיים. ביישובים הבנייה את כולל האומדן אין

עם השכירים. או המועסקים שעבדו למעשה העמדה
הכלכלה בענפי השכירים ,1988 בשנת זאת,
באזור שעבדו והקהילתיים הציבוריים השירותים
עבורה לימ1 כנראה התייחסו שלהם, המגורים
קרתה זו תופעה למעשה". עבודה ל''ימ1 ולא בתשלום',
המועסקים בקרב אף אולי אחרים, כלכלה בענפי גם

פחותה. במידה כי אם בישראל,
בשינוי נוכה ,1988 בשנת לשכיר היומי השכר מדד
עזה, ובחבל ושומרון ביהודה לצרכן המחירים במדד
כדי ,1988 לדצמבר 1987 דצמבר בין שנמדד כפי

קבועים. במחירים לקבלו

חקלאות
החקלאות ענף חשבונות

המקורות על בעיקרו מבוסס הפיסי ה"צור אומדן
הבאים:

ביהודה, העיקריים בשווקים שנערך שוסף סקר 
עזה. ובחבל שומרון

ביהודה הנערכים בד ובתי משקים סקרי 
ושומרון,

העדר, גודל לגבי הוטרינרי השירות נתוני  .
ליחידה; "צור ונורמות חיים בעלי שחיגות

עזה. בחבל דגים שלל של סטטיסטיקה 
ויצוא. יבוא של סטטיסיטיות סדרות 

מדריכים של לדונם ויבול שטח אומדני 
מקומיים. ומומחים

סמך על חושבו ליצרן החקלאית התוצרת מחירי
ע"1 שנאספו ומחירים שווקים בסקר שנאספו מחירים
איסוף היה לא שלגביהם במוצרים החקלאות. משרד
אומדן נערך וכדי) זיתים (חיטה, מתאים מחירים

מקצוע. ואנשי מדריכים עם בהתייעצות המחיר
הנתונים סמך על נאמרו הקנויות התשומות
בתשומות השימוש בדבר המשקים בחקירת שנתקבלו
של ומכירות ישיר יבוא נתוני סמך ועל נבחרות,

ישראליות. פירמות
מידי מתפרסמים וכוי שטחים "צור, של פירוט יתר
וב"סטטיססיקה חקלאית" לסטטיסטיקה ברבעון שנה

עזה". וחבל שומרון יהודה, של

וירקות פ'רות של וסחר "צור

ויעד מקור לפי ופירות ירקות על הנתונים
ביהודה, העיקריים בשווקים שוטף מסקר מתקבלים
הנתונים הירדן). גשרי (כולל עזה ובחבל שומרון
ב"רבעון הלשכה ע"1 מתפרסמים החודשיים
יהודה, של ובסטטיסטיקה חקלאית" לסטטיסטיקה

עזה. וחבל שומרון

מלון בתי
הארחה. ושירותי מסחר  '"ז בפרק ראה הגדרות
הפתוחים ההארחה בתי מכל מתקבלים הנתונים

ושומרון. ביהודה

תעשייה
תעשייה.  '"ד בפרק ראה הגדרות

באפריליונ1 החל החדשים. התעשיה מדגמי
התעשיה מפעלי של חדשים מדגמים הונהגו ,1984
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בית שלאחר הכיתה דרגות 3 מכין: ספר בית
מי0'). היסודי הספר

בית שלאחר הכיתה דרגות 3 עליסודי: ספר בית
'"ב).  '') המכין הספר

הרשות לפי מוינו הספר בתי המנהלת. הרשות
כדלקמן: המפקחת

המורים משכורות שבהם ממשלתיים ספר בתי א.
המדינה. מתקציב ממומנות ההחזקה והוצאות
והתעסוקה, הסעד סוכנות של ספר בתי ב.
ההחזקה והוצאות המורים משכורות שבהם
של והתעס1קה הסער ס!כמת ירי על ממ1מנ1ת

האדם.
דת מוסדות של ספר בתי הם אחרים ספר בתי ג.

אחרים. פרסיים ספר ובתי
יש קודמות משנים אלה עם הנתונים בהשוואת
וכן המידע במקורות השוני את בחשבון להביא

הבאים: השינויים את
סיני וצפון עזה בחבל נכללו לא בתשל"ס החל .1

למצרים. שהוחזרו האזורים
רוב ושומרון: ביהודה נפות לפי בחלוקה שינוי .2
לחם. בית נפת עם יחד סוכמה ירדן נפת

בריאות

בבתי שאושפזו החולים כל שאושפזו: חולים
לפחות. אחד ליום הולים

שנפסרו. חולים כולל ששוחררו רוולים
מבוא ראה המיטות: תפוסת ואחוז אשפוז ימי

כ"ד. לפרק
מצריכים שאינם ניתוחים כוללים ניתוחים

אשפוז.

המתקבלים חודשיים דרחות על מבוססים הנתונים
עזה. ובחבל שומרון ביהודה, הבריאות מקציני

תחבורה
כלי מצבת על הנתונים ונהגים. רכב כלי מצבת
במינהל תחבורה מקמנד1 מתקבלים ונהגים רכב

בישראל. הנהוגות לאלו זהות ההגדרות האזרחי.
''ח בפרק והגדרות מקורות ראה דרכים. תאונות

תחבורה. 

מקומיות רשויות
דינים מתוך עובדו הכספי המשק על הנתונים
קמ"0 באמצעות ונאספו העיריות שמילאו וחשבונות
ראה והסברים הגדרות מפורסים, נתונים פנים.
,3 מסי עזה, ורובל שו0רון יהודה, של בםטטיסטיקה

.1986

ציבורי סדר

נתקבלו המשפס בתי פעולות על הנתונים
צה"ל. כוחות מפקדת באמצעות

חינוך
המינהל ידי על סוכמו החינוך מערכת על הנתונים
דרחות מתוך עזה וחבל שומרון ביהודה, האזרחי
המצב את ומתארים עצמם, מהמוסדות שנתקבלו
בתי פעלו לא בתשמ"ס הלימודים. שנת בראשית

השנה. רוב במשך ושומרון ביהודה הספר
כ"ב. לפרק במבוא הגדרה ראה מוסד:

הראשונות הכיתה דרגות 6 יסודי: ספר ביכ1
וי).  (אי
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נבחרים פרסומים

1967 והדיור האוכלוסין מפקד
וצפון עזה רצועת הירדן, של המערבית הגדה ו

הגולן רכות סעי,
חקלאי משק ועיבור תמיכות בית, ציוד דיור, תנאי 2

המוחזקים בשטחים
בשנוחים האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות 3

המוחזקים
אי חלק  העבודה כוח 4
בי חלק  העבודה כוח 5

מיוחדים פרסומים
נובמבר המוחזקים בשטחים ספר ובתי ילדים גני 398

1971
עד עזה וחבל שומרון ביהודה, אוכלוסייה תחזיות 802
.1982 בשנת האוכלוסייה בסיס על  2002
עזה וחבל שומרון יהודה, של לאומיים חשבונות 818

.19681986
טכניים פרסומים

ופסירות לידות הכפילויות: בשי0ת סקר 44
המוחזקים בש0חים
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population אוכלוסייה
גידולה ומקורות אוכלוסייה1 אומדני כ"ז/1. לוח

TABLEXXVII/1.POPULATION ESTIMATES1 AND SOURCES OF ITS GROWTH
Thousands, unless otherwise stated אחרת צוין כן אם אלא אלפים,

\nvmריבויאוכלוסייה lxr<גידול nnwאוכלוסייה
התקופה התקופה^נת'התושביםטבעיבתחילת בסוף
Population atNaturalBalance of popuPercent annualPopulation at

beginning of periodincreaselation movementgrowthend 01 period

ושומרון SamariaJudeaand■הודה
IX 1967 595.923.0213.0585.9Censusמפקד IX 1967

1968585.913.015.80.5583.11968
1969583.113.51.32.5597.91969
1970597.914.95.017607.81970

1971607.817.32.52.4622.61971
1972622.618.17.31.8633.51972
1973633.518.70.33.0652.41973
1974652.420.12.82.7669.71974
1975669.720.615.10.8675.21975

1976675.222514.41.2683.31976
1977683.322.710.21.8695.71977
1978695.721.69.41.8708.01978
1979708.023.312.6 '1.5718.61979
1980718.622.917.30.8724.31980

1981724.323.215.71.0731.81981
31982732.72457.92.4749.3. 19823
1983749.325.22.73.0771.81983
1984771.827.45.82.8793.41984
1985793.427.15.02.881551985

1986815.527.55.12.7837.71986
1987837.729.70.73.6868.11987

41988868.1895.019884
עזה Gazaחבל Area

IX 1967 389.73.3212.2380.8Censusמפקד IX 1967
1968380.88.332.36.3356.81968
1969356.810.0■2.92.0363.91969
1970363.99.43.31.7370.01970

1971370.011.22.42.4378.81971
1972378.812.24.02.2387.01972
1973387.012.81.73.740 151973
1974401.514.31.83.1414.01974
1975414.015.03.52.8425.51975

1976425.516.14.22.8437.41976
1977437.416.32.93.1450.81977
1978 .450.816.94.72.7463.01978
51979463.016.54.82.5444.71979s
1980 444.716.95.12.7456.51980י
1981456.517.75.32.7468.91981

6'31982469.617.83.11.8477.319823'6
1983477.318.21.03.6494.51983
1984494.520.24.83.1509.91984
1985509.919.92.93.4527.01985
1986527.021.63.63.4545.01986
1987545.023.63.33.8565.61987

י4 1988565.6589.019884

1 For quality 01 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
population for 1988 was estimated according to provisional reports of
the number of births and ot the migration balance. 5 The ElArish
population  about 30.000  was deducted after its return to
Egypt. 6 The population of the Rafah Area  aboul 7,000  was
deducted after its return to Egypt.

יש 3 דצמבר.  ס00כ'נר 2 מבוא. ראה הנתונים איכות ברבר 1

אוכלוסייה ראה הנתונים; עדכון בעקבות ו1982 1981 השנים בין אירציפות
ארעי ריווח בסיס על נאמדה 1988 לשנת האוכלוסייה 4 נמבוא.
 אלעריש אוכלוסיית 5 ההגירה. ולמאזן הלידות למספר
למצרים. החזרתה לאחר הופחתה  חושבים כ30,000
החזרתה לאחר הופחתה תושבים כ7,000  רפיח אזור אוכלוסיית 6

למצרים.
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נקבות ל1,000 זכרים ומספר גיל לפי אוכלוסייה1, אומדני כ"ז/2. לוות
TABLE XXVII/2.POPULATION ESTIMATES1, BY AGE AND NUMBER OF MALES

PER 1,000 FEMALES
End of year שנה סוף

Age 1987 1986 1985 1984 1982 1977 1972 1967 גיל

SamariaJudeaושומרון■הודה and
585.9633.7695.8749.3793.4815.5837.7868.1TOTALthousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percents
18.717.718.518.218518.818.919.704
30.330.828.628.128.027.927.827.5514
8.611.712.912.411.511.411.010.41519
6.36.59.410.710.610.710.510.32024
9.79.08.610.412.212.513.414.02534
9.08.27.05.85.35.15.15.13544
5.76.16.66.15.55.45.14.84554
5.24.03.84.34.64.44.5455564
6.55.9 .4.54.03.83.83.73.765+
9859951,0079909929941,0001,007Males per 1 ,000 females

הכלאלפים 0ך
D'finN 

04
514
1519
2024
2534
3544
4554
5564
+65

נקנות ל000,ו וכרים
עזה AreaGazaחבל

הכלאלפים 380.8387.1450.8477.3509.9527.0545.0565.6TOTALthousandsסך
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentsאחוזים

0420.517.319.819.719.119.119.820.404
51430.431.228.527.728.728.628.528.4514
15199.912.811.712.511.411.210.810.41519
20246.68.09.49.510.010.09.89.52024
25349.89.010.012513.013.313.613.92534
35449.28.66.85.75.85.95.95.93544
45545.25.86.4 5.95.45.24.94.74554
55643.83.13.43.74.03.93.94.05564
65+4.64.23.02.82.72.82.82.865+

נקבות ל1,000 9429549779909961,0011,0041,008Malesזכרים per 1 ,000 females

/See note I to Table XXVII1. כז/ו. ל>ורו ו הערה ר'

וגיל מין לפי אוכלוסייה1, אומדני כ"ז/3. לוח
TABLE XXVII/3.POPULATION ESTIMATES1, BY SEX AND AGE

1987
End of year; thousands אלפים שנה; סוף

ושומרו עזההודה חבל
Judea and SamariaGaza Area

Ageגיל
הכל הכלna;7jזכריםסך נקבותזכריםםך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל 868.1435.6432.5565.6283.9281.7TOTALםך
0  4170.287.382.9115.659.456.204
514238.6123.7114.9160.983.977.0514
151990548.042558.830.927.91519
20 2489546.742.853.928.225.72024
25  34122.263.059.278.541.037.52534
35  4444.618.326.333.913.420.53544
45  5442.017.025.026.210.116.14554
55  64■ 38.416.721.722.19.912.25564
65 +32.114.917.215.77.18.665+

/1 See note 1 ot Table XXVII1. כז/ו. ללוח ו הערה ראה 1
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לידה ומקום מין לפי מדווחות, חי לידות כ"ז/4. לוח
TABLE XXVII/4.REPORTED LIVE BIRTHS, BY SEX AND PLACE OF BIRTH

.1988 1987 1986 1985 1984 1980 1975 1968

TOTAL

Males

Females

Place of birth

ln_ hospital2

Outside hospital

Percent births in
hospital2

Birth rates per 1 ,000
population

Judea and Samaria ושומרון .הודה

35,022 35,226 33,053 33,238 33,803 30,400 30,522 25,650

§18,110 17,100 1 7,289 17,444 15,940 15,890 13,342

§17,116 15,953 15,949 16,359 14,460 14,632  12,308

22,468 19,466 18,588 17.283 12,292 9,177 3,463

12,758 13,587 14,650 16,520 18,108 21,345 22,187

63.8 58.9 55.9 51.1 40.4 30.1 135

§41.3 40.0 41.3 43.0 42.1 45.4 43.9

הכל םך

זכרים

נקבות

לידה מקום

חולים2 בבית

חולים לבית מחוץ

בבית לידות אחוז
חולים2

ל1,000 לירה שיעורי
באוכלוסייה

הכל 15,50321,62621,43624,23323,53725,17128,734םך 26,924TOTAL

'.8,01811,17410,83712,58512,10812,963זכרים . 13.800Males

7,48510,45210,59911,64811,42912,20813,124Femalesנקבות

לידה Placeמקום of birth

חולים2 2,0264,4346,30712,99313,29113,82314,453Inבבית hospital2

חולים לבית 13,47717,19215,12911מחוץ ,24010,24611,34812,471Outside hospital

בבית לידות אחוז
חולים2

13.120.529.453.656554.953.7Percent births in
hospital2

ל1,000 לידה שיעורי
באוכלוסייה

42.049547.648.345.4§47047.7Birth rates per 1 ,000
population

1 See notes 5 and 6 to TableXXVII/1 . 2 For changes in definition
of births in hospitals. see introduction.

חולים בבתי לידוח הגדרת שינוי על 2 כז/1. ללוח 6  5 הערות ■! 1

מבוא. דאה הזמן, במשך
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national accounts לאומיים חשבונות
שוק במחירי גולמי, מקומי תוצר על הוצאה כ"ז/5. לוח

TABLE XXVII/5.EXPENDITURE ON GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT MARKET
PRICES

NIS million, unless otherwise stated . אחרת צוין בן אם אלא שיח. מיליוני

במקורות o'uiD'tuUses of resources:nino
יבוא

מקומיסחורותיצואיr\V\1v>nהוצאההוצאה
גולמיושירותים2סחורותr\'Vhnלצריכהלצריכה

הכל Less:GrossושירותיםJVOIJ7Dציבוריתפר0יתסך
TotalPrivateGeneralGross domesticExpotrs ofimports ofdomestic

consumptiongovernmentcapitalgoods andgoods and
services2

product
expenditureexpenditureformationservices1

ושומרון mariajuaea■הודה ana sa
שוטפיםבמחירי □pricesAt current

19851,513949108239217633880
19862,8841,7581605773881,0421,842
19873,4292,2132155934091.364

ices3
2,065

31986Atבמחירי 1986 pi
19822,4371,4701294503749311,495
19832,3821,4721344053619261,441
19842,4151,5211383943538901,523

1 19852,4081,4981414393229091,492
19862,8841,7581605773881,0421,842
19872,8761,8741734803491,2041,673

באחוז במות1 קודמתהשינוי לו1וסת שנה כל  d>
on previous yearchange Percent quantity

19826.23.50.028.40.82.413.5
19832.30.13.810.13.60.63.6
19841.43.42.72.62.33.95.7
19850.31.52.311.48.72.12.0
198619.817.413.731.320.6 14.723.4
19870.36.67.716.810.115.49.2

דושנתייםממוצע averages4movingTwoyearנעים4ם
198219831.91.81.97.42.21.54.6
198319840.51.73.36.42.92.20.9
198419850.50.92.54.25.50.91.8
198519869.37.57.921.05.08210.0
198619879.311.810.74.54.115.15.9

עזה Gazaחבל Area
G'DOIWבמחיר DpricesAt current

19857294494699136427302
19861,25977668184232716544
19871,60697897252280883723

31986Atבמחיר 1986 prices3
19821,12763163177235626506
19831,13365563180223653483
19841,11268566172188617498
19851,13070263164200 ■622511
19861,25977668184232716544
19871,35983375194257743615

באחוז במותי .\1'V)קודמתה לעומת שנה בל  d.
on previous yearPercent quantity change 

19822.72.20.19.17.51.83.8
19830.63.80.1. 1.75.24.44.6
19841.84.64.24.515.45.53.2
19851.62.53.84.26.40.82.6
198611.510.57.811.815.715.16.3
19877.97.49.95.411.03.913.2

דושנתייםממוצע D.d"D1averages4movingTwoyear
198219831.13.00.03.96.41.24.2
198319840.64.22.21.41050.70".
198419850.13.60.14.35.12.42.9
198519866.46.41.93.511.07.74.!;
198619879.78.98.98.513.39.39.7

1 Exports f.o.b.. include subsidies, but do not include factor
payments from abroad (Israel 3 Jordan). 2 Impotrs c.i.l.. include
taxes on imports, but do not include factor payments to abroad 
payments to Israeli workers. 3 Estimates at t986 prices were
calculated for each component of expenditure and for the total
components on the basis of annual quantity changes which were
computed on the basis of previous year prices; hence. total
expenditure is not identical with the sum of the expenditure
components. 4 The twoyear averages are calculated as
geometric averages of the annual percent change from previous year
 for the specified years.

703 עזה וחבל שומרון .הודה,

(ישראל מחויל ייצור לנ1רמי תשלומים כולל ואינו תמיכות כולל פונ יצוא
תשלומים כולל לא ינוא; על מסים כולל 0יפ, יניא 2 וירדן).
האומדנים חיש1ב 3 ישראלים. לעוברים שכר ■01<wn  rjnr ייצור לנווס'
על המרכיבים כל ול0ך בנפרד הוצאה מרכ'נ לכל נערן 1986 כמחיר1
כל סך לכן קודמתה, במחירי שנה כל מנתוני שחושבו הכמותיים השינויים ב0י0
הדר הממוצעים > המרכיבים. סכום oy 1הה אינ! המרכיבים
שנר. בכל השנתיים השינויים של גיאומטריים כממוצעים מחושבים שנחיים

הנקובות. בשנים קודמתה, לעומת



שוק במחירי פנויה, לאומית הכנסה כ"ז/6. לוח
TABLE XXVII/6.NATIONAL DISPOSABLE INCOME, AT MARKET PRICES

אחרת צוין כן אם אלא .n"1w NISמיליוני million, unless otherwise stated
גורמי לאומיתהעברותהכנסות nonnפר0ית צריכה

מקומי מחוילתוצר לאומי"צור לא1לזיתש01פותתוצר לנפשהכנסה לנפשפנויה
נ0וגולמינטוגולמי (שוו)|nej)פנויהמחול
GrossNetGrossNetNationalNationaPrivate

domesticfactornationalcurrentdisposabledisposablconsumption
productpaymentsproducttransfersincomeincome perper capita

from abroadfrom abroadcapita (NIS)(NIS)

ושומרון juaeaיהודה ana samaria
שו0פים pricesAtבמחירים current

י1985 ,129 249 8801,167 381.4501,180
19862,278 436 1,8422,324 462,8112,127
19872,713 648 2,065 ■2,829 1173,3322,607

'1986 Atבמחירי 1986 prices1
19821,4952,0362,7491,985
19831,4411,9582,5741,935
19841,5231,9562,4991,944
ו1985 ,4921,9072,3701,862
19861,8422,3242,8112,127
19871,6732,3462,7642,207

באחוז כמות1 קודמתהשינוי לעומת שנה נל  ם .
on previous yearPercent quantity change 

198213513.211.31.8
19833.63.86.32.6
19845.70.12.90.5
19852.02.55.24.2
198623.421.913.614.2 
19879.21.01.73.8

נעים2 דושנת"ם n'vmnnaverages2movingTwoyear
198219834.64.42.10.4
198319840,92.04.61.0
198419851.81.34.01.9
1985198611.09.06.04.6
198619875.910.98.08.9

עזה Gazaחבל Area
שוגופים pricesAtבמחירים current

1985484 182 302532 491,026865
1986896 353 544961 ' 651,7931 ,447 .

19871,223 500 7231,314 912,3691,763
י 1986 Atבמחירי 1986 prices1

19825068981,8871,333
19834839161,8791,347
19844989081,8031,364
19855118471,6231,355
19865449611,7931,447
19876151,1132,0071,502

באחו? במוחי קודמתהשינוי לעומת שנה כל  a■
on previous yearPercent quantity change 

19823.82.40.20.0
19834.62.30.41.1
19843.20.84.01.3
19852.67.010.00.7
19866.314.210.46.9
198713.215.912.03.8

נעים2 דושנת"ם averages2movingTwoyearממוצעים
198219834.22.30.10.5
198319840.80.72.21.2
198419852.94.07.00.3
198519864.53.00.33.0
198619879.715.011.25.3

/1 See note 3 to Table XXVII5.
2 See note 4 to Table XXVII/5.

נז/5. ללוח 3 ר,ו1רה ראה

כ)/5. nt*> 4 myn ראה
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עיקרית קבוצה לפי פרטית, לצריכה הוצאה כ"ז/7. לוח
TABLE XXVII/7.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY MAIN

CATEGORY
NIS million, unless otherwise stated אגורת צוין כן א0 אלא .n~<0 .11^'n

מוצרי
חקלאות

Agricultural
goods

מוצרי
י תעשייה

Industiral1
goods

שירותים
Services

לצריכה הוצאה
מקומית פר0ית
הכל סך 
Domestic
private

consumption
expenditure

 ottal

:ninQ
צריכה
זרים של
101 

Less: net
consumption

by non
residents

הוצאה
לצריכה
 פרםית
הכל סר.
Private

consumption
expenditure

 total

Judea and Samaria
At current prices
290 299
652 518
748 706

At 1986 prices2
529

ושומרון ■הודה

529
560
519
652
642

2.6
0.0
5.9
7.2
25.5
1.5

406
397
407
414
518
614

8.8
2.1
2.3
1.7

25.3
18.4

251
423
550

357
377
396
404
423
445

839
1,593
2,004

1,287
1,298
1,355
1,337
1,593
1,701

110
166
209

179
171
164
160
166
173

שוטפים במרוירים
949

1,758
2,213

21986 במחירי
1,470
1,472
1,521
1,498
1,758
1,874

קודמתה לעומת שנה כל  0
Percent quantity change 

Twoyear moving averages3
1.3 3.2
2.9 0.1
0.9 2.0
7.9 12.9

11.2 21.8
Gaza Area

5.6
5.6
5.1
2.1
4.6
5.2

5.6
5.4
3.6
3.3
4.9

3.2
0.8
4.4
1.4
19.2
6.8

2.0
2.6
1.5
8.4
12.8

nn*n ■n1r>D <w\o
on previous year

58 3.5
4.7 0.1
3.8 3.4
2.9 1.5
3.8 17.4
4.4 6.6

3avi D"rutu17 a'vxinn
0.4 1.8
4.2 1.7
3.3 0.9
0.4 7.5
4.1 11.8

1985
1986
1987

1982
1983
1984
1985
1986
1987

1982
1983
1984
1985
1986
1987

19821983
19831984
19841985
19851986
19861987

שוטפיםבמחיר1 pricesAtם current
198544960389110151127
198677696680175276229
1987978105873225353295

1986Atבמחירי 1986 prices2
198263197533153191194
198365595559155205203
198468595589164210222
198570290612168216236
198677696680175276229
198783388745182295269

באחוז כמותי שנהשינוי כל  קודמתה'0 לעומת
on previous yearPercent quantity change 

19822.22.62.24.71.50.7
19833.82.44.91.57.34.7
19844.60.75.45.42.59.4
19852.55.53.92.43.06.3
198610.56.511.14.527.73.0
19877.48.39.63.76.917.4

נעים3ממוצע דושנתיים dmoving averages3Twoyear
198219833.00.13.53.14.42.7
198319844.20.95.13.44.97.0
198419853.62.54.63.92.87.8
198519866.40.37.43.414.71.6
198619878.91.210.34.116.86.7

I Includes food products processed in industry.
Table XXVIl/6. 3 See note 4 to Table XXVII/6.

2 See note 3 to נלוח 3 הערר. ראה 2 בתעשייה. מעובדים מזון מוצרי כול> 1

כין/6. נלוח 4 הערה ראה 3 כ6/1.
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הנכס וסוג סקטור לפי מקומית, גולמית השקעה כ"ז/8. לוח
TABLE XXVII/8.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY SECTOR AND

TYPE OF ASSET
NIS million, unless otherwise stated אחרת צוין בן אם אלא ש"ח, מיליוני

גולמית פרטיהשקעה 0Privateק0ור Sector
בנכסים ועבודותממשלהמקומית ציודמבנים מכונות.
 תהבורהציבוריותורשויותקבועים וכלי

כוללי הכלסך הכלמקומיותסך ,BuildingMachineryסך
Grand total1Gross domesticGovernmentTotalandtransport

fixed capitaland localconstructionand other
formationauthoritiesworksequipment
 total

ושומרון aהודה ana samariajude
□'qoiiu D'vnnaAt current prices

198523926240 .22118239
19865774796741133478
1987593632110522413109

21986 Atבמחירי 1986 prices2
19824503754533227755
19834053705431525264
19843943616229624254
19854393975634128557
19865774796741133478
19874805098942033090

באחוזיםשינ במותי לעומת■ עונה בל קודמתה
year on previousquantity changePercent

198228.414.235.711.210.813.5
198310.11.321.15.19.215.1
19842.62.414.06.03.814.7
198511.49.79.314.917.54.7
198631.320.720420.817.337.0
198716.86.332.42.01.315.9

דושנתי נע1ממוצעים a.3aTwoyear moving averages3
198219837.46.128.22.70.314.3
198319846.41.91755.56.51.0
198419854.23.51.74.06.35.5
1985198621.015.14.517.817.419.8
198619874.513.326.311.07.626.0

mv otnGaza Area
D'DOItU D'VnOlpricesAt current

1985999912877314
19861841842515913425
19872522524221016248

21986 ■vnnaAt 1986 prices2
19821771771816014715
19831801802215814516
19841721722115013517
19851641641814712721
19861841842515913425
19871941943316112140

D'rinMnשינו thud לעומת' שנה בל 
year on previousquantity changePercent

19829.19.110.111,212.23.9
19831.71.723.21.12.04.6
19844.54.52.14.96.76.9
19854.24.216 81.95.923.7
198611.811.841.67.85.818.5
19875.45.43051.49.661.9

דושנתי נע1ממוצעים moving■ם averages3Twoyear
198219833.93.916.46.37.20.3
198319841.41.49.83.04.35.7
198419854.34.39.83.46.315.0
198519863.53.58.52.90.221.1
198619878.58.536.04.62.2385

1 Fixed capital formation and increase in stocks of olive oil in Judea
and Samaria. No estimate was made for other stock
components. 2 See note 3 to Table XXVII/6. 3 See note 4 to
Table XXVI1/6.

נערף לא ושומרון. ניהולה זית שמן נמלא' וניוול קבועים נ(כסים השקעה 1
כז/6. בלוח 3 הערה ראה 2 האחרים. המלאי למרכיבי אומדן

כ"ז/6. בל1ח 4 הערה ראה 3
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פנויה1 פרטית והכנסה כלכל* ענף לפי גולמי, מק!מי כ"ז/9.תוצר לוח
TABLEXXVII/9.GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY ECONOMIC BRANCH AND THE

DISPOSABLE PRIVATE INCOME1
NIS million, at factor cost "צור גורמי ■!1nm n"1u 'j/'t'o

ושומרו הודה
Judea and SamariaGaza Area

198519861987198519861987

שונופים Atבמחירים current prices

"עור 16757547955130חקלאות, 103Agriculture, forestry
(כולל andודיג fishing (incl.
(subsidiesהמינות)

(כרייה 641341532695תעשייה 54Industry (mining
andוחרושת) manufacturing)
(ננ"ה 13725733556147בינוי 111Construction (building

צינוריות) andוענודות public works)
צינוריים 11616020378137ושירותים 107Public and community

services2וקהילתיים2
ושירותים מסחר 34964479672187תחבורה, 143Transport, trade and

נעלות (כולל otherאחרים services (incl.
מגורים) בתי ownershipעל of dwellings)

והשמטות3 andוסעויות errors S ommissions3
מקומי 8331,7691,996286695תוצר 517GROSS DOMESTIC

הכל PRODUCTTOTALגולמי0ך

גורמי של 257447661186507הכנסות 358Factor payments from
נרוול מקומיים abroad"צור

לגורמי תשלומים 8111348פחות: 5Less: factor payments
מווול to"צור abroad

לאומית 1,0812,2052,6444681,195הכנסה 870GROSS NATIONAL
INCOMEגולמית

מהממשלה 4723414העניות 8Transfers from government
המקומיות andוהרשויות local authoirties
הכנסה מס 4970962656פחות: 45Less: income tax and

לממשלה transfersוהעברות to the
government

פרסית 1,0372,1432,5714461,153הכנסה 833GROSS DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
פנים FROMממקורות DOMESTIC

SOURCES

מחוץ לפרסים 4260635579העברות 77Transfers to private
personsלארץ Irom abroad

פרסית 1,0792,2032,6344461,153הכנסה 833GROSS DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
המקורות FROMמכל ALL SOURCES

1 ' The components do not necessarily add up to the total. due to
roundings of figures. 2 Includes electricity and waler services of
the local authorities. 3 Balancing item between estimates of gross
domestic product according to use of resources and estimate
according to economic branch.

*1יגול ננלל הכל לסך בהכרח מסתכם המרנינים סכום i'H 1

הרשויות של ומים חשמל שירותי כולל 2 המספרים.
המקומי התוצר אומרן בין ההפרש את המאזן סעיף 3 המקומיות.

הכלכליים. הענ9ים מצי האומדן 1נ'ן השימושים מצר מולמי
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balance of payments התשלומים מאזן
התשלומים1 מאזן אומדני כ"ז/10. לוח

TABLE XXVII/10.BALANCE OF PAYMENTS ESTIMATES1
דולרים $מיליוני million

ו1985 9861987

זכות
Credit

mm
Debit

nor
Credit

חונה
Debit

זכות
Credit

nun
Debit

GRAND TOTAL

GOODS AND SERVICES

TOTAL

Merchandise

Services
Transportation

Insurance

Travel abroad
Investment income

Government

Other

Thereof: wages

TRANSFER PAYMENTS

CAPITAL MOVEMENTS (net)

Judea and Samaria ושומרון יהודה
כולל 552.6552.6707.0707.0859.6859.6סך

 ושירותים 405.4529.7560.9680.7667.2825.2סחורות
הכל סך

סחורות 172.0389.4244.6513.3231.8623.1סהר

233.4140.3316.3167.4435.4202.1שירותים
6.013.78.219.39.824.8תחבורה

moo6.37.88.09.711.414.2

חוץ 7.035.47.839.29.746.1נסיעות

מהשקעות 00.600.200.1הכנסה

2.53.03.4ממשלה

214.180.3292.396.0404.5113.5שונות

עבורה שכר 214.16.5292.36.2404.57.1מזה:

צדדיות חד 54.422.956.926.358.234.4העברות

(נט0 הון _89.2134.2_92.8תנועות

עזה Gazaחבל Area

כולל 378.8378.8502.5502.5553.4553.4GRANDסך TOTAL

 ושירותים 276.3364.2393.8484.2492.6512.1GOODSסחורות AND SERVICES

הכל TOTALסך

סחורות 109.1281.6142.8378.2760.3395.7Merchandiseסר/ר

167.282.6251.010S.O332.3116.4Servicesשירותים
4.912.76.917.98.721.6Transportationתחבורה

4.25.15.77.18.410.3Insuranceביטוח

חוץ 4.27.64.88.75.510.2Travelנסיעות abroad

2.42.83.1Governmentממשלה

153.954.8233.669.5309.771.2Otherשונות

עבודה שכר :153.93.0233.63.2309.73.7Thereofמזה: wages

צדדיות חד 53.914.660.818.360.825.2TRANSFERהעברות PAYMENTS

(נ0<< הון 46.647.9תנועות


16.1CAPITAL MOVEMENTS (net)

1 Excl. transactions between Judea and Samaria and the Gaza Area. עזה. חנל לנין ושומרון יהודה נין עסקאות כולל לא 1
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FOREIGN TRADE

$ million

החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא, כ"ז/11. לוח
TABLEXXVII/11. IMPORTS, EXPORTS AND FOREIGN TRADE BALANCE

Yin mo

דולרים .ii'Vn

ישראל עם !noירדן av הארצותסחרסחר יתר av
ו Totalסר Trade■;כל with IsraelTrade with JordanTrade with other countries

מאזןיצואיבואיצואיבואמאזןיצואיבוא0א7ןיצואיבוא
ImportsExportsBalanceImportsExportsBalanceImportsExportsBalanceImportsExportsBalance

ושומרון riaJudeaיהודה and Sama
197064.934.4 30.554.716.338.43.613.810.26.66.2 0.41970
197175.835.6 40.260.520.939.63.818.815.011.511 0 0.51971

197298.446.9 51.581.225.655.64.525.521.012.7123 0.41972
1973132.374.5 57.8118.341.676.73.915.811.910.19.7 0.41973
1974192.1102.4 89.7172.062.8109.24.826.221.415.314.6 0.71974
1975230.1121.1 109.0204.069.9134.15.034.729.721.1167 4.41975
1976247.8124.6 123.2222.177.1145.03.742.638.922.0185 351976
1977266.5148.1 118.4239.673.6166.04.743.839.122.221.2 1.01977
1978250.9110.1 140.8217.177.9139.25.061.656.628.8.327.51978
1979348.1200.1 148.0297.689.0208.65.057.952.945.5.144 41979
1980403.7214.7 189.0350.5111.3239.25.576.070547.7.746.01980
1981427.7222.5 205.2381.8129.6252.27.374.266.938.6437.21981

1982418.5217.9 200.6366.4109.1257.38.990581.643.2.042.21982
1983452.7251.7 201.0406.9134.0272.96.865.959.139.013791983
1984406.8222.3 184.5363.199.9263.28.283.575.335.5134 41984

1985386.5220.1 166.4339.596.1243.48.7■69.360.638.3037 31985
1986512.0271.9 240.1451.0155.9295.110.983 372.450.149.2 0.91986
1987639.1410.9 228.2580.7160.5420.29.466.457.049.0477 1 31987
19889.541.732.241.240 0 1 21988

עזה Gazaחבל Area
197034.619.9 14.728.54.623.90.13.43.36.007 671970
197149.121.1 28.041.59.532.00.1353.47.575 15.01971
197264.432.4 32.057.115.241.90.1' 3.33.27.26.3 1351972
1973 C83.540.4 43.176.125.151.00.14.5447.36.2 1351973
1974 F129.972.7 . 57.2115.335.679.70.19.49314.52.3 12 21974
1975 '=176.892.9 83.9167.253.4113.80.217016.89.44.1 1351975
1976 _"186.182.0 104.1169.866.1103.70.125.125.016.23.3 12.91976
1977 ?240.6103.7 136.9223.880.5143.3044 444.416.84 8 12.01977
1978 C204.982.6 122.3186.7.79.9106.8033733.718.295 8.71978
1979 219.796.2 123.5195.380.0115.3034.234.224 4151 9.31979
1980260.9106.7 154.2231.9113.1118.8031 331.329.0192 9.81980
1981 ^309.5111.7 197.8282.6159.1123.5031.231.226.9194 7.51981
1982 V310.4120.4 190.0282.0149.4132.6034534.528.422 3 6. 11982
1983 .332.1151.5 180.6305.7151.1154.6022.522.526.4194 7.01983
1984 £279.4174.9 104.5256.885.4171.4014.914.922.6184 4.21984
1985 11281.4175.4 106.0258.585.2173.3016.116.122.9182 4.71985
1986378.0238.3 139.7346.8118.7228. 1018.818.831 229 0 2.21986
1987412.1255.0 157.1380.5143.2237.3011.811.831.629 5 2.11987
1988 g010.710.727.926 8 1 11988



PRICES
ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד  כ"ז/12. לוח
TABLE XXVII/12.CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP

Annual average
Base: 11976 = 100.0 הבסיס:

GH'nn

שנת1 vxinn

Main group 1988 1987 1986 11985 1984 1983 1982 ראשית קבוצה

andושומרון■הודה SamariaJudea

הכללי 4,199.510,069.046,384.21,950.82,927.13,309.33,597.7GENERALהמדד INDEX

ירקות ללא 4,224.310,101.446,301.11,920.82,868.23,229.93,489.9Theהמדד index excluding
vegetablesופירות and fruit

ופירות 3,999.59,807.247,056.02,193.83,403.43,950.54,469.1Vegetablesירקות and fruit

51,070.92,104.33,165.13,526.93,827.0Food§4,446.011,150.9מזון

הדירה 4,971.211,075.052,559.02,190.12,580.52,624.42,835.3Householdאחזקת maintenance
,3,138.36,466.324,791.5886.1Iריהוט 303.71,486.71,574.6Furniture

והנעלה 4,200.98,818.936,200.61,401.62,251.02,598.52,803.6Clothingהלבשה and footwear

ותקש1רת 4,758.011,471.355,641.02,591.63,859.34,472.94,811.1Transpotrתחבורה and communication

3,877.29,106.343,441.61,621.72,429.82,810.13,214.5Healthבריאות

ותרבות 2,694.36,059.925.514.91.051.51,832.22,264.32,546.7Educationחינון and culture

אחרים 3,798.910.223.351,282.92,121.03,464.53,943.54,126.2Otherשירותים services and
miscellaneousושונות

nryAreaGazaחבל

הכללי 4,294.010,784.651,006.82,232.03,339.03,705.04,117.2GENERALה0דד INDEX

ירקות ללא 4,022.110,683.650,109.42,194.93,239.13,601.23,960.0Theהמדד index excluding
vegetablesופירות and fruit

ופירות 4,425.711ירקות ,406.556,402.42,454.63,939.54,328.65,051.1Vegetables and fruit

4.249.310,939.250,528.22,191.13,244.03,538.23,935.4oodמוון

הדירה 6,297.614,250.968,279.72,966.43,556.33,531.43,701.2Householdאחזקת maintenance

2,830.26,446.728,299.31ריהוט ,299.51,983.82.242.62.588.8"urniture

והנעלה 3,607.68,611.639,676.51,867.03,091.83,457.43,805.5Clothingהלבשה and footwear

ותקשורת 4,738.111,499.053,118.22,458.13,697.74,569.54,943.3Transpotrתחבורה and communication

5,218.513,062.771,739.32,982.64,474.75,578.55,851.2Healthבריאות

ותרבות 2,972.86,793.030,531.71.249.61,977.02,429.92.837.8Educationחינוך and culture

אחרים 3.741.210,822.155,853.72.366.63,853.24,405.74,760.1Otherשירותים services and
miscellaneousושונות

1 For comparison with previous years  the 1985 indices and after must
be multiplied by 100.

ב100. להכפילם יש קודמים, מדדים עם ואילו 1985 מרדי את להשוות כדי
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FOOD CONSUMPTION

Agricultural year

מזון קבוצת לפי ליום, לנפש והתזונתי האנרגסי הערך  כ"ז/13. לוח
TABLE XXVII/13.DAILY PER CAPITA ENERGETIC AND NUTRITIVE VALUE,

BY TYPE OF FOOD

מזונות צריכת

חקלאית שנה
1986/87 תשמז

וגרם) שומן
Fat (gm)

(גרם) חלבון
Proteins (gm)

:nin
חיים מבעלי

Thereof: ani
mal protein

הכל סך
Total

קלוריות
Calories
)kcal)

1985/86 roe//7

(גרם) שומן
Fat (gm)

(גרם) IQVn
Proteins (gm)

מזה:
רויים מבעלי

Thereof: ani
mal protein

הכל סך
Total

קלוריות
Calories
)kcal)

TOTAL
Moal§
Eggs
Fish
Milk and dairy products
Cereals and cereal producls§
Potatoes and starches
Sugar and honey
Pulses. oil seeds and nuts
Vegetables
Fruit (including melons)
Oils and lats
Miscellaneous

TOTAL
Meat
Eggs
Fish
Milk and dairy products
Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Sugar and honey
Pulses, oil seeds and nuts
Vegetables
Fruit (including melons)
Oils and lats
Miscellaneous

Judea and Samaria

2,93186.728.280.8
18716.016.013.2
181.41.41.3
20.40.40.1

17910.410.410.1
1.28340.75.2

481.001
382_

1195.94.9
1107.01.0
2223.34.3
357_40.5
240.60.1

Gaza Area
2,61273.719.068.9
11710.410.48.2
282.12.12.0
40.70.70.1

1025.85.85.3
1.30241.45.2

400.90.1

4.6
0.7
2.8

39.9

4.9
5.0
2.4

0.1

316
101
78
162
353
9

80.9
12.6
1.4
0.1
9.9
5.2
0.1

4.7
0.9
45

41.3
0.2

68.9
7.7
2.0
0.1
4.9
5.3
0.1

4.9
0.7
2.8

40.4

ושומרון יהודה

הכל 2,91885.527.3סך
17815.215.2בשת
191.51.5ביצים
20.40.4דנים

ומוצריו 17410.210.2חלב
ומוצריהם! 1.29141.0דגנים

ועמילנים אדמה 541.2תפוחי

ודבש 378סוכר

ואגוזים שמן גרעיני 1145.7ק0ניות,
1036.5רקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 2163.2סירות
ושומנים 364שמנים

250.6שונות
עזה חבל

הכל 2,59673.118.4סך
1099.59.5בשר
272.12.1ביצים

40.80.8דנים
ומוצריו 1006.06.0חלב

ומוצריהם 1.30941.6דגנים
ועמילנים אדמה 420.9תפוחי

ודבש 305סוכר

ואגוזים שמן גרעיני 1004.8קסניות,

764.9ירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 1582.3סירות

ושומנים 3570.1שמנים

90.1שונות

r

C

n

■>

c



housing conditions and household equipment בית וציוד דיור תנאי
דירה וגודל דיור צפיפות גודל, לפי בית, כ"ז/14.משקי לוח

TABLE XXVII/14.HOUSEHOLDS, BY SIZE, HOUSING DENSITY, AND SIZE OF
DWELLING

Percentages
Size of household and dwellinc

and housing density 31988 21987 1986 '1985 י 1980 1975 דירה גודל בית. pvm גודל
דיור וצפיפות

and SamariaJudea
(אחוזים) הכל O100.0100.0TOTAL.0100.0100.0100.0100ך (percentages) בית במשק Personsנפשות in household

14.74.35.14.94.54.61

29.17.68.67.98.18.42
38.36.58.58.27.88.23
49.28.38.79.29.410.44
510.09.710.710.810.911.25
610.011.511.511.711.511.56
7 +48.852.146.947.347.845.77+
בדירה Roomsחדרים in dwelling
124.916.713.312.011.010.61
240.536.733.331.729.330.32
322.225.729.028.629.430.13
48.914.117.319.020.019.64
5+3.56.87.18.710.39.45+
להדר Personsנפשות per room
מאחת 4.04.96.76.97.37.3Lessפחות than one

1.08.38,110.110.210.310.71.0
י1.11.9 10.714.217.919.420.420.41.11.9
2.02.924.425.628.928.629.129.92.02.9
3.03.920.420.318.117.617.316.53.03.9
4.04.914.312.09.18.98.08.24.049
5.05.98.07.34.64.03.83.6' 5.05.9
6+10.07.64.64.43.83.46+

למשק נפשות 6.46.856.456506516.41Averageממוצע no. of persons per
בודדים) (כולל householdבית (incl. singles)
דיור צפיפות 3.12.92.52.52.42.4Medianחציון housing density

עזה AreaGazaחב>
(אחוזים) הכל O100.0100.0TOTAL.0100.0100.0100.0100ך (percentages)
בית במשק Personsנפשות in household

14.13.44.33.83.03.31

27.88.09.07.88.49.02
37.88.29.68.99.49.83
48.79.310.710.810.39.84
58.710.010.711.210.510.85
611.011.511.011.011.611.96
7+52.149.644.746546.845.47 +
בדירה Roomsתדרים in dwelling
117.116.421.521.517.616.41
238.336.629.228.928.028.52
322.623.422.623.626.426.83
414.015.016.916.317.319.44
5+8.08.69.89.710.78.85+
לחדר Personsנפשות per room
מאחת 3.93.46.05.45.25.4Lessפחות than one

1.07.47.78.17.07.08.81.0
1.11.912.514.616.516.418.017.71.11.9
2.02.928.730.929.329.732.132.32.02.9
3.03.921.921.619.719.119.51943.03.9
4.04.914.111.810.011.39.69.24.04.9
5.05.96.55.24.95.54.33.55.05.9
6+4.94.8555.64.33.76+

/7a/j< נפשות 6.86.746.286.456506.42Averageממוצע no. of persons per
נודדים) (כולל householdנית (incl. singles)
דיור צפיפות 2.92.82.72.72.62.6Medianחציון housing density

1 See note I to Table XXVIIM7.
2 See notes 23 to Table XXVII/17.
3 For diUiculties in enumeration  see introduction.

.1 כז/7 ללוח ו הערה ראה 1

כ'7/1ו. ללוח 3  2 הערות ראה 2

נ0נוא. ראה בסקירה קשיים על 3
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קיימא בני מוצרים שברשותם בית משקי כ"ז/15. לוח
TABLE XXVII/15.HOUSEHOLDS POSSESSING DURABLE GOODS

הבית משקי מכלל Percentאחוז of all households
inniui min■עזה הבל

Judea and SamariaGaza Area

Thereof: :mr<Thereof: :mo

הכלmmמוצר הכל10 YearCommodityסך
TotalTotalnnnn

עריםכפייסערים
TownsVillagesTownsRefugee

camps

או גז לנישול 197432.722.8מכשיר 59512.7186741974Gas or electrical
198175.370.3חשמל 86.370.971 670.31981range for cooKing

198379 580 0 78 086.888 286.31983
198584.685.3 83.186.189882.21985

חשמלי (3.4)197213.8מקרר 40 75.711.9(19 (1972Electrical refrigerator
198151.533.6 88.166.269.366.51981
198359.845.8 91.776.882.978.91983
198566.355.2 93.877.883.075 11985

כביסה 197413.026מכונת 41.0305.4(0.7)1974Washing machine
198127.4105 67015.824.59.61981
198331.916.3 73.330.240.32351983
198537.2233 75.038.947.134.31985

197274.971.5רדיו 86.885.587.484.81972Radio
198180.2769 89.389.892587 31981
198382 4789 90.786.385.587 51983
198580.177 1 91.086.988.885.11985

שחור/לבן (25)197210.0טלויזיה 28.77.514.3(3.4)1972TV set
198160.751.3 79569.672568.21981
198367.163.3 74.477.778.076.71983
198566.165.8 64576.578.176.11985

צבעונית 019813לויויה A(l'> 9.!(0.7).O2)(0.4)198!Colour TV

19838.44.4 20.06.410.23.41983
198512.86.2 33.28.210.85.31985

19744.83.0רשמקול 9.92.93.7(23)1g74Tape recorder
198131.324.8 45.023.024.62051981
198350.944.4 65.354.355.251.51983
198555.850.7 72 454.757.050.11985

חשמלי מזון (1.2)19814.1מערבל 11.4(2.2)4.1(0.7)1981Electric mixer
19835.52.8 14.67.813.7(25)1983
19858.63.9 22512.216.97.31985.

רושמל' (0.9)(2.5)1981רוך 5.7(0.3)0.4)(0.2)1981Electric boiler
1983(2.6)(1 3) 6.9(0.9)(1.3)(0.6)1983
19852.9(1.7) 7.03.35.3(12)1985

שמש 198128.822.9רור 42.541.148.733.61981Solar heater
198337.933 0 52.261.367.663.01983
198545.039.5 63 169.375.264.01985

(1.3)19722.3אופניים 3.35.8666.01972Bicycle
19816.44.9 9.712015.610.61981
19838.86.7 14.615.618.613.91983
19858.06.7 11.218.623.913.61985

פר0ית 1972Private(2.6)(2.4)19722.35.42.3מכונית car
19816.331 15.16.7102(3.9)1981
19839.96.2 22.014.120.6(70)1983
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יישוב צורות לפי הדירה, על ובעלות בדירה שירותים כ"ז/16. לוח
נבחרות

הבית .pmn מכי אחוז

1nr>1ej1Judea and Samaria

Total הכל Townsסר Villagesערים כפרים

197419811985197419811985197419811985

64.174.580.984.089.093.454.366.875.8מ0נח
בישול אמצעי

גו ו/או 74.686.687.495.669.083.9חשמל
ביבר ג1 31.062777662.962.975.318.961.978.7מ1ה.

67.322.19.136.611.53.578.826.410.2נפט
0.92.54.46.0(1.2)(0.5)3.24.3(1.7)אחר

הדירה חי0ום אמצעי
41.724.018.667.238.734.930.717.112.9נפט

פחם 52.163.665.120.239.735.866.274.7765עץ,
חשמל
אחר

4.7
5.4
4.3

9.8
3811.2

14.1
4.9

19.7
6.8

(16)1.9
4.2

6.2
2.6

חימום (1.8)(2.1)(1.5)(2.8)(2.6)(1.4)(2.7)(2.7)(15)אין

המים מקור
נדירה זורמים 23544.961.660.979.091.09.829.349.5מים

בחצר 17.020.413.617.613.47.313.320.415.3ברז
בחצר 33.025.418.911.35.61.246.037.627.9בור

ציבורי 30.912.76.9(0.3)26.59.25.410.21.9מקור

שירותים
בלבד לרחצה חדר

23.7
34.839.3

45.8
53.650.116527.6365

ושירותים 15.713.320.127.612.67.8לרחצה
רחצה חדר 76.349.347.254.226.222.383559.655.6אין

מקלחת1 או 17.028.634.944.049.258.77.820.327.6אמבטיה
שימוש 78.885.390.198.897.699869.078.4855בית

שטיפה2 12.519.829.625.735.151.76.812.922.0מתקן
שימוש בית 31.021.5145(02)(2.4)(1.2)21.214.79.9אין

לרחצה מים חימום
שמש 29.444.241.860.724.039.2דוד
חשמל (1.1)(08)(10)5.5(1.1)(2.4)דוד
/j (0.4)2.7(0.4)(1.1)(04)(22)מתקן

coi עץ (נפ0, 65.551.950.832.972.157.7אחר
מים am'n (0.3<(0.4)(0.1)(0.8)(0.2)(05)אין

חשמל
היממה שעות 45.850.663.191.595.898.227.626.946.4כל

ביממה שעות 46.541.0(10)(15)31.028.1מספר

הדירה על נעלות
48.558.267.885.991.591.0בבעלות3

1אין בבעלות 10.23.02.37.93.22.36.83.125לא
שנררירה משלמים

16.713.511.543.638.129.87.34.66.2בשכירות

אץ הפליסים, במחנות הדירה על בעלות בהגדרת קושי עקב 3 .wryvj בית להם w"ts בית משקי מתור 2 בדירה. 1ורמים מים עם בית משקי מתוך 1

כאזור. הכל לסך נם ולפיכך הפליסים מחנות אוכלוסיית עבור הנתונים מופיעים
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TABLE XXVII/16.HOUSEHOLD FACILITIES AND OWNERSHIP OF DWELLING,
BY SELECTED TYPES OF LOCALITIES

Percent of all households
mv VnnGaza Area

Total Townsהכל פליטיםערים nnnr)
Refugee Camps

197419811985197419811985197419811985

82.596.494.385.697.495.882.597.194.3Kilchen
Cooking lacilities

72.087.272.890.870.283.7Electricity a'0 gas
15.270.684.923.171587.87.868.7825Thereof: gas only
84.326.49.476.225.37.092.228.813.5Kerosene
(0.5)(1.7)3.4(0.7)(1.8)2.2(0.9)2.8Other

Heating facilities
13.47.41.919.110.42.48.85.81.9Kerosene
64.946.936.258.544.136.868.541.732.1Timber. coal

| (03)
9.0
(0.8)

13.1
(0.5)

(0.5)
12.7

(0.8)
18.0
(0.4)(0.1)

5.0
(0.8)

8.6
(0.3)

Electricity
Other

21.435.948.321.932.042.422.646.757.1No heating facility

Water source
13.951.475.125.763.183.23.439.768.5Running water in dwelling
61.544.022.162.333.715.057.856.929.4Tap in courtyard
(0.3)(1.1)(0.2)(0.4)(0.2)(0.1)(0.7)Cistern in courtyard
24.33.52.411.63.0(1.6)38.8 '2.8(1.7)Communal source

Facilities

/ 18.3
. 44.458.353.161.633.658.3Bathroom only

16.814.3
C.XJ.D

16.617.1
ו ו ס.

17.47.5Bathroom and toilet
81.738.827.473.530.321.488.548.934.2No bathroom
16.138.063.429.147.069.34.827.557.1Tub or shower1
79.097.897.386.298.398.777.699.097.4Toilet
7.314.471.613.724.578.4(0.4)2.864.1Flush2
21.0(2.2)2.713.8(1.7)(13)22.4(1.0)(2.6)No toilet

Water heating for bathing
44.470.352.075.935.365.0Solar heater
(0.3)(0.1)(01)(0.1)(0.4)Electric boiler

(0.6)(0.9)0.3Gas boiler
55.128.647.422.364.234.4Other (kerosene. timber, etc.(
(0.2)(0.2)(0.5)(0.3)(0.1)(0.1)No water heating

Electricity
34.588592.856.889.293.714.183.994.4 .Around the clock

(0.7)(0.1)(0.7)For part of the day

Ownership of dwelling
71.680.889.1Owned3

8.7(1.3)(20)9.6(2.7)(1.7)8.9(0.2)Not owned but
no rent is paid

9.86.44.018.914.07.6(1.7)(0.5)Rented

I O! households with tunning water in dwelling. 2 Of households with toilets. 3 Because oi diiliculties in delinition 01 ownership in retugee
camps. no data are presented 01 retugee camp population and. consequently. lor total in the area.
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labour and wages ושכר עבודה
ומין עבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בני אוכלוסיית כ"ז/17. לוח

TABLE XXVII/17.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND SEX

מועסקים בלתי
Unemployed

Employed persons

זמנית נעדרו
מעבודתם

Temporarily
absent from

work

חלקית עבדו
Worked
parttime

מלא /tjm
Worked
fulltime

מועסקים

הכל סך
Total

העבודה no
Labour force

אוכלוסיית
14 + בני

Population
aged 14+

'000 '000 '000 '000

nun ■inmiuiJudeaand Samaria
Totalהאוכלוסייהכל population

11 980401.0137.234.2134.8119.2' 10.25.42.015
י 1983420.7150.2357147.2134.77.35.22.617
1984436.3160.0367154.114275.9555.937

י 1985443.8159.235.9151.2140.55.35.48.050
1986459.6173.6378167.0155.67.14.36.638
21986441.8172.239.01657154.47.04.36.53.8
31987455.8182.240.0177.6165.37.44.94.625
41988459.1188.141.0183.0121.441.320.35.127

:malesThereofגבריםמזה:
י 1980193.3111.557.7 ■1097100.4504.3(1.8)(1.6)
י 1983203.5126.462.11240115.74.43.92.21.7
1984212.0135.063.71299121.83.84.3503.7
י 1985215.1137.563.9130.9123.33.54.1664.8
1986222.9148.8667143.8135.65.03.25.03.4

21986213.5147.669.11427134.64.93.24.93.3
31987221.3159.972.2156.21477473.8372.3
41988223.2163.673.3159.1106.835.017.34.52.7

TllVGazaחבל Area
Totalהאוכלום"הכל population

י 1980242.781.333.580.975.62.03.3 (0:4)(0.5)
י 1983261.685.832.885.379.62.23.5(0.5)(0.6)
1984264.988.033.287 279.63.73.9(0.8)(0.9)
י 1985278.892.033.090.983.52.45.0(1.1)(1.2)
1986286.695.633.494.287.13.04.1(1.4)(1.5)

21986276.595.134.493.786.63.04.1(1.5)(1.5)
1987282.6101.736.0100.290.93.36.0(1.6)(1.6)

41988291.9101.234798.969.413.216.32.42.3

:Thereofגבריםמזה: males
י 1980115.875.865575.671.1(1.6)2.9(0.2)(1.6)
י 1983125.780.764.280.4 ■75.4(19)3.1(0.3)(0.4)
1984127.383.465.582.975.93.53.5(0.5)(0.6)
'1985134.387.865.486.880.02.34.5(1.0)(1.1)
1986138.991.265790.283.82.73.7(1.1)(1.2)
21986134.290.767.689.783.4273.6(1.1)(1.2)
1987137.097.471.196.087.43.15.5(1.4)(1.4)
"1988141.597.668.995.466512.916.02.22.3

1 One should be cautious on comparing datawith previous years; see
introduction. 2 Data refer to persons aged 15 and over. 3 Incl.
addition for coverage": see Introduction 4 For difficulties חו
enumeration  see introduction.

כמנוא. הסנר ראה קורמות; שנים עם נתונים בהש1ואת לר^הר /e1 1

כולל 3 במבוא. הסבר .ראה ומעלה שנה 15 לבני מתייחסים הנתונים 2

מבוא. ראה בסקירה קשיים על 4 במבוא. הסבר ראה כ'10י. תוספת
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מין עבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בני אוכלוסיית כ"ז/18. לוח
מטרה לפי בחו"ל, ושהייה וגיל

TABLE XXVII/18.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX AND AGE AND STAY ABROAD, BY PURPOSE

Thousands, unless otherwise stated אחרת צוין בן אס אלא אלפים,

no Xjj/,7
בכוח מאוכלוסייתאינם
העבודההעבודה 141בניכ1ח

Not in labourr forceLabou"/0 labour force
forceof population

ואוכלוסייה 4+aged
14+ בגיל

וגיל I'OPopulationThereof: ■onn■D■o
CO

■D
<VסegSex and age

aged
הכל+14 ?0

O
. n
= CD

פ o0 o

כר
Totaln o

J 10
c oI?

b$S|
r םם. or
n >c כד

*//b ■6

11*/ fbt
i§

^1*£a
X
UJ

i 73
_cX

UJ
< 73

ושומרון JUDEAהודה AND SAMARIA
'1983420.5270.410.77.8150.1160.835.738.21983'
1984436.3276.38.45.7160.0168.436.738.61984
11985443.8282.09.35.0159.2168535.938.019851
1986459.6286.08.34!173.6181937.839.61986
21987455.8273.66.43.4182.2188.640.041.419872

גברים .Thereofמזה: males
י 1983203.677.210.06.3126.4136.462.167019831
1984212.077.07.94.5135.0142.963.767.41984
י 1985215.177.68.74.11375146.263.968.01985"
1986222.974.17.53.4148.8156.366.870.11986

21987221 361.55.72.7159.9165.672.274.819872
עזה GAZAחבל AREA
י 1983261.7175.98.05.685.893.832.835.81983'
19842649176.97.65.388.095.633.236.11984

י 1985278.8186.8654.292.098533.035.319851
1986286.6191.07.04.795.6102.633.435.81986

21987282.6180.84.62.3101.7106.336.037.619872
גברים :Thereofמזה; males

'1983126.044.96.45.181.187564.369.41983'
1984127343.96.24.883.489.665570.41984
י 1985134.34655.34.087.893.165.469.319851
1986138.947.7554.491.296.765.7'69.61986

21987137.039.63.42.197.4100.871. 173.619872
31988

 ושומרון 459.1271.04.02.6188.1192.141.041.8JUDEAANDSAMARIAיהודה
כולל 0GRANDך TOTAL
1824 :2.155.956.743.343.9Thereof(08)129273.3מזה: 1824
2534120.357.12.10.463.265.352.654.32534

. 35+157.298.4(1.1)58.859.937.438.135+
הכל גבריםסל :10223.259.63.5P9)163.6167.173.374.9Thereofח: malestotal

1824 :50.751.275.275.9Thereof(15)(05)067516.7!ה: 1824
253461.75.4(19((0.3)56.358.291.394.32534
35+66.619.1(10)47.448.471.272.735+
 עזה 101.2103.934.735.6GAZA(18)291.9190.72.7חבל AREA
כולל 0GRANDך TOTAL
1824 :28.628.935.936.3Thereof(12)(03)79.651.0מזה: 1824
253479.741.62.0(05)38.140.147.850.32534
35+98.968.9(0.4)30.030.430.330.735+

הכל גבריםסך :97.699.668.970.4Thereof(1.6)0141.543.92.0וה: malestotal
1824 :,7m41.4.13.5(0.1)(1.1)28.028.167.567.9Thereof: 1824
253441.44.6(i5)(04)36.838.389.092.52534
35+41.112.8(0.4)28.328.768.969.835+

כ ללוח 1 הערר, ראה 171ו/לו.1 See note 1 to Table XXVI)
כי17/1. ntfy3  2 nnyn ואה 22 See notes 23 to Table XXVII 17.
.hod ראה כפקידה קשיים ו\ל 3Productionion  see 13 For difficulties in enumera
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גיל קבוצת לפי העבודה, בכוח ואחוז ומעלה 14 בני גברים כ"ז/19. לוח

גיל קבוצת

(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

VIIIXII
י196819701975 י1980 198519862198731988י19831984

ושומרון יהודה

222.9 215.1 212.0 203.5 193.3 177.4 153.7 141.5

223.2 221.3 213.5

36.9 35.9 35.7 35.5 42.2 35.8 30.9 25.4

27.5 . 27.0 27.5

67.5 66.6 67.0 64.8 64.1 61.0 54.7 44.1 28.9 24.1

61.7 61.3 55.5 50.0 47.1 41.7 30.7 29.4 24.7 20.1

17.5 17.2 15.9 16.5 18.0 17.0 21.5 22.0 22.9 21.4

18.5 18.2 17.6 18.6 18.3 19.2 18.7 15.6 14.3

16.3 15.4 15.5 14.9 14.7 12.4 11.0 13.0 15.3

14.8 13.6 15.3 12.6 16.4 17.7 20.9

17.5

16.1

15.4 14.3 14.0

14+ הכלנני סך

15+ בני

1417

1517

1824

2534

3544

4554

5564

+65

עזה חבל

14+ הכלנני 79.990.4104.9115.8125.7127.3134.4138.9סך

15+ 137.0141.5§134.2בני

141716.020.220.824.922.121.122.322.4

151717.716.417.6

182414.419.529.232.436.335.840.441.041.041.4

253410.913.116.522.831.133.234.537.239.141.4

354413.714.014.111.19.610.510.411.812.813.2

45549.79.911.512.111.111.310.910.911.110.7

55646.76.45.67.28.88.88.99.09.79.9

65+8.57.37.25.36.76.66.96.76.87.3

.1 נז/7 ללוח 1 הערה ראה ו

כז/17. ללוח 32 הערות ראה 2
מבוא. ראה בסקירה קשיים על 3
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TABLE XXVII/19.MALES AGED 14 AND OVER AND PERCENT IN LABOUR
FORCE, BY AGE GROUP

Age group

14+ נגיל מהאוכלוסייה maps! hid TinK
Percent labour force of population aged +14

31988 21987 1986 '1985 1984 '1983 '1980 1980 1975 1970
VIIIXII
1968

TOTALage 14+

age 15+

1417

1517

1824

2534

3544

4554

5564

65+

Judea and Samaria

66.7 63.9 63.7 62.1 57.7 56.2 61.9 61.4 56.0

73.3 72.2 69.1

26.0 23.8 23.4 25.4 24.9 24.2 26.8 22.4 23.0

33.2 32.9 30.4

75.2 72.2 67.8 65.4 63.7 59.5 49.7 48.4 58.3 61.4 58.2

91.3 88.7 86.0 83.0 83.6 82.0 76.9 75.0 82.7 89.0 84.4

92.2 91.2 90.1 88.7 89.0 88.8 87.9 86.0 90.0 89.3 82.9

85.2 85.4 85.9 84.1 83.4 84.7 86.5 84.4 85.6 79.1 74.7

67.3 72.0 72.6 69.7 69.3 72.8 75.8 73.6 72.7 66.8 53.1

35.7 36.6 34.8 33.1 33.3 36.6 42.1 39.7 39.0 35.2 27.6

Gaza Area

58.863.064.664.865.564.265.565.465.7TOTALage 14+

67.671.169.0age 15+

21.120.324.026.627.327.626.826.225.41417

29.430.125.51517

63.764.264.764.565.461.262.664.865.370.667.51824

89.093.987.982.082.579.180.882.381.786.989.02534

84.793.295.092.093.793.891.590.490.290.790.43544

76.186.887.891.893.491.991.889.588.185.481.34554

54.861.466.177.877.873.970.668.368.866.458.75564

23.434.830.634.032.131.334.831.129.428.925.465+

1 See note 1 10 TableXXVII' 17
2 See notes 23 to Table XXVll'17.
3 For difficulties m enumeration  see inlroduction

719 עזה וחבל שומרון יהודה,



ומין כלכלי ענף לפי מועסקים,  כ"20/7. לוח
TABLE XXVII/20.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

11
po

8

ם E

c o
3 3
a.

r 01
c £

2 .*2to 01
2 5

!I
o £>S

£ ס

nS 3re "

r 55 נח

o g

>

000

Code 3,7,9 12 סמל

ושומרון SamariaJudeaיהודה and
1970 המועסקים 114.6100.039.314.214.711.24.112.73.8Allכל employed persons
1975132.5100.027416.622.611.84.51333.7

21980134.8100.026.216.922.612.74.51333.8
1982140.9100.025.216.524.011.94.51394.0

21985151.2100.022.016.324.81384.913.44.8
1986167.0100.023.116.324.413.84.912.64.9

31986165.7100.022.916.324.61384.812.749
987177.6100.020.317.025.014.25.712.55.3ו4
51988183.0100.023.916.024.713.25.611.45.2
1970 גברים :91.0100.032,314.518.513.65.212.13.8Thereolמזה: males
1975108.6100.020.117.227513.95.511.84.0
21980109.6100.017.318527.815.05.411.74.3
1982115.1100.017.017.729.414.05.512.04.4
21985130.9100.017.417.428.615.45.610.45.2
1986144.0100.018.017.228.315.55.610.25.2

31986 .142.7100.017.717.328515.55.510.25.3
41987156.2100.016.417.628.415.56.410.25.5
51988159.1100.018.416.928.314.96.59.55.5

AreaGaza
1970 המועסקים 58.7100.032.711.812.416.26.015.35.6Allכל employed persons
197572.6100.024.014.222.114.07.313.25.2
2198080.9100.018519.523.114.06.613.05.3
2198282.0100.017.715.927.213.76.21355.8
21985 90.7100.019.717:523.914.45.212.86.5י
1986 ^94.1100.019.117.625.014.15.112.86.3
3198693.7100.019.117.325.114.35.212.86.2
1987100.2100.018.318.123.815.05.5 ■12.76.6
5198898.9100.020.215.426514.55.311.46.7
1970 גברים :54.6100.033.99.513.416.96.413.96.0Thereofמזה: males
197567.7100.024.313.723.714.57.810.85.2

2198075.8100.019.019.024.714.56.910.55.4
2198277.9100.017.915.928.914.16.410.86.0
2198586.6100.020.117.625.014.75.41056.7
198689.9100.019.417.526.214.65.310.76.3

3198689.7100.019.417.426.214.75.310.76.3
198796.0100.018.718.324.815.45.710.36.8
5198895.4100.020.715.727.314.95.59.06.9

1 Electricity and water. finance and business services, personal and
other services. 2 See note 1 io Table XXVII/17. 34 See notes
23 to Table XXVII/17 5 For difficulties in enumeration. see
introduction.

ראה 2. ואחרים. אישיים שירותים עסקיים. ושירותים פיננסים 1מים, חשמל ו

על 5 כז/17. ללוח 3  2 הערות ראה 4  3 .1 7/0 ללוח ו הערר.
כובוא. ראה בסקירה קשיים
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עבודה ומקום נבחרים כלכלה ענפי לפי מועסקים, כ"ז/21. לוח
TABLEXXVII/21 .EMPLOYED PERSONS, BY SELECTED ECONOMIC

BRANCHES AND PLACE OF WORK
mv וביובל שומרון ביהודה.

Samarian Judea.בישראל
and Gaza AreasraelIn

.תרהכלסויתרהכלסר
Totaln"\uvnהענפיםבינויTotaln/*?,7nהענפיםבינויתעשייה

AgricuInduConstOtherAgricuInduConstOther
'000Iturestryructionbranches'000'toIturestryructionbranches

TOTALהכלסר
1970152.7100.038.713.88.439.120.6100.024.454.3 11.69.7
1975138.6100.031.814.57.346.466.3100.014.354.4 18.412.9
1976140.9100.031.414.48.246.064.9100.015.450.3 19.714.6
1979138.0100.028.016.810.145.174.1100.014.8462ו 22.816.2
י 1980140.6100.028.416.39.645.775.1100.013.747.4 20.918.0
1981140.1100.026.316.010.747.075.8100.012.751.0 18.218.1
י 1982143.6100.027.615.59.947.079.1100.012.852.8 17.716.7
1983144.7100.026.315.810.147.887.8100.012.250.4ו 18.618.8
1984151.0100.024.816.310.448. 590.3100.014.248.3 18.0195
י 1985152.7100.024.416.111.148. 589.2100.015.847.6 17.818.8
1986166.4100.025.016.311.447.394.7100.015.848.0 17.418.8
21986164.9100.024.916.311.447.494.5100.015.648.1 17.518.8
31987168.8100.022.816.911.049.3108.9100.014.545.6 18.121.8
41988172.5100.027.316.010.046.7109.4100.015.3495 15.419.8

ושומרון■הודו .Judea and Samaria
197099.8100.042.514.68.434.514.7100.017.757.2 (12.9)12.2
197591.9100.034.615.88.441.240.4100.010.955.0 18.6155
197692.6100.033.914.910.041.237.1100.012.249.6 20.917.3
197992.5100.031.515.911.840.839.8100.010.347.7 23.918.1

י 198094.3100.033.215.210.740.940.6100.09.950.1 21.019.0
198193.5100.030.515.711.941.939.9100.09.352.7 18.119.9
'198297.5100.032.115.910.641.443.0100.09.454.1 17.918.6
י 198399.1100.029.516.111.043.448.1100.08.453.4 18.220.0
1984104.0100.028.515.911.344.350.1100.09.851.0 17.921.3

י 1985103.8100.027.316.212.444.)47.5100.010.752.3 !6.620.4
1986115.7100.028.615.712.743.051.3100.010.750.6 8.020.7ו
21986114.6100.028.415.712.843.151.1100.010.451.0 17.820.8
31987114.7100.026.016.612.245.262.9100.09.848.4 17.724.1
"1988119.0100.031.215.910.742.264.0100.010.350.7 16.122.9

Gazaעזהחבל Area
197052.9100.031.612.18.547.85.9100.040.747.4 (8.5)3.4
197546.7100.026.312.05.156.625.9100.018553.3 18.110.1
197648.3100.026.513.54.655.427.8100.019.651.8 18.510.1

י 197945.5100.021.118.27.053.734.3100.020.144.3 21.614.0
י 198046.3100.018.818.67.355.334.5100.018.344.0 20.916.8
198146.6100.018.016.58.457.135.9100.016.249.5 18.415.9
'198246.1100.017.914.88.558.836.1100.016.951.2 17.414.5
י 198345.6100.019.215.28.257.439.7100.016.746.9 19.117.3
198447.0100.016.517.18.557.940.2100.019.645.1 18.117.2
'198548.9100.018.016.28.457.441.7100.021.642.3 19.017.1
198650.7100.016.917.88.257.143.4100.021.844.9 17.116.2
2198650.3100.016.917.68.357.243.4100.021.844.7 17.116.4
198754.1100.016.017.58.458.146.0100.021.041.9 18.718.4
"198853.5100.018.616.38.456.745.4100.022.347.9 14.3155

I See note ו 10 Table XXVII 17
23 See notes 23 to TableXXVII.' 17.
A For ditficulties in enumeration, see introdution

.1 7/r3 ללוח 1 הערה ראה 1

כז/7ו. ללוח 3  2 הערות ראה 3  2

ל1בזא. ראה כפקידה קשיים על 4
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עבודה ויישוב אזור נבחרים, כלכלה ענפי לפי מועסקים, כ"ז/22. לוח
TABLE XXVII/22.EMPLOYED PERSONS, BY SELECTED ECONOMIC

BRANCHES AND AREA AND LOCALITY OF WORK

11988
עבודה ויישוב הכלאזור crownבינויn"KJunחקלאותסך ijvArea and locality

TotalAgricultureIndustryConstrOtherof work
ruction

Thousandsאלפים

כולל 0281.963.644.471.2102.1GRANDך TOTAL
המגורים 772.547.027.617.280.5Inבאזור area of residence

המגורים 142.444.921.912.763.0Inביישוב locality of residence
אחר 30.02.15.74.617.5Inביישוב other locality

109.416.616.754.021.6Inבישראל Israel
בירושלים :2.410.96.7Thereof(0.1)020.1זר.: in Jerusalem

ושומרון 183.043.729.245.164.8JUDEAיהודה AND SAMARIA
הכל סך  TOTAL

המגורים 18.912.750.1In(.119.037באזור area of residence
המגורים 94.035.413.88536.3Inביישוב locality of residence

אחר 5.24.313.8In(1.7)25.0בייצוב other locality
64.06.610.332.414.6Inבישראל Israel

בירושלים :2.410.965Thereof(0.1)20.0מזה: in Jerusalem
הכל סך עזה 98.919.915.226.137.3GAZAרובל AREATOTAL

המגורים 53.59.98.74.530.4Inבאזור area of residence
המגורים 48.59.48.14.226.7Inביישוב locality of residence

אחר .3.7Inother(0.3)(0.6)(0.5)5.0ביישוב locality
45.410.06.521.66.9Inבישראל Israel

1Percentsאחוזינ

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL
המגורים 61.273.962.324.278.8Inבאזור area of residence

המגורים 50.6705.49.317.861.7Inביישוב locality of residence
אחר 10.63.413.06.417.1Inביישוב other locality

38.826.137.775.821.2Inבישראל Israel
בירושלים :5.515.46.6Thereof(0.1)7.1מזה: in Jerusalem
ושומרון 100.0100.0100.0100.0100.0JUDEAיהודה AND SAMARIA
הכל 0ך  TOTAL
המגורים 65.084.964.828.277.3Inבאזור area of residence

המגורים 51.481.147.118.856.0Inביישוב locality of residence
אחר 17.89521.3In(3.8)13.6ביישוב other locality

35.015.135.271.8225Inבישראל Israel
בירושלים :8.324.210.0Thereof(0.2)10.9מזה: in Jerusalem

הכל סך עזה 100.0100.0100.0100.0100.0GAZAחבל AREATOTAL
המגורים 54.149.757.417.3875Inבאזור area of residence

המגורים 49.047.453.616.271.6Inביישוב locality of residence
אחר 9.9In(11)(3.7)5.12.4ביישוב other locality

45.950.342.682.718.5Inבישראל Israel

1 For difficulties in enumeration  see inlroduction. מנו* ראה נפקידה ■d"W|7 על 1
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כלכלי ענף לפי לשכיר, ממוצע יומי ושכר שכירים מועסקים, כ"ז/23. לוח
TABLE XXVII/23.EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND AVERAGE DAILY

WAGE PER EMPLOYEE, BY ECONOMIC BRANCH

£5
*I

li. u

Fa

If
E

3w ^0

/J
SI

.5 ■c
n!E 5

1?E

xo g

Code 3,7.9 8 12 סמי

Judea and Samaria

Gaza Area

Employed persons (thousands)
4.9
5.1
7.3
8.1
9.4
9.4
3.8
4.2
5.9
5.8
6.6
6.5

17.6
17.9
20.3
21.1
22.3
20.9
9.6
105
11.6
12.0
12.8
11.2

6.0
6.0
7.3
8.0
10.0
10.3
5.3
5.3
4.8
4.8
5.4
5.3

15.7
17.2
20.8
23.1
25.2
24.2
10.2
113
12.9
13.4
15.0
14.3

Judea and Samaria

Gaza Area

Employees (thousands)

30.0
305
37.5
40.8
44.4
45.1
16.1
18.7
21.7
235
23.8
26.1

(אלפים) O'pouin
22.0
22.8
24.6
27.2
30.1
29.2
10.3
15.8
15.9
16.5
18.1
15.2

36.3
35.3
33.3
38.5
36.0
43.7
17.4
15.1
17.8
18.0
18.3
19.9

132.5
134.8
151.2
167.0
177.6
183.0
72.6
80.9
90.7
94.2
100.2
98.9

(אלפים) שכירים

Judea and Samaria

Gaza Area

2.9 17.3 3.3 3.5 27.5 14.9 7.2 76.6
3.2 175 3.0 4.2 27.4 16.6 6.3 78.2
4.3 19.7 2.5 6.4 33.9 17.7 7.3 91.8
5.0 20.6 2.8 7.0 36.6 19.9 7.6 99.8
5.6 21.7 3.4 8.4 40.2 22.8 8.8 111.1
5.4 20.2 3.2 7.7 40.3 21.7 9.0 107.7
(1.8) 9.3 2.6 (1.1) 155 7.3 11.7 49.3
2.6 10.3 (1.4) 2.1 17.2 10.7 8.0 52.3
3.4 11.5 (1.5) 3.4 19.4 11.5 11.0 61.7
3.3 11.9 (1.2) 3.3 21.6 11.6 !1.2 64.3
3.9 12.5 (1.3) 4.0 20.9 13.2 11.0 66.9
3.5 11.0 (1.0) 3.3 22.7 10.3 11.7 63.9

(n"1u) שוטפים במחירים לשכיר, ממוצע יומי oiu
Average daily wage per employee, at current prices (NIS)

1975 ושוכורון יהודה
21980
21985
1986

31987
41988
1975 עזה הבל

21980
21985
1986

31987
"1988

1975 ושומרון הודה .

21980
21985
1986

31987
"1988
1975 עזה חבל

21980
21985
1986

31987
"1988

7.77
15.45
18.86
23.60
7.07
14.94
23.97
30.64

11.09
17.77
21.90
24.47
12.69
19.65
24.21
28.01

10.97
17.42
21.96
26.25
9.98
17.67
24.39
26.22

9.82
16.32
21.27
26.65
8.66
18.03
26.13
34.24

10.81
19.10
25.08
33.92
9.81
19.83
28.87
36.00

9.19
15.53
20.48
25.96
8.44
16.47
25.27
30.96

1985 ושומרון 10.117.30הודה
198617.2814.00

3198722.3319.54
198828.2425.04
1985 עזה 9.577.54חבל
198617.9514.80

3198725.6222.21
4198831.5228.66

במה קבועימדד, =ירים llll 1981 :o.Oj _ sa100.00 =

00= 100.1111 1981base:fixed prices5 Index at
1985 ושומרון 118.99122.66127.16103.60126.39148.92128.31123.81Judeaandהודה Samaria
1986133.76146.08141.39122.70138.66151.81133.31160.65

31987152.66179.48164.93142.25160.18169.80145.19170.80
"1988176.22209.98190.79175.48183.26185.36148.25195.41
1985 עזה 92.1892.0097.3886.6692.75105.11101.3283.30Gazaחבל Area
1986 .111.181)7.63122.52115.21123.43121.3497.56114.43

31987143.12159.50169.67151.39161.94149.05107 98166.65
"1988158.28183.82187.56169.22190.64146.10112.63192.05

1 See nole 1 10 Table XXVII/20. 2 Caution is advised when using
these data; see introduction. 3 See notes 23 10 Table
XXVII 17 4 For difficulties in enumeration. see mtioduelion
5 Deflated by the consumer price index. for each area separately: see
explanation in introduction.

ראה איר.; ננתונים נטימוש יהיוהר v 2 כ]/20. ליורו 1 הערר, ראה 1

קש"ם עי 4 כ!/7ו. ליורו 3  2 הערות ראר. 3 נמבוא. הסבר
אווי לגי יצרכן. המחירים במרד נעטר, הניכוי 5 מבוא. ראר. כפקידה

נמבוא. הסבר ראה בנפרד;
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים כ"ז/24. לוח

בעלי
מקצועות

חופשייםבעלי
ע/נדיmy'אחרים,מקצועות
מכירות,מנהלים0כנ"םמדעיים

הכלי סוכניםAdministraDrvr>mודומיהםואקדמייםסך
Total1ScientificOthertors andClericalוזבנים

and acadeprofessional,managersand relatedSales
mic workerstechnicalworkersworkers

and related
'000workers

01234סמל

ושומרון.הודה
י 1980 המועסקים 2.710.1(0.8)131.3100.02.15.6כל
'1985151.2100.02.76.0(12)2.610.1
1986167.0100.02.75.9(1.1)2.710.0

21987177.6100.02.45.61.12.510.1
31988183.0100.02.05.30.92.39.6
'1980 גברים 2.712.0(0.9)106.8100.02.14.0מזה:
'1985130.9100.02.43.7(14)2511.3
1986143.7100.02.33.8(1.3)2.411.2

21987156.2100.02.23.71.32.211.0
31988159.1100.01.93.5(11)2.110.9
'1980 השכירים (1.7)4.3(0.3)75.1100.03.19.7בל
'198591.8100.03.795(0.2)3.92.4
198699.8100.03.795(0.2)4.02.3

21987111.1100.03.38.6(0.4)3.52.4
31988107.7100.02.885(0.3)3.62.1
1980י גברים (18)3.7(0.3)6.1(2.5)66.8100.0מזה:
'198582.6100.03.05.4(0.2)3.425
198689.8100.03.05.8(0.2)3.325

21987101.1100.02.75.3(0.4)3.02.6
3198898.9100.02.35.3(0.4)3.12.4

עזה חבל
'1980 המועסקים 11.3(23)(0.8)6.0(0.9)79.8100.0כל
'198590.9100.0(1.4)6.2(11)2.410.6
198694.2100.0(1.3)5.9(1.4)2.410.7

21987100.2100.0(1.8)5.9(1.3)2.211.4
3198898.9100.0(1.9)5.1(0.9)2.111.2
'1980 גברים 11.7(2.3)(0.8)3.5(0.8)74.9100.0מזה:
'198586.8100.0(12)3.8(1.2)2.310.8
198690.2100.0(1.2)3.8(1.3)2.311.1

2198796.0100.0(16)3.5(1.4)2.211.5
3198895.4100.0(1.8)3.2(0.8)(19)11.5
'1980 השכירים (0.8)(3.3)9.2(1.2)51.0100.0כל
'198561.7100.0(1.5)8.6(0.2)(3.1)(10)
198664.3100.0(1.4)8.2(3.3)(1.1)

2198766.9100.0(2.2)8.23.0(1.7)
3198863.9100.0(24)7.5(02)(28)(13)
'1980 גברים (0.8)(3.2)(5.5)(0.8)47.3100.0מזה:
'198558.6100.0(1.2)5.4(0.2)(2.9)(10)
198661.2100.0(1.3)5.2(2.9)(1.1)
2198763.6100.0(1.9)5.0(2.8)(1.8)
3198861.2100.0(2.1)4.6(0.2)(2.6)(1.3)

מבוא. ראה בפקידת o"ejp על כז/17. ללוח 3  2 הערות ראה כז/7ו. ללוח ו הערה ראה ו
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TABLE XXVII/24.EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION
AND SEX

אחרים עובדים
נתעש"ה.
בתחבורה,

ופועלים בננ"ה
מקצועיים בלתי
Other workers
in industry.
transport,
building and

unskilled workers

מקצועיים עובדים
בתעשייה,

בבנייה, במחצבים,
ופועלים בתחבורה
אחרים מקצועיים
Skilled workers

in industry
mining. building.

transport
and other

skilled workers

בחקלאות עובדים
Agricultural
workers

rj'nn'iu 'nw
Service workers

Code 78

All employed persons

Thereof: males

All employees

Thereof: males

1980'
י985ו
1986
19872
19883
י1980
1985'
1986
19872
I9883
1980 י

1985'
1986
19872
19883
1980'
1985 י

1986
19872
19883

Judeaand
20.6
22.6
22.0
225
22.8
24.9
25.8
25.4
25.3
26.1
33.6
34.7
34.4
34.1
36.3
37.2
38.4
37.9
37.2
39.2

Gaza Area

Samaria
25.1
25.5
25.4
27.2
25.6
28.5
27.9
28.1
29.2
28.1
29.6
27.7
28.6
28.7
27.3
31.6
29.3
30.0
29.7
28.2

26.3
22.4
23.2
20.6
24.1
17.6
17.6
18.2
16.8
18.5
7.6
8.5
7.8
8.4
8.7
6.9
8.2
7.7
8.4
87

6.7
6.9
6.9
8.0
7.4
7.3
7.4
7.3
8.3
7.8
10.1
9.4
95
10.6
10.4
9.9
9.6
9.6
10.7
10.4

8.418.131.121.11980'All employed persons
8.319.430.220.41985'
8.218.930.720.41986

8.518.131.719.119872
7.620.128.922.219883

8.618.531.322.51980'Thereof: males
8.719.830.721.519851

8.419.431.321.21986
8.818.532.619.919872
7.620.529.723.119883
11.014 530.129.91980'All employees
י11.017.629.527.51985
10617230.328.01986
10.916.131.426.519872

9.918.126.631.219883
:Thereof'32.41980ו.11.414.831 males
11.218.230.829.11985'
11017.731.42931986

11.316.732.627.919872
10.218.727.732.619883

I See note t lo Taoet XXVII 17 2 See notes 23 lo Table XXVII 17 3 Foj dilficutties in enumeration  see introduclon
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לפי לשכיר, ממוצע יומי ושכר בישראל העובדים שכירים כ"ז/25. לוח
נבחרים כלכלה ענפי

TABLE XXVII/25.EMPLOYEES WORKING IN ISRAEL AND AVERAGE DAILY
WAGE PER EMPLOYEE, BY SELECTED ECONOMIC BRANCHES

הכל הענפיםבינויn1NV[7nn"iui1nסך יתר
TotalAgricultureIndustryConstructiorOther

O'J'JH/(אלפים)Employees (thousands)
1975 הכל 63.99.211.935.27.6TOTALסך 1975
'198073.210.115.635.112.411980
'198276.610.013.840.911.9'1982
'198384.310.516.043.3145'1983
'198586.113.815.741.415.211985
198691.614.716.344.416.01986

§21987104.715.619.648.421.021987§
31988104.316.316.552.119.031988
1975 38.34.27.32155.3Fromמיהודה Judea and 1975
'1980 39.23.98.419.97.0Samariaושומרון י 1980
198241.23.97.52257.31982
'198345.63.98.524.88.4'1983
'198545.24.97.823.98.6'1985
198649.05.38.925.39.41986

§2198760.06.111.029.613.221987§
3198860.96.510.231.412.731988
1975 עזה 25.65.04.613.72.3Fromמחבל Gaza Area 1975
'198034.06.37.215.25.311980
י י198235.46.06.318.54.6 1982
י י198338.76.67.518.56.1 1983
י198540.99.07.917.46.6' 1985
198642.69.47.419.16.61986

§2198744.79.58.618.87.821987§
3198843.39.76.320.66.331988

Average daily wage peremployee,
at current prices (NIS)

לשכיר, ממוצע יומי שכר
ןש"ח) שו0פים במחירים

19859.597.359.1510.479.591985TOTAL
198618.3014.6517.6519.8517.951986

2198725.3721.7625.0127.1724.1821987
3198832.8128.3131.5535.7830.0531988
198510.047.059.2410.8410.131985From Judea and
198618.1814.1616.9719.6017.721986Samaria
2198724.0020.4122.6325.8222.7521987
3198831.8126.7929.4135.3428.3331988
19859.087.519.069.968.851985From Gaza Area
198618.4314.9118.45201818.281986
2198727.3022.6228.1929.3726.792 1987
3198834.4229.3735.4536.5334.3031988

4D'ninp,במחירמדד, dprices4,at currentIndex,
1981:100.00בסיס = 111III 1981100.00 = 1base:

הכל סך

מיהודה
ושומרון

עזה מחבל

rmn"o1985109.36115.79113.90102.36116.201985From Judea and
inniiyt1986130.69141.05135.64124.71132581986Samaria

21987152.30178.94159.87144.96150.252 1987
31988184.22214.41189.64180.90171.053 1988

my >3nn198587.8287.3794.8587.0886.831985From Gaza Area
1986115.79113.58123.81116.09113501986
21987154.79156.01170.18152.47150.4921987
31988175.15180.48192.87170.01173.7631988

1 Caution is advised when using these data; see introduction.
2 See notes 23 to Table XXVII/17. 3 For difficulties in

enumeration  see introduction. 4 Deflated by the consumer price
index in each area; see introduction.

הערות ראה 2 במבוא. הסבר ראה אלה; בנתונים בשימוש להיזהר hj< 1

נעשה הניכוי 4 מבוא. ראה בסקירה קש"0 על 3 כז/7ו. ללוח 3  2
מבוא. ראה בנםרד. אזור לכל לצרכן, המחירים במרר
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לשכיר לשבוע עבודה שעות וממוצע בשבוע עבודה שעות כ"ז/26. לוח
נבחרים כלכלה ענפי לפי עזה, וחבל שומרון ביהודה, העובד

TABLE XXVII/26.WEEKLY WORK HOURS AND AVERAGE WEEKLY WORK
HOURS PER EMPLOYEE WORKING IN JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA, BY

SELECTED ECONOMIC BRANCH
שירותים

הכלי ציבורייםמסחרבינויתעש"ר,t>/7nסך
Total1AgricultureIndustryConstructionCommercePublic

Services

בשבוע עבודה niuiuwork hoursWeekly
Judea(thousands)(אלפים)יהודה and

Samariaושומרון
19801,6769837476 3335611980
19811,82010439687 3596281981
19821,81810342593 3425911982
219831,83792406103 36660819832
19842,00197441123 4146711984

219852,021109456135 43462919852
19862,238107517144 5036751986
319872,256122556131 47368819873

"19881,4109435360 2964151988"

עזה Gazaחבל Area
1980777741628 ' 893461980
19818448715218 1103661981

2198292110114416 12240319822

21983796841309 8736819832

19848167815517 843831984

219858828716319 8938919852
19869148019517 1143871986

319879456222124 9640719873
419886996211813 613751988"

עבודה שעות Averageממוצע weekly work
perלשכירלשבוע employeehours

Judeaיהודה and
Samariaושומרון
198043.041.545.549.0 44.138.61980
198144.842.947.851.7 45.140.41981

198243.444.046.951.6 44.437.31982
2198343.744.645.748.9 44.539.219832
198443.543.845.548.9 43.93951984

2198543.444.645.949.2 43.838.719852
198644.146.047.049.1 44.539.21986

3198744.144.946.948.3 . 44.739519873
"198830.237.930.727.1 33.426.019884
עזה Gazaהבל Area
198042.341.145.743.0 45.839.61980
198143.145.845.545.9 44.640.11981

2198244.044.846.948.8 46.741.019822
2198342.842.846.148.1 45.839.919832
198443.343.945547.1 46.141.11984
2198542.341.846.050.0 44.839.019852
198642.143.046.948.2 45.638.11986

3198742.641.747.450.2 45.938.419873

4198834.031.329.633.6 29.738.019884

/ Incl not known.
2 See note 1 to Table XXVII/17.
3 See notes 23 to Table XXVU/17.
4 For difficulties in enumeration  see introduction.

'יוע. לא נולי 1

.1 כ!/7 ללוח 1 הערות ראה 2

גז/17. ילות 3  2 הערות ראה 3

מבוא. ראה בסקירה קשיים על 4

727 עזה וחבל שומרון .הודה,



לשכיד לשבוע עבודה שעות וממוצע בשבוע עבודה שעות כ"ז/27. לווו
נבחרים כלבלה ענפי ולפי המגורים מקום לפי בישראל, העובד

TABLEXXVII/27.WEEKLY WORK HOURS AND AVERAGE WEEKLY WORK
HOURS PER EMPLOYEE WORKING IN ISRAEL, BY PLACE OF RESIDENCE AND

BY SELECTED ECONOMIC BRANCH
הכלי הענפיםבינויn"(unrסך יתר
Total1AgricultureIndustryConstructionOther

עבודה Weeklyבשבועשעות work hours
(thousands)(אלפים)

21982 הכל 3,5174486491,87254819822TOTALסך
219833,5174486491,87254819832
19843,8625497301,8777061984
219853,8385877251,83269419852
19864,1586547591,9957411986
9874,6546708932,14095119873ו3
419883,529550579171668419884
1982 1,9041743591.0343371982Fromמיהודה Judea
21983 2,0751723951,11938919832andושומרון Samaria
19842,1542184051.1054251984
219852,0632213661,07340219852
19862,2722494221,1554421986
319872,7572825171,33961919873
"19882,1882413791,0914771988"
21982 עזה 1,61227429083921119822Fromמתבל Gaza
219831,72128134681527919832Area
19841,7093303257722821984

219851,77536535975929219852
19861,8864053388412991986

319871,89838737680133219873
419881,34130820162520719884

שעוח weeklyעבודהממוצע workAverage
שכ ל ר>שב/ע ■hours per employee

21982 הכל 45.945.146.945.746.019822TOTALסן
98345.043.046.444.746.019832ו2
198444.543.645.443.945.71984,
2198544.642.546.244.345.619852
198645.444.546.644.946.31986

3198744.543.045.644.245.119873
"198833.833,835.233.035.219884
1982 46.244.247.646.046.21982Fromמיהודה Judea
21983 45.543.646.745.246.319832andושומרון Samaria
198445.445.546,144.746.61984

2198545.645.646.944.846.619852
198646.446.847.445.647.21986

3198746.046.446.945.246.719873
"198835.936.937.334.737.219884
21982 עזה 45.645.746.145.445.719822Fromמחבל Gaza
2198344.442.745.944.045.719832Area
198443.342.444.642.844.51984

2198543.440.845.443.644.319852
198644.343.245.744.045.01986

3198742.440.843.942.642519873
4198830.931.731.830.331.019884

1 Incl. not known
2 See note 1 to Table XXVIIM7.
3 See notes 23 to Table XXVHM7.
4 For difficulties in enumeration  see introduction.

'רוע. לא כולל
כז/17. ללוח 1 הערה ראה

. 17/O ללוח 3  2 הערות ראה
לונוא. ראה נפקידה קשיים על
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לשכיר לחודש עבודה ימי וממוצע בחודש עבודה ימי כ"ז/28. לוח
נבחרים כלכלה ענפי לפי עזה, וחבל שומרון ביהודה, העובד

TABLE XXVII/28.MONTHLY WORK DAYS AND AVERAGE MONTHLY WORK
DAYS PER EMPLOYEE WORKING IN JUDEA, SAMARIA AND GAZA AREA, BY

SELECTED ECONOMIC BRANCH
שירותים

הכלי ציבוריים>1norבינויתעש"ר,חקלאות0ך
Total1AgricultureIndustryConstructionCommercePublic

Services

בחודש עבודה Monthly.מי work days
(thousands)(אלפים)

Judeaandיהודה
Samariaושומרון
19809164119039 1603671980
19819564619542 171385198)
19829824220945 1673931982
219839873920652 17638619832
19841,0753822162 2004271984
219851,0794622868 20940319852
19861,1964525772 2444321986
319871,2115228266 23443719873
419889154220643 15336419884
עזה Gazaחבל Area
198043135804 412171980
1981473398010 52233.1981
2198248346698 5424319822
2198344040665 4023119832
198445736799 402391984
2198549441829 4324919852
1986521381009 552551986
319875343111112 4726419873
4198842232678 3324119884

< . rmayiממוצע .rAverage monthly work
perלשכירבחודש employeedays

Judeaיהודה and
Samariaושומרון
198024.019.123.725.4 21.725.51980
198124.220.824.025.4 22.225.41981
198224.319.424.025.4 22.225.71982
2198324.220.823.825.1 21.825.619832
198423.919.023.625.1 21.625.51984
2198523.919.923.625.2 21.625.419852
198624.120.7 .24.025.1 21.925.51986
3198724.220.824.224.8 22.625.419873
"198821.518.319.621.6 18525.119884
עזה Gazaחבל Area
198023.819.723.824.7 21.225.11980
198124.420.924.426.3 21.225.71981
2198223.920.823.724.7 21.025.219822
2198324.120.523.925.7 21.225.319832
198424.320.323.624.9 22.025.61984
2198523.819.923.124.8 21.725.119852
198624.220.824.324.7 22.325.11986
3198724.121.223.825.1 22.425.019873
"198821.016.117.219.7 16.524.71988"

1 Incl nol known
2 See note 1 to Table XXVII/17
3 See notes 23 to Table XXVII* 1 7.
4 For difficulties in enumeration  see introduction

ירוע. לא נולל 1

כן/7ו. ללוח 1 הערה ראה 2

כו/17. orVV 32 הערות ואה 3
0נוא. ראה כפקידה קשיים על 4
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לשכיר לחודש עבודה ימי וממוצע בחודש עבודה ימי  כ"ז/29. לוח
נבחרים כלכלה ענפי ולפי המגורים מקום לפי בישראל, העובד

TABLE XXVII/29.MONTHLY WORK DAYS AND AVERAGE MONTHLY WORK
DAYS PER EMPLOYEE WORKING IN ISRAEL, BY PLACE OF RESIDENCE AND

BY SELECTED ECONOMIC BRANCH
הכלי הענפיםבינויnmVnסך ■תר
Total1AgriculturendustryConstructionOther

niian .n1jMonthly work days
(thousands)(אלפים)

21982 הכל 1,65520030687727219822TOTALסך
219831,79620835091032919832

19841,8642513549063531984
219851,82727134886334519852
19861,9882993699453711986

319872,2743174391,04147719873
419881,75425728984336519884
1982 914781694961711982Fromמיהודה Judea

21983 9907918553119519832andושומרון Samaria
19841,037971945332141984

219859699417350220019852
19861,0631032015362221986

31987 ■1,32912425164630719873

419881,0831061875332571988"
21982 עזה 74112113738210119822Fromמחבל Gaza
2198380512816537813419832Area
19848271551603731381984

2198585917717536214519852
19869251961684101501986

3198794519318739516919873
4198867115010231010819884

ימי tinymonthly!■ממוצע workAverage
לשניר employeedaysלחודש pe

21982 הכל 021.920.622.421.623219822TOTALן
2198321.620.022.121.322.919832
198421.720.322.321.423.11984
2198521.420.022.421.022919852
198621.920.723.021.423.41986

3198722.020.722.621.722.919873
"198817.416.218.316.619.719884
1982 22.621.022.722.424.01982Fromמיהודה Judea

21983 22.220.622.321.923.719832andושומרון Samaria
198422.320.822.421.923.81984

2198521.820.222.621.223.619852
198622.120.223.121.424.01986

3198722.521.023.222.123.719873
"198818.617.019.417.621.319884
21982 עזה 21.120.322.020.722.019822Fromמחבל Gaza
2198320.919.621.920.522.019832Area
198421.119.922.120.822.01984
2198521.119.822.220.822.119852
198621.820.922.921.522.71986
3198721.220.521.921.121.619873
"198815.715.616.615.216.519884

1 Incl. not known.
2 See note 1 to Tabte XXVII/17.
3 See notes 23 to Table XXWM7.
4 For difficulties in enumeration  see introduction.

י7/ע. לא כולל
ל7/1ו. ל7*1ח t הערה ראה

1 7/0 ליוח 32 הערות ראה
מבוא. ראה בקקידה קשיים על
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agriculture חקלאות
והכנסה קנויה תשומה תפוקה,  חקלאות כ"ז/30. לוח

TABLE XXVII/30.AGRICULTURE  OUTPUT, PURCHASED INPUTS AND
INCOME ORIGINATING

Unv (אלס1 ערך
Value (NIS thousand)1

1987/88
Srntyn

§1986/87 1985/86

צוין כן אם אלא טונות, (אלפי niOD
אחרת)

Quantity (thousand tons, unless
otherwise stated)

rrnn>T\
1987/88 §1986/87

תשמו
1985/86

OUTPUT  GRAND TOTAL

Crops  total
Field crops
Vegetables and potatoes
Melons and pumpkins
Olives

Citrus
Other fruit

Miscellaneous
Livestock A livestock product;
total
Meat

Milk

Eggs (million)

Miscellaneous
PURCHASED INPUTS

INCOME ORIGINATING

IN AGRICULTURE

Judea
866,040
551,005
34,066
132,267

17,500
209,474
45,831
100,052
11,815

315.035

178,824

118,123

16,767
1,321

207,405
658,635

and Samaria
573,062 742,864
315,193 478,404
21,023 12,940

80.617
22.516

224,813
36,257

88,446

ושומרון יהודה

115,807

30.129
19,953
39,417
73,836
15,028 12,815

257.869 264.460

149.181

93,438
13,980
1,270

183,181
389,881

186,562
66.185
10,569
1,144

169,922
572,942

50.9
192.2

44.3
164.3
79.8

98.3

45.2
57.4

69.0

43.1

182.2
72.5

8.4
90.8
71.8

42.7
51.2
60.0

32.0
181.4
73.5
148.0

80.4
93.1

36.8
45.9
50.0

כולל 0ך תפוקה
הכל 0ך  גידולים

ש7ח גידולי

ארמה ותפוחי ירקות

מקשר,
זיתים

חדר פרי

אחרים פירות

שונות

ותוצרתם חיים כעלי
הכל סך 

חלב
(מיליונים) ביצים

שונות

קנויה תשומה
נובעת הכנסה
מחקלאות

Dry 7nnGaza Area
כולל 0ך  152,107186,288212,764OUTPUTתפוקה  GRAND TOTAL

הכל סך  109,063130,199147,800Cropsגידולים  total
שדה 2483,6951,880Fieldגידולי crops

אדמה ותפוחי 105.7119.0129.945,44767,50784,173Vegetablesירקות and potatoes
0.50.91.3146280414Melonsמקשה and pumpkins

הדר 146.9191.5118.841,81342,30242,534Citrusפרי
(כולל אחרים 17.116.021.320,36515,24417,420Otherפירות fruit (incl. olives)

זיתים)
1,0441,1711,379Miscellaneousשונות

ותוצרתם חיים 43,04456,08964,964Livestockבעלי A livestock producti
7.38.47.821,54825,08026,811Meatכשר
8.410.69.87.71612,66013,382Milkחלב

0.30.30.31,4281,4582,563Fishדגים
(מיליונים) 61.073.590.010,76814.25918,246Eggsביצים (million)

1,5842,6323,962Miscellaneousשונות
קנויה 52,80464,66767,978PURCHASEDתשומה INPUTS
נובעת 99,303121,621144,786INCOMEהכנסה ORIGINATING

INמחקלאות AGRICULTURE

Prices were adjusted (o the average prices ot each year. שנה. כל שר הממוצעת המחירים לר0ת הותאם המוצרים ערן ו

731 עזה וחבל שומרון יהודה,



ויעד מקור לפי ושומרון, ביהודה וירקות פירות אספקת כ"ז/31. לוח
TABLEXXVII/31 .SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN JUDEA AND

SAMARIA, BY SOURCE AND DISPOSAL
1986/87 ;T"DWn

Thousand tons סונות אלפי

SourceיעזDisposal

c
p

חבל

c
o?I

הכל 2סך Jr Oעזהישראל£ אחריירדן3
Totale 8IsraelGazac cn OJordanOther1

o 5
 ooJ

AreaF^ tff

3

הכל 500.2417.547.934.8357.8112.130.3TOTALסך

זיתים) (מלנר 191.6162.715.513.4119,56457.6Fruitפירות (excl. olives)
הדרים :103.190.70.711754.645.03.5Thereoiמזה: citrus
36.034.81.10.222.411.02.6grapesעננים

אדמה ותפוחי 222.4182.319.121.0179.423.1199Vegetablesיר1,7ת S potatoes
עגבניות :67.858.64.15.158.86.22.8Thereofמזה: tomatoes

אדמה 24.318.20.65.512.99.12.3potatoesתפוחי
86.272.513.30.458.92452.8Melonsמקשה and pumpkins

1 Incl. Israel (and East Jerusalem), Gaza Area. industry, exports
overseas and destruction.

לים 0ענר יצוא תעשייה, ע/ר,, חבל 'וושלם), כוזרח זה (ונכלל ישראל כולל 1

והשמדה.

ויעד מקור לפי עזה, בחבל וירקות פירות אספקת כ"ז/32. לוח
TABLE XXVII/32.SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN THE GAZA

AREA, BY SOURCE AND DISPOSAL
1986/87 ;T"nwn

Thousand tons nmo ■dVk

Source11''Disposalמקור

.9
= o

(0

CO

^1
§?I

הכל סך
Total

" כ

a. o.
o m
 g

ישראל
Israel

£/

c 10
1 CO 0)

ס
כ

r ,d
c c

11
■יין

Jordan
אחרי
Other1

הכל 373.9325.143.94.9156.372.3145.3TOTALסך

זיתים) (מלנר 232.2205.22254,556.372.3103.6Fruitפירות (excl. olives)
הררים :194.9191.50.43.023.472.399.2Thereofמזה: citrus

אדמה ותפוחי 127.4119.08.00.486.141.3Vegetablesירקות S potatoes
עגבניות :32.428.14.10.225.86.6Thereofמזה: tomatoes

14.30.913.413.90.4Melonsמקשה and pumpkins

1 Incl. Israel (and East Jerusalem), Judea and Samaria, industry. exportsNu■ תעשייה, ושומרון, יהודה ירושלים), 0זרח זה (ונכלל ישראל כולל 1

overseas and destruction. והשמדה. לים מענר
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ושומרון ביהודה וכבישה תעסוקה בד: בתי כ"ז/33. לוח
TABLE XXVII/33.OLIVE PRESSES: EMPLOYMENT AND EXTRACTION IN

JUDEA AND SAMARIA

19761977198019841985198619871988

G'V'uo נר 250175279238210275133257Activeנחי olive press

establishments

 DyOillD

הבל סך

2,3359643,5001,6631.17 42.3315272.386Employed persons
total

8601.3271,0592.169432Employeesבכירים

ענודה ימי

שכירים של

52,56111,720202,00038,69618.598104,048§5.48094.651Working days of

employees

עבודה שנר

(שח) שכירים של

4581439,593228,021324.7701.737.320§172.1241,891,023Wages paid to

employees (NIS)

Extractionכנישה ■

זיתים תשומת

(0ונות<

31,6516,29788,80036,12712,34890.2626.46488.885Oliveinput (tons)

שמן תפוקת

(טונורנ)

8,3041,78622,2008,4923,02416.9301 .54319,191Oil output (tons)

המיצוי 2628252324192422Extractionאחוז rale
)percentages)
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INDUSTRY

Indices

ושומרון1 ביהודה תעשייה  כ"ז/34. niV
TABLE XXVII/34.INDUSTRY IN JUDEA AND SAMARIA1

n"mvn

ופלסטיק מוצריגומי
משקאות בסיסיתמינרליםומוצריםטקסטילמזון, תעשייהמתכת

ומוצריווהלבנהונובק ומוצריועור YDמתכתאלמתכת"םכימיים ארוריםומוצרי
ראשי הכלענף 0Food,Textilesך andLeather andWood andRubber,NonmetallicBasic metalOtherMajor branch

Totalbeveragesclothingits productsits productsplastics andmineralsand metalindustrial
and tobaccochemicalproductsproducts

products

ענף 24;18;12111213141516192021222317סמל
25:28Branch code

1982 1079712110410711213310769Employedמועסקים persons 1982
1983111100124111110121132118681983

'1984991009793100100102100101I9841
1985991039689931021071041071985
19861051171069290108112106109■ 1986
198710912411595851221151021111987
1988841247365541099673881988

1982 12811263Employees■11296130137112113שכירים 1982
1983118100135161113123126126631983

י י984י198499999794101100102102103
19851011079691921021041091 141985
198611212811196911111091151271986
198712113912610486126114no1401987
19889514582685311494791161988

1982 (דולרים) 11510412415292124161148143Revenueפדיון (US$) 1982
19831301221341701071331871491631983

'19841031059580881071101091041984'
198510910011894901141441411331985
19861641432251581391602432032291986
19871921492782441601863442533271987
1988154143151166811732231572251988

1982 יומי עבודה 1081131131389592102107107Employeesשבר daily 1982
1983 (דולרים) 116132120137104100117115112wageלשכיר (US$) 1983

'198499951128696959694961984'
198511699153118961111011141101985
19861481082201631371371331401521986
19871701192651791591571571651651987
19882061453072042091701742021851988

>
111

>
>

c
Q
z
<
<
IT
<

<
05

Q

1 Until 1983. the base of Ihe sample was monthly average AprilJune 1977. As of 1984. a new sample
was drawn See explanations in mtroduclion.

הסברים ראה חרש. מרנם הוסעל נ1984, החל .197 אפרליונ71 הוד^1 ממוצע הוא: המדגם ב0י0 1983 we/ עד 1

נמנוא.



עזה1 בחבל תעשייה  כ"ז/35. לוח
TABLE XXVII/35.INDUSTRY IN THE GAZA AREA1

Indices

Major branch

o

^  t? c; v£*
6 r
i c

11

71  .
c C

5£.
58

.jM1'

;1

0?
הכל סך
Total

ראשי ענף

Branch code 21 1721,28 2226 16 14 1315 1112 12 ענף סמל

Employedמועסקים persons
19821441441281951771291982

19831471451372011671271983

י984י19849995989810098102101'
198593899191949896941985
19861009510210395100100961986

198710698110112101106102991987
198894869496939795931988

Employees
I 9821611871392772391181982
19831651921512912171151983

'198498919898999710210019841

198592869090909596921985
19869895104104909398941986
19871069611411699100102971987
19889682979899 .9695931988

Gross revenue (US$)

Employee's
dailywage (US$)

(דולרים) פדיון
19822101711741983731781982
19832352512102073561821983

י19849377959310310298891984'
198573635949708392741985
198611811614694106851571221986
19871811262571751801222692251987
19881561152001601471182352051988

'ומי עבודה שכר
(דולרים) לשכיר

198283867685120721982
1983781026686118671983

'198490879091928892881984'
198587898788828889781985
19861331421571571301091431301986
19872122062662681861662452251987

19882622423213212292123142881988

1 See note 1 in TableXXVII 34. כו/34. כלוח 1 חערה ראה t
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ראשי ענף לפי ופדיון שכירים מועסקים, מפעלים, כ"ז/36. לוח
viiix 1987 חדשי ממוצע

SamariaJudeaושומרון■הורה and

nunoגומי,

מוצריבסיסיתמינרליםפלססיקמזון,
תעשייהומוצריאלומוצריםYVעודכוקסטילמשקאות

הכל אחרםמתכתמתכתייםכימייםומוצריוומוצריווהלבשהוסבקסך
TotalFood,TextilesLeatherWoodRubberBasicOther

beveragesandand itsand itsplasticsmetallicmetalindustrial
andclothingproductsproductsandmineralsandproducts

tobaccochemicalmetal
productsproducts

ענף 12111213141516192021222317,18,24,25,28סמל

כו'ל7 0ך  2,46224948319948568207619153מפעלים

גודל קבוצת
במפעלו מועסקים (מסי

1656701522617914617436
23944721235921997231774
47606751137979189711333
81082142018361723

112010674717561354

21+68112814384

11מועסקים ,9831,9212,9749711,1831,2541,1471,799736
בכירים 8,0111,4522,3025744221,157738857510מור..

דולרים) (אלפי 19,7778,0411,9477991,0032,9871,8441,3771,777פריון
דולרים) (אלפי עבודה 1,7804004318976302198168116שכר

(דולרים) ■or vn<9.0110.727.477.207.0410.6711.607.809.30

המעסיקים 1,3611252841361935018231181מפעלים
חכ> סך  שכירים

גו7> קבוצת
במפעלו מועסקים (מסי

147754912747144148725058
5104135882724415804815
11199974317561254
20495542810472
50+2074612

t7012,7168457331,2291,0851.311611,10,230מועסקים

דולרים) (אלפי 18,8607,8601,8317317332,9791,8181,2061,701פדיון

מעסיקים שאינם 1,10172419963292182530873מפעלים
הכל םן  שכירים

1,7532202581264502562488126מועסקים

דולרים) (באלפי 9171821166827082517177פדיון
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TABLE XXVII/36.ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES
AND REVENUE, BY MAJOR BRANCH

Monthly average VIIIX 1987
Gazaחב Area

בסיסית.0קס0יל, ronn
מתכת.הלבשה, am■מוצרי

ציורyvעורמזון. מוצרימוצרימכונות,
וכלי/nrr</ny/o:ומוצריומשקאות מינרלי0תעשייהחשמלי

הכל אלמתכת"םאחריםהובלהWoodהלבשה,Textilesוסבקסך
TotalFood,clothing.Thereof:andBasic metal.OtherThereof:

beveragesleatherclothingitsmetal productsindustrialnonmetallic
andandproductselectrical andproductsmineral

tobaccoitstransportproducts
productsequipment

1211121315141622261721.2821Branch code

1,793116595493358399326282ESTABLISHMENTS 
GRAND TOTAL

Size Group
)Employed persons
in establishment(

41353118921071211571

76226151106■ 182205198186 ■23
443272081825661927347
76454526576810
84459573315111120 ■

172664521+ .

7,2855183,1242.8141.1411.2691.2341.017Employed persons
4.4413372,1151,972590674726590Thereof: employees

7,0051,0832,0501.1789581,4401,474971Revenue (1,000$(
93570371338124206164127Total wages (1,000$(
8.788.537.136.989.4312.879.599.29Employee's daily wage

)dollars(

1,07049387334160186288258Establishments engaging
employeestotal

Size Group
)Employed persons
in establishment(

633191259012314022721914
337241981813039 ■4629510
83458563315111119
844222049
102332350+

6,1724332,8022,5678369411.160965Employed persons

6.2411,037. 1 ,9081,0776201,2551,423971Revenue (1,000$(

724672081601982133824Establishments not
engagingemployeestota

1,114853232473053287452Employed persons

763461421013381855232Revenue (1,000$(
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BUILDING בנייה
וייעוד1 יוזם לפי האזרחית, הבנייה שטח  כ"ז/37. לוח

TABLE XXVII/37.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR AND PURPOSE1
מ"ר Thousandאלפי m2

Samaria inmtvi Judeaהודה andעזה Gazaחבל Area

הכל פר0יתסך ציבוריתבנ"ה הכלבנ"ה פרטיתסך ציבוריתבנ"ה בנ"ה

TotalPrivate buildingPublic buildingTotalPrivate buildingPublic building

הבנייה Totalכל building
בני Buildingהנמר completed

196879.031.847.23.63.30.3
1978655.3649.45.9257.4247.410.0
1980749.7746.13.6260.6259.511
1982707.6703.63.9364.5359.64.9

1984696.8693.63.2289.5284.5.5.0
1985778.7776.81.9232.3225.27.1

1986863.2851.212.0288.4280.28.2
1987944.9929.613.3252.6250.62.0
1988649.1649.1

Buildingבנ"ההתחלת begun
196866.855.611.221.116.84.3
1978786.4780.65.8333.1327.75.4
1980756.3752.43.9389.3382.46.9
1982756.5752.73.8275.2273.22.0
1984678.8677.01.8314.0311.22.8
1985778.2771.46.8309.7300.5'9.2
19861,039.31.021.417.9280.0275.05.0
19871,005.3994.311.0292.9289.03.9
1988537.0537.0

למגורים Residentialבנ"ה building
בני Buildingהגמר completed

196863.327.236.13.03.0

1978542.5542.5210.1207.13.0
1980624.7624.7217.9217.9

1982598.1598.1305.0305.0

1984580.5580.5246.2246.2

1985655.4655.4196.1196.1

1986700.6700.6247.1247.1

1987769.1769.1221.5221.5■

1988512.6512.6
Buildingבנ"ההתחלת begun

196851.050.50.53.83.70.1
1978638.2638.2276.4275.41.0

1980631.9631.9327.0327.0

1982663.5663.5239.1239.1

1984546.0'546.0277.2277.2

1985646.6646.6263.0263.0

1986819.5819.5239.9239.9

1987720.4720.4258.8258.8

1988439.2439.2

1 Excluding building in the Jewish localities. היהודיים. ביישובים הבנייה כולל לא
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וחדרים1 גודל לפי דירות,  כ"ז/38. לווו
TABLE XXVII/38.DWELLINGS, BY SIZE AND ROOMS1

ושומרו עזהיהודה <jn
Judea and SamariaGaza Area

198519861987198519861987

בנייה Buildingגמר completed
הכל סך 5,229דירות 4,6685,7401,2271,4041,247DWELLINGSTOTAL

דירה Sizeגודל of dwelling

אווד 66רוו 591032422281 room

חדרים 2771 5921,10710390882 rooms

חורים 31.575 1.4451.7942202511953 rooms

חורים 42,074 1.5542,0853854303394 rooms

ויותר חורים 5743 1,0186514956115975 rooms and more

הכל סך 19,440חדרים 18,27920,2775,0565,9345,332ROOMSTOTAL

18,557נדירות 17,14919,4585,0485.9315.317In dwellings

883[וספים 1.1308198315Additional

0ר) (אלפי הדירות 659.9ו'01ח 618.77295169.2202.9180.2Area of dwellings (1,000 m2)

בדירה חדרים 3.5ממוצע 3.73.44.14.24.3Average rooms in dwelling

(מר) לדירה ממוצע 126.2ש0ח 132.5127.1137.91445144.5Average area per dwelling (m2)

בנ"ר. Buildingהתחלת begun
הכל 5,975דירותסך 4,7365,4171,5111,3451,392DWELLINGSTOTAL

דירה Sizeגודל of dwelling

אחד 62חדר 741052226231 room

חורים 2860 6271.01610293982 rooms

חורים 31,821 1.4381,7462452011943 rooms

חורים 42,485 1,7171,9044143743084 rooms

ויותר חורים 5747 8806467286517695 rooms and more

הכל סך 22,068חדרים 18,29619,1216,4915,7806,185ROOMSTOTAL

21,133בדירות 17,17518.3746,4875,7656.180In dwellings

935נוספים 1,1217474155Additional

מר) (אלפי הדירות 773.3שנוח 607.7683.8218.6191.8204.0Area in dwelling ו) ,000 m2)

נדירה חדרים 3.5ממוצע 3.63.44.34.34.4Average rooms in dwelling

(מר) לדירה ממוצע 129.4שנ1ח 128.3126.2144.7142.6146.6Average area per dwelling (m2)

ר".1ר".1ד ^11^11111.^^mt ■* ^.נ^נ^ **** m
1 Excl. building in Jewish localities.
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שנגמרו1 במבנים ודירות ושםרום מבנים כ"ז/39. לוח

1986

"שוב צורת
מבנה noui

(מו)

מבנים'
Buildings2

D'mon novj
Area of building

דירות
Dwellings

on
no.

אחוזים
Percents

vr> 1,000
1,000 sq.m.

a'linw
Percents

מסי
no.

אחתים
Percents

5,229100.0

2,02139.0

3.20861.0

1563.0

74014.2 .

2,01038.4

1,12321.5

60611.6

4308.2

1643.1

100.0

48.6

51.4

1.0

8.2

32.5

21.4

13.8

11.2

11.9

831.5

403.8

427.7

8.6

67.9

270.5

177.8

114.8

92.9

99.0

ושומרון■הודה

4,117100.0

1.29731.5

2,82068.5

5.4

.20.7

45.0

17.2

7.3

3.3

1.1

222

854

1,851

706

300

137

47

עזה חבל

הכל 0ך

ערים

כפרים

(מ"ר) שטח

150

51100

101200

201300

301500

5011,000

1.001 +

הכל 01,104100.0279.4100.01,404100.0ך

82774.9216.077.31,05675.2ערים

27725.163.422.734824.8כפרים

o"o now)

150423.81.50.5251.8

5110012511.310.33.71198.5

10120043339.265.423.443230.7

20130020118.250.017.925618.2

30150019918.074.526.730421.7

5011,000898.155.820.019013.5

1,001+151.421.87.878 5.6

יהודיים. ביישובים הבנייה כולל לא ו

ללונורים. שאינם מבנים כולל 2
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TABLE XXVII/39.BUILDINGS AND THEIR AREA AND DWELLINGS IN
COMPLETED BUILDINGS1

1987

Type of locality
and area of
building (m2(

מבנים2
Buildings2

המבנים novu
Area of building

nnn
Dwellings

מסי
no.

אחוזים
Percents

מו 1.000
1,000 sq.m.

D'linN
Percents

מסי
no.

אחוזים
Percents

SamariaJudea and

4,505100.0913.0100.05,740100.0TOTAL

1,87342.0549.460.02.91051.0Towns

2.63258.0363.640.0. 2.83049.0Villages

Area (sq.m.)

3287.312.41.42113.7150

97121.676.78.488415.451100

1.82640.5270.029.61.926335101200

71315.8178.1..1951.13519.8201300

4149.2155.617.083814.6301500

2034.5132.414.55579.75011,000

501.187.89.61883.31,001 +

Gaza Area

1,002100.0242.6100.01,247100.0TOTAL

77777.5189.378.0 94475.7Towns

22522553.222.030324.3Villages

Area (sq.m.)

575.72.10.9403.2150

14014.011.14.6 .■ 12510.051100

36636.555.522.935828.7101200

.16516.540.716.820016.0201300

18218.169.028.4294236301500

858.555.122.720716.65011,000

70.79.13.7231.91,001 +

1 Excl building in Jewish localities.
2 Including nonresidential buildings.
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יישובי וצורת ייעוד לפי פרטית, בנייה שטח כ"ז/40. לוח
TABLE XXVII/40.PRIVATE BUILDING AREA, BY PURPOSE AND TYPE OF

LOCALITY1
Thousand sq.m. מ"ר אלפי

1987

D tfi| S5S

2s e
הכל סך
Total

1986

is
o en

a:o ■^

c _r (0Tew
ם .2 E הכל סך

Total

Judea and Samaria
TOTAL
Towns
Villages

Gaza Area
TOTAL
Towns
Villages

Building begun

274.0 19.3 17.3 683.8 994.3
244.6 12.6 2.7 427.4 687.3
29.4 6.7 14.5 256.4 307.0

30.2 54.7
25.7 44.8
4.5 9.8

0.1 204.0 289.0
0.1 167.6 238.3
 36.4 50.7

201.9
164.5
37.4

35.1
32.4
2.8

25.4
15.0
10.5

47.8
37.3
10.5

בנ"ה nVnnn

20.7 773.3 1,021.4
4.6 370.2 554.2
16.1 403.1 467.2

0.3 191.8
0.2 152.7
0.1 39.1

275.0
222.5
52.5

ושומרון ■הודה
הכל סך

ערים
נפרי0

עזה הכלחבל םך
ערים

כפרים

Buildingבנ"הגמר completed
ושומרון Judeaהודה and Samaria
הכל 851.2659.919.621.1150.5930.8729.518.920.8161.8TOTALסך

408.8284.84.012.1107.9548.8399.63.412.6133.2Townsערים
442.4375.115.69.042.7382.0329.91558.1286Villagesכפרים

עזה Gazaחבל Area
הכל 0280.2169.20.326.633.1250.5202.90.144.129.0TOTALך

215.2132.60.322.229.3194.6153.30.132.5255Townsערים
64.936.64.43.755.949.611.63.5Villagesכפרים

1 Excl. building in Jewish localities. 'הוריים. ביישובים נג"ה כולל x?

HOTELS

ושומרון ביהודה מלון בתי כ"ז/41. לוח
TABLEXXVII/41. HOTELS IN JUDEA AND SAMARIA

מלון בתי

196819701980198519861987

פתוחים1 מלון בתי
חדרים21
מיסות21
אורחים

20
268
612

20,438

29
342
868

8,047

15
196
486

14,186

17
285
665

13,058

18
323
739

11,723

18
358
807

14,537

Open hotels'
Rooms1■2
Beds1■2
Guests

הכל סך לינות
גיאלה ובית לחם בית

וגינין שכם
ויריחו רונרון

בירר. ואל רמאללה

32,439
1,801
6,656
5,080
18,902

84,590
3,144
26,184
13,661
41,601

35,855
9,945
12,974
4,946
7,990

27,362
15,552
6,221
2,467
3,122

31,585
21.631
4,965
2,537
2,452

39,272
27,698
6,073
2,194
3,307

PERSONNIGHTSTO.TAL
Bethlehem and Bet Jala
Nablus and Jenin
Hebron and Jericho
Ramallah and El Birra

התפוסה 14.726.720.211.311.713.3Percentאחוז occupancy

לחודש) (ממוצע 414926314849Employeesשכירים (monthly average)

שונ1פים במחירים
(שח) הכל 0ך ענודה שנר
חודשי ענודהממוצע שכר

(שח) לשכיר
(שח) הכל פדי1ן0ך

6.8
0.014

14.7

8.9
0.015

22.7

188.8
0.62

1,160

84,974
228.4

316,873

186,732
324

698,294

223,128
379

838.292

At current prices
Wagestotal (NIS)
Wagesmonthly average per
employee (NIS)

Revenuetotal
)NIS)

מלון לנית שנתי ממוצע פדיון
(שח)

0.40.87718,64038,79446,572Average annual revenue per
hotel (NIS)

1 At end of year. 2 In open hotels. פתוחים. מלון בבתי 2 השנה. בסוף ו
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transport תחבורה
ונהגים רכב סוג לפי מנועיים רכב כלי כ"ז/42. לוח

TABLE XXVII/42.MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE AND DRIVERS
End of year שנה סוף

Type of vehicle 1987 1986 1985 1984 1980 1970

VEHICLESTOTAL

Private cars

Trucks and commercial cars

Buses and minibuses

Taxis

Motorcycles and scooters

Tractors

Special service and other
vehicles

DRIVERS

|11n11u1mm .

Judea and Samaria

§59,576 54,462 49,316 45,037 24,257 4,893

39,091 35,349 31,238 27.787 11,691 1,626

13.710 12.582 11,786 11 ,225 7.905 1,299

614 591 571 567 508 394

942 941 939 939 892 828

716 705 691 684 629 134

3,972 3,763 3.560 3.311 2.145 459

531 531 531 524 487 153

72,853 64,055 55,387 47,716 29,204 7,200

הכל סך רכב כלי

פרטיות מכוניות

מסחריות (מכוניות משאיות

ומיניבוסיס אוטובוסים

מוניות

וקטנועים אופנועים

0רק0ורים

וארור מיוחד רכנ

נהגים

עזה' חבל

Gaza Area1

הכל סך רכב 13,58722,13922,93821,39224,865VEHICLESTOTALכלי

פרסיות 1.2937,55015.86016,41815,89318,761Privateמכוניות cars

מסחריות ומכוניות 1,0533,9054,1374.3253.8494,374Trucksמשאיות and commercial cars

ומינינוסים 2873666862673usesאוטובוסים and minibuses

790765765773773Taxisמוניות

וקטנועים 175567600604162162Motorcyclesאופנועים and scooters

36636651695627680Tractorsטרקטורים

וארור מיוחד 136660632648Specialרכב service and other
vehicles

4,43722,15036,13940,73545,07548,443DRIVERSנהגים

1 As of July 1986. data are based on an updaled vehicle file. מעודכן. רכנ קונץ על מנו00ים הנחתים ,1986 ביולי החל
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תאונה, סוג לפי נפגעים, עם דרכים תאונות כ"ז/43. לוח
מעורבים רכב כל* וסוג נפגע סוג

TABLE XXVII/43.ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, BY TYPE OF
ACCIDENT, CASUALTY AND TYPE OF VEHICLE INVOLVED

Vannxvשומרוןיהודה
Judea and SamariaAreaGaza

19711985198619871971198519861987

הכל 0ך 550685830903440418507564ACCIDENTSTOTALתאונות

התאונה Typeסוג of accident
נע רכב עם '11719822431085113165184Collisionwithהתנגדות moving

vehicle

אחרות 2123343691297Otherהתנגשויות collisions

רגל הולך 301369464444280277322352Runningדריסת over a pedestrian

"1611■1119510811366אחר 21Other

הכל סך 8891,2501,4171,620580593811873CASUALTIESTOTALנפגעים

Ageגיל
("O14) 273284372417261264327336Childrenילדים (014)

(1564) 442468Adults■1,020232293'546757847מבוגרים (1564)

(65+) 3948484519302632Oldקשישים people (65+)

ידוע 311611501386861637Notלא known

הנפגע Typeסוג of casualty
רגל 317399497475300296341374Pedestrianהולך

מנועי רכב 1312262953705074108137Driverנהג of motor vehicle

1/00400583582703173161275269Passenger

אופניים 2838376034425958Bicycleרוכב rider

13461223202835Otherאחר

הפגיעה Severityחומרת of injury
10911310747666684Fatally■66הרוגים injured

rnup 240549640754195277223161Severelyפצועים injured

קל 581592664759334250522628Slightlyפצועים injured

מעורבים רכב 6969011,0791,249545543679758VEHICLESכלי INVOLVED

הכל סך TOTAL

ומסחרי פר0י 253518654745139309410478Privateרכב S commercial cars

ו0יולי!ת 185237249291116.103104128Trucksמשאיות <$ excursion vehicles

96415159148353527Taxisמוניות

613634381761013Busesאוטובוסים

4740486370416255Bicyclesאופניים

'5429435355495857אחר Other
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local authorities מקומיות רשויות
ושומרון יהודה בערי והוצאות הכנסות כ"ז/44. לוח

TABLE XXVII/44.INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN JUDEA AND
SAMARIA

NIS thousand, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים .n"iy אלפי

1986/871987/88

כולל סך  n/ojjn71,595.479,994.9INCOMEGRAND TOTAL
הכל סך  רגיל 61,445.868,572.8ORDINARYתקציב BUDGETTOTAL

רגילות .29.309הכנסות 135.316.1Ordinary income
האזרחי הכזינהל 10.443.411.012.8Throughבאמצעות the civil administration

רכושי 007,512.57,630.8Property tax1
דלק 2.930.83.382.0Fuelמס tax

11,480.513,141.8Fromמאגרות fees
ופירות ירקות 3,319.93.762.7Vegetableאגרות and fruit fees

שחי0ה 360.8411.4Slaughteringאגרות fees
ובנייה מלאכה תעשייה, ,4,884.45,991.3Industryרישיונות craft and building licenses

Sewage and disposal of garbage
ואשפה ביוב 2,406.52,089.9leesאגרות

אחרות 509.18865Otherאגרות fees
ומכירות נכסים 1.780.41,601.9Leaseהשכרות oi property and sales

2,546.95,656.8Depositsפיקדונות
nutty! דיניה הזצאות, 3.057.93,902.7Reimbursementהחזר of expenses on

interest and miscellaneous
oOvon32. 136.833.256.7Establishments

7,892.48.294.9Water
ymun24,244.424,961.8Electricity

רגיל בלתי 10,149.611,422.2EXTRAORDINARYתקציב BUDGETTOTAL
מהמינהל והלווא1ת 7,320.47,516.1Loansמענקים and grants from the civil

administrationהאזרחי
חוץ מגורמי 1.939.73.042.5Transfersהעברוח from external factors

889.48635Other2אחר2

כולל סך  68,954.186,985.4EXPENDITUREGRANDהוצאות TOTAL
הכל סך  רגיל 55,033.269,247.3ORDINARYתקציב BUDGETTOTAL

רגילות 26.837.735.781.6Ordinaryהוצאות expenditure
כללית 6,496.38,789.5Generalהנהלה administration

4,835.35,836.7Sanitationתברואה
טכנית ומחלקה 11,871.716,598.9Engineeringהנדסה and technical department

אש וכינוי 1.204.71,552.1Guardingשמירר. and security and fire
extinguishing

ספריות) (כולל פיקדונות 2,429.83.0044Refundהחזר of deposits incl. libraries
28.190.733,459.8Establishmentsמ0עלים

8,354.38,660.3Water
<myn19,836.524,799.5Electricity

מלוות 04.75.8Repaymentירו\ון of loans

הכל סך  רגיל בלתי 13,920.917,738.2EXTRAORDINARYתקציב BUDGETTOTAL
2,002.92,053.1Sanitationתנרואה

ותאורה 5.012.75.674.3Roadsדרכים and lighting
2.635.22.280.9Establishmentsמפעלים

ציבור 1,981.63.636.9Publicמגני building
קרקע רכישות (כולל 2,288.64.092.9Otherאחר (incl. acquisition of land and

(equipmentוציוד)

1 Includes licenses tor businesses. 2 E.g , participation 01 owners andinstitutions.. nnoim נעלים השתתפות כגון: 2 לע70,ים. רשיונות כו7*7*
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עזה חבל בערי והוצאות הכנסות  כ"ז/45. לוח
TABLE XXVII/45.INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN THE GAZA AREA
NIS thousand, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים .rrvu אלפי

1986/871987/88

כולל1 סך  nicmn55,173.283,678.4INCOMEGRAND TOTAL1

הכל סך  רגיל 42,510.458,497.5ORDINARYתקציב BUDGETTOTAL
רגילות 9,715.524,157.1Ordinaryהכנסות income

ואגרות 1,919.62.836.0Ratesארנונות and fees
הרשות 2,952.4Municipalרכוש property

8,395.8
ובניין תכנון ,2,218.5Sanitationתברואה, planning and construction

2.480.212.925שונות2 3Miscellaneous2
32,794.934,340.4Establishmentsמפעלים

,5.692.16מים 144.4Water
26,661.227,782.4Electricityחשמל
441.6413.6Sewageביוב

הכל סך  רגיל בלתי 1'<i\!T\12,662.825,180.9EXTRAORDINARY BUDGETTOTAL
הא7רחי מהמינהל 8,269.915,676.2Grantsמענקים from the civil administration

בעלים והשתתפות עצמי 3,052.58,909.5Selffinancingמימון and participation of owners
חוץ מגורמי 1.340.3595.2Transfersהעברות from external factors

כוללי סך  48,248.074,163.1EXPENDITUREGRANDהוצאות TOTAL1
הכל סך  רגיל 35,076.347,795.9ORDINARYתקציב BUDGETTOTAL

רגילות 13,260.120,093.9Ordinaryהוצאות expenses
כללית 2,109.73,085.1Generalהנהלה administration

מקומיים 5.608.68.029.1Localשירותים services
תברואה :3,789.5Thereofמור.: Sanitation

ציבוריות 1.520.5Publicעבודות works
ממלכתיים 70.7109.2Governmentשירותים services

רגיל בלתי לתקציב 5,471.28,840.5Transferהעברה to extraordinary budget

21,816.127.702.0Establishmentsמפעלים
3,111.03,861.7Waterמים

16,264.523,187.5Electricityחשמל
2.440.6652.8Sewageביוב

הכל סך  רגיל בלתי 13,171.726,367.2EXTRAORDINARYתקציב BUDGETTOTAL
ציבור 3,893.214,633.1Publicנכסי property
7.578.77,061.9Establishmentsמפעלים
1,699.74,672.2Other3אחר3

1 incl. transfer Irom ordinary to extraordinary budget. 2 Incl. משירותים הכנסות כולל 2 רגיל. לבלתי רגיל מתקציב העברות כולל 1

income from government services and from previous years. 3 E.g.. מתאר, תוכנית וציור, רכב של רכישות גנון; 3 קוומות. משנים ממלכתיים,
acquisition of vehicles and equipment, master plan, transfer to ordinary
budget etc.

וכוי. הרניל לתקציב העברות
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public order ציבורי סדר
עניין וסוג פעולה שלב לפי משפט1, בבתי עניינים כ"ז/46, לוח

TABLE XXVII/46.COURT MATTERS1, BY STAGE OF PROCEEDINGS AND
TYPE OF MATTER

עניין סוג

ושומרון יהודה
Judea and SamariaGaza Area

Type of matter
הונשו

Entered
נתבררו
Decided

QIO
נתבררו

Pending
הוגשו
Entered

נתבררו
Decided

טרם
נתבררו
Pending

1968

העניינים כל
אזרחיים
פליליים

26,389
6.110
20,279

26,406
6.248
20,158

1,345
561
784

19,598
823

18,775

19,466
835

18,631

574
103
471

ALL MATTERS
Civil
Criminal

1970

העניינים כל
אזרחיים
פליליים

33,525
6,245
27,280

33,166
6,326
26,840

1,427
419

1.008

30,483
891

29,592

30,319
832

29,487

558
209
349

ALL MATTERS
Civil
Criminal

21980

העניינים כל
אזרחיים
פליליים

30,576
4,435

26.141

30,107
4,249
25,858

5,973
1,791
4,254

48,119
1,557

46,562

47,941
1,549

46,392

1,761
629

1,132

ALL MATTERS
Civil
Criminal

31986

העניינים כל
אזרחיים
פליליים
תעבורה

70,192
4,370
16,429
49,393

69,209
4,665
15,562
48,982

17,690
2,030
8,160
7.500

118,387
3,232
21.562
93,593

117,895
2,970
21.326
93,599

3,363
1,115
1,682
566

ALL MATTERS
Civil

Criminal
Traffic

31987

העניינים כל
אזרחיים
פליליים
תעבורה

80,590
4.700
14.436
61,454

80,064
4,623
13,728
61,713

18,216
2.107
8,868
7.241

89,219
1,929

20,799
66,491

89,230
2,014
20,509
66.707

3,352
1,030
1,972
350

ALL MATTERS
Civil
Criminal
Traffic

העליון המשפט n^courtHigh

העניינים 2,8712,806264422470128Allכל matters
67861711624225190Civilאזרחיים
2.1932.18914818015938Criminalפליליים

מחוזיים משפט Districtבתי courts
העניינים 2,6502.6337,3071,6221,610552Allכל matters
1.8971,9521.009849846395Civilאזרחיים
753681298773764157Criminalפליליים

השלום2 משפט 'courts2Magistratesבתי
העניינים 75.06974.62516,64587.17587.2102,672Allכל matters
2,1252,054982838917545Civilאזרחיים
11.49010.8588.42219,84619.5861,777Cirminalפליליים

 61,45461.7137,24166.49166.707350Trafficתעבורה

1 Excluding matters in military courts. 2 As 01 1979. excluding
"fine or trial" traffic offences. 3 Criminal matters include also
tralfic offences.

עביר1ת נכלל! לא ב1979 ר.חל 2

נם כוללים פליליים 0']")y
הצבאיים. הרץ בבתי עניינים כולל לא ו
3 קנס, נרירח 1100 וזנוער,

תעבורה. עבירות
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השכלה
כ"ז/47. n^14 ליומעלהבני שנות לפי ומין, גיל מוד,

וגיל מין

לימוד שנות

Total הכל סך
0167891213+ אלפים

Thousands
אהוזים
Percents

Judea and Samaria ושומרון יהודה
כולל |O

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
1984436.3100.025.7 .24 413.726.89.4
'19854438100.025.223.514.027.210.1
1986459.6100.023.423.814.527.710.6

21987455.8100.023824.212.629.110.2

כולל 0ך  31988459.1100.023.024.013.130.49.5
151752.4100.0(1.9)15.624.058.3(0.2)
1824129.2100.03.220.115.845.715.2
2534120.3100.08.230.416.129.615.7
354444.1100.029.333.49.820.57.0
455442.9100.056.227.04.49.1(3.3)
556437.4100.069.523.3(32)(3.2)(0.8)
65+32.8100.083 313.4(1.5)(1.5)(0.3)

גברים
1970153.7100.027.834.814.721.31.4
1975177.2100.020.230.514.726.08.6

י 1980193.3100.014.2 .28.815.130.911.0
'1983203.8100.013.526.415.831.912.4
1984212.0100.012.825.516.1 .32.712.9
י1985215.1100.013.4ו 24.216.232.513.7
1986222.9100.012.223.916.832.914.2
21987221.3100.012.424.814.734.213.9

הכל סך  31988223.2100.011.724.315.136.112.8
151727.5100.0(0.7)12.424.861.7(0.4)
182467.5100.0(1.0)15.616549.817.1
253461.7100.0(2.1)24.118.033.921.9
354417.5100.0■ (7.4)36.613.730.911.4
455417.5100.026.146.0(6.8)14.8(6.3)
556416.1100.043.844.5(4.3) (6.2)(1.2)

י 65+15.4100.071.024.5(1.9)(1.9)(0.7)

נשים
1970169.2100.065.118.96.78.8(0.5)
1975189.7100.052.821.59.513.92.3
1980207.7100.041.824.810.519.03.9ו
י 1983216.7100.038923.81).420.65.3
י1984224.3100.037.923.5 11.521.16.0
1985228.7100.036.323.011.922.26.6
1986236.7100.034.223.712.222.87 1

21987234.5100.034.623.710.524.46.8

הכל 0ך  31988235.9100.033.723.711.225.16.3
151725.0100.0(2.8)(189)23.355.0

182461.7100.05.725 14.941.213.1ו
253458.6100.014.836.914.025.19.2
354426.5100.043.631.4(7.2)13.6(4.2)
455425.4100.077.114.2(2.4)(51)(1.2)
556421.2100.089.6(7.1)(2.4)(09)

65+17.5100.094.3(3.4)(1.2)(1.1)

כ7/1נ. ללוח 1 הערה ראה 1

כז/17. ללוח 3  2 הערה ראה 2

0כוא. ראה כפקידה קשיים על 3
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EDUCATIONAL LEVEL
TABLE XXVII/47.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY YEARS OF

SCHOOLING, AGE AND SEX
Yearsof schooling

הכי 0Totalך

7891213+
Sex and age

אלפים
Thousands

אחוזים
Percents

016

GRAND TOTAL
Gaza Area עזה חבל

196.8100.051.116.87.224 4(05)1970 225.0100.038.918.58.629.05.01975 242.7100.030.220.110.232.66.919801 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 282.6100.022.220.29.038.410.219872
291.9
33.7

100.0
100.0

21.3
2.1

20.9
15.1

9.3
14.0

395
685

9.0
(0.3)

19883  GRAND TOTAL
1517

79.6100.02.622.111.749614.01824 79 7100.05.423.111.846.213.52534
33.7100.022.92556.535.69.53544 27.1100.057.723.1(3.7)11.8(3.7)45_54
22.1100.078.217.7(1.4)(23)(0.4)5564 16.0100.090.7(7.5)(0.6). ■(1.2)65+

90.4100.034.224.69.1315(0.6)
Males
1g70

104.8100.025.223.510.033.67.71975 115.8100.018.423.910.536.610.61g80' 125.8100.015.424.69.935.414.71gg31
127.3100.015.023.99.335.716.11984
134.3100.014 123510.43651551985I
138.9100.013.322.310.437.716.31g86 137.0100.013.023.39.339.814.6 19872

141.5100.012.523.59.142.112.819883  Total 17.6100.0(1.1)16.513.668.8_1517 41.4100.0(1.7)21.79.749.317.61824 41.4100.0(29)23.910.643519.12534 13.2100.0(5.3)27.3(7.6) 44.715.135_44
. 10.7100.026.2355(65)24.3(7.5)4554
9.9. 100.061.231.6(2.1)(4.1)(1.0)5564 . 7.3100.0835(13.7)(1.4)(1.4)

■ 65+

106.4100.0 65.310.35.618.4(0.4)
Females

1g70
120.2100.051.214.17.324.82.61975
126.9100.040.816.610.029.03.61980 י 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 145.5100.030.817.28.837.16.119872
750.4100.029.518.59.537.15.419883  Total 16.1100.0(2.5)13.814.569.21517 38.2100.0(3.7)22.313.949.910.21824 38.3100.08.122.213.049.17.62534 20.5100.033.824.5(5.9)29.9(5.9)3544 16.4100.078.215.2(1.8)(4.2)(0.6)4554
12.2100.091.1(7.3)(0.8)(0.8)5564 8.7100.096.6(23)(1.1)65+

1 See note 1 to Table XXVII 17
2 See noies 23 lo Table XXVII 17
3 For difficulties in enumeralion  see introduction
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education חינוך
מנהלת רשות לפי חינוך, מוסדות כ"ז/48. לוח

TABLE XXVII/48.EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY CONTROLLING
AUTHORITY

Gaza Area

|1m1u1 min.
Judea and
Samaria

הכל סך
Total

Institutions
Classes
Pupils

Institutions
Classes
Pupils

1967/68
166

1J46
80,050

§1987/881
)316)
4.218

176,686

821
4,402

142,216

(1,199)
9,344

302,447

n"D>un
987

6,148
222,266

'§n"Di!)n
)1.515)
13,562
479,133

nn01r<
כיתות

תלמידים

מוסדות
כיתות

תלמידים

o"ui!>n1988/89
nnoiio(1,505)1,174331NSTITUTIONS
nino13,6559,2264,429CLASSES

488,493303,083185,410PUPILSתלמידים

ממשלתיים Governmentמוסדות institutions
Institutions(113)827(940)מוסדות
8,9356,8782,057Classesכיתות

319,664235,23184,433Pupilsתלמידים
"ת 100 71u UNRWAמוסדות institutions

100162Institutions(262)מוסדות
3,2651,1812,084Classesכיתות

132.90439,64293,262Pupilsתלמידים
אחרים Otherמוסדות institutions

Institutions(56)247(303)מוסדות
1,4551,167288Classesכיתות

35,92528,2107,715Pupilsתלמידים

1 Data for the beginning of the
school year; see introduction.

מבוא. ראה הלימודים; שנת לתחילת  D'Dimn 1

המוסד דרג לפי תלמידים, כ"ז/49. לוח
TABLE XXVII/49.PUPILS, BY TYPE OF INSTITUTION

'oniun1988/891

Regionאזורמזה:
//TJe71§n01unמוסדות
הכל1987/88§1967/68 יהודהססותסך

TotalThereof:ושומרוןnry וזבל
UNRWAJudea andGaza Area
institutionsSamaria

הכל 222,166479,133488,493132,904303,083185,410TOTALסך

ילדים 3,85025,65220,5571,30613,8486,709Kindergartensגני
יסודיים ספר 162,051294,475296,00093,463183,041112,959Primaryבתי schools
מכינים ספר 40,177103,083108,77337,08367,54441,229Preparatoryבתי schools

עלייסוריים ספר 15,91053,90660,93357937,46323,470Postprimaryבתי schools
למורים כ/דרש 2782.0172,2304731,1871,043Teacherבתי training colleges

/1 See note to Table XXVII48. נ"ז/8<. ללוח הערה ראה
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HEALTH
אזור לפי ואשפת, חולים בתי  כ"ז/50. niV

TABLE XXVII/50.HOSPITALS AND HOSPITALIZATION, BY REGION

בריאות

ושומרון 'הודה
Judea and Samaric

1?in
AreaGaza

19851987 198619881985198619871988

חולים' 1616בתי 17167777Hospitals'

כפועלי 1.3081,343מי0ות 1,3151.336872945908895Actual beds'

שאושפזו 74,62381.698חולים 74.40168.52960.57270,30174,25468,227Hospitalized patients

שסוחררו 74,89181.475חולים 74.14568,04760.60970.20474,25668,505Discharged patients

נפסרו 929974מזר.: 9811.0551,0191,0441.0441,104Thereof: deceased

אשפוז 365,047388,113י0י 354,242375,845209.082227.897228.288215.876Hospitalisation days

מי0ות תפוסת 76.380.5אחו; 73.976.965.868.469.464.7Percent bed occupancy

14.96319,828ניתור/ים 15,20020,02018,79620,51821,82416.055Surgical operations

Thereof: in governmental hospitals ממשלתיים חולים בבתי :nrn

חולים' '292929296666Hospitalsבתי

בפועלי 974974999999812885856828Actualמיטות beds'

שאושפזו 57,69458,47764,04051.55957.23766.63270.31363.429Hospitalizedהולים patients

שסוחררו 57,93158,25863.80951,11257,25766.55670,31563,701Dischargedתולים patients

נפ0רו :6787337377489369769731.046Thereofמזה: deceased

אשפוז 280,812268,288299,867283.970200,316214.625210.859196,765Hospitalizationימי days
occupancy

מינ1ות תפוסת 78.975.584.077.567.568.968.1635Percentאוזוז of bed
11,49912,17113,43812.22411.25117.50219,68313,401Surgicalניתוחים operations

1 End of year 2 Incl. mental hospital. .vjdi לחולי חולים נ'ת כולל 2 השנה. בסוף 1
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EXPLANATORY NOTES

A. GEOGRAPHICAL AREA
1. Up to 14 V 1948, the day of the establishment 01 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 r'elale 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 toI he Standard 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 Classification of Occupations 1972 (Technical Publication No.

38, Central Bureau of Statistics), unless otherwise specified.

D. CURRENCY UNITS:

1. As of 1 I 1986,theIsraeli currency is the New Sheqel (NIS) = 1 ,000 oldSheqalim, which is divided into lOOnewAgorot.
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. SPECIAL SYMBOLS.
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.c.  not elsewhere classified
ns. = not specified

H. YEARS AND MONTHS:

Calendar year 1 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 01 years, except calendaryears, are indicated by a dash, e.g. 1 966/67;months are indicated by Romannumerals.

Details do not necessarily add up to totals, because of rounding.
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CENSUS OF POPULATION 7967
1 Data from Full Enumeration in the 4 Labour Force  Part 1

Administered Areas 5 Labour Force  Patr "
2. Housing Conditions, Household Equipment.

Welfare Assistance and Farming in the
Administered Areas TECHNICAL SERIES

3 Demographic Characteristics of the 44 Multiplicity Study of Births and Deaths in
Population in the Administered Areas Judea  Samaria and Gaza Area  North Sinai
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beginning and completion of new buildings
(including additions to existing buildings). without
repairs of existing buildings.

The estimate is based on data supplied by the
following bodies: 22 local authoirties. by means of
a special Questionnaire; civil administration offices.
UNREA; reports of mukhtars in 80 small localities in
Judea and Samaria. which are a representative
sample of hundreds of such places (mostly
villages).

The estimate does not include the building
activity in Jewish localities.

HOTELS
See definitions in Chapter XVII  Commerce and

Hotels.
Data are obtained from all hotels open in Judea

and Samaria.

TRANSPORT
Vehicles and drivers. The figures on vehicles are

received from the transportation staff officers in
Judea, Samaria and Gaza Area. The definitions are
identical to those used in Chapter XVIII  Transport
and Communication.

Accidents: See sources and definitions in
Chapter XVIII  Transport and Communications.

EDUCATION
Data on the educational system were

summarized by the civil administration in Judea.
Samaria and Gaza Area from reports received from
the institutions themselves and describe the
situation at the beginning of the school year. In
1988/89, schools in Judea and Samaria did not
operate for most of the year.

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 schoolclasses (XXII).
Controlling authority: Schools were classified by

controlling authority as follows:
a. Government institutions: teachers' salaries

and maintenance expenses are supplied by
the Government.

b. UNREA institutions: Teachers' salaries and
maintenance expenses are supplied by the
UNREA.

c. Other institutions: Schools of religious
institutions and other private schools.

When comparing these data with data of
previous years, the difference in the source of
information should be considered as well as the
following changes:
a. As of 1978/79, the Gaza Area and North Sinai

does not include areas which were returned to
Egypt.

b. Most of the Jordan Subdistrict was included
in the Bethlehem Subdistrict.

LOCAL AUTHORITIES
Financial data were processed from reports of

the municipalities through the staff officers for
internal matters. Detailed definitions see in the
Appendix to Quarterly Statistics of the Administered
Territories No. 2, 1978.

PUBLIC ORDER
Data on the courts' activities were obtained

through the Armed Forces 00/77/773/71^.

HEALTH
Hospitalized patients: 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 0/7 monthly reports submitted by the
Health Officers in Judea, Samaria and Gaza Area.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL Sf/?/£S
398 Kindergatrens and Schools in the

Administered Territoires, November 1971
Decade 19681977.

802 Projections of Population in Judea, Samaria
and Gaza Area up to 2002

818 National Accounts of Judea, Samaria and
Gaza Area 19681986
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even among employed persons in Israel, although
to a smaller extent.

The index of Daily Wages of Employees (at fixed
prices) in 1988, was deflated by the change in the
Consumer Price Index in Judea, Samaria and the
Gaza Area, as assessed between December 1987
and December 1988

AGRICULTURE
FARM INCOME

The physical production estimates are based on
the following sources:

a current survey of the main markets in Judea,
Samaria and Gaza Area;
surveys of farms and oil presses in Judea and
Samaria;
data of the Veterinary Service for the number
.of livestock, slaughtering and production
norms per unit;
statistics on yields of fishingin the Gaza Area,
statistical series on imports and exports.
yield estimates per dunam of local agricultural
advisors and experts.

Prices of agricultural produce for the producer
were estimated according to the prices collected in

a market survey by the Ministry of Agriculture in

retail stores. 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 01 farmers
about their use of selected inputs and according to
direct import data and sales of Israeli firms.

Further details on production, area, etc., are
published annually by the Central Bureau of
Statistics in Agriculture Statistics Quarterly and in

Judea, Samaria and Gaza Area Statistics.

PRODUCTION AND MARKETING OF
VEGETABLES AND FRUITS

Data on vegetables and fruit by source and
disposal are taken from a current survey on the
main markets of Judea, Samaria and the Gaza Area
(incl. the Jordan bridges). Monthly data are
published by the Bureau in theAgriculturalStatistics
Quarterly and in the Judea, Samaria and Gaza Area
Statistics.

INDUSTRY
Definitions  see Chapter XIV  Industry.
The new industrial samples. As of AprilJune

1984, new samples were enacted of industrial
establishments in Judea, Samaria and the Gaza
Area, derived from the framework of
establishments which was updated for this
purpose.

In addition, due to the high rate of inflation which
prevailed in these areas in the recent years, it was
decided to calculate wages and revenue at U.S.

dollar values instead of Sheqels, and thus to enable
comparison between periods, which will be based
on a "steady" currency. One should keep in mind,
however, that changes in dollar values do not
necessarily represent quantity changes.

In order to enable comparison of data with
previous 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
multiplication by "adjustment factors" between data
of the AprilJune 1984 quarter (the new sample's
base) and data of 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 comparison of data with
previous 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
multiplication by "adjustment factors" between data
of the AprilJune 1984 quarter (the new sample's
base) and data of 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.

The"chaining factors" for total industry in Judea,
Samaria and the Gaza Area for the quarter
AprilJune 1984, areas follows:

Daily
RevenuewagesEmployeesEmployed

)$()$(persons

Judea
and

1.0630.9721.0521.057Samaria
The
Gaza

1.0781.0381.1131.164Area

It should be noted that these chaining factors
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 6ז0תז detailed
explanations see Statistics of Judea, Samaria and
Gaza Area, no. 2, 1986.

CONSTRUCTION
Definitions  see Chapter XVI  Construction.
Data on civilian construction in Judea, Samaria

and Gaza Area are estimates and refer only to
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The external population estimate is based on
population estimates of the Central Bureau of
Statistics. Until the end of 1975, this estimate was
obtained according to population by age group and
sex and according to a projection for the end of the
current year. As of 1976, the method for calculating
population estimates has been changed. Instead ol
using a projection, the estimates are based 00
current monthly data. Persons living in institutions,
nomads and those living outside localities are
deducted from the population estimate according to
their share in the population as it was obtained in the
1967 census.

Since the survey of AprilJune 1979, the
inhabitants of El Arish have not been included. The
number of inhabitants of El Arish is estimated at
30,000. and this number was deducted from the
total number of inhabitants of the Gaza Area by age
group and sex. Distribution by sex and age was
assumed according to the distribution of the total
population of the Gaza Area.

As of the survey of April  June 1982, data for
Gaza Area do not include the residents of that part
of Rafah, which had been returned to Egypt. This
should be considered on comparing data with
previous years.

In 1983, the survey data were based on revised
population estimates that were published in
Abstract 35  7984.

In 1985, the survey data were based on revised
population estimates which appeared in Abstract
no. 36. One should be cautious on using these
estimates and comparing with previous years' data.

As of 1987, the personal questionnaire of the ■

survey refers to persons aged 15 and over and not
14 and over, as prior to that date.

Along with the said change, the sample for
Judea and Samaria has been improved, in order to
cope with the "noncoverage" that accumulated
since the 1967 Census.

These changes must be considered when 1987
data are compared with previous ones.

In order to get some notion 01 the scope of the
changes that derived from the transition to persons
aged 15 and over, part of the 1986 data were
reprocessed. As for the changes due to the
"additions of coverage", the survey sample for
JanuaryMarch 1987 was processed twice, once
without the said addition and once including it.

Detailed explanations were published in Judea,
Samaria and Gaza Area Statistics, no. 3, 1987, p.
270.

As in any sample survey, the estimates obtained
in the labour force survey are liable to sampling
errors. For estimates relating to 1975 (and earlier
years), tables of approximate sampling errors are
presented with instructions for usage in the
Appendix to Judea, Samaria and Gaza Area
Statistics No. 1 , 1985. The tables of sampling errors
are valid also for estimates as of 1979.

Employed persons and employees are
classified according to the new 1970 classification
of economic activities.

In 1972, the new classification of occupations
was introduced. The questionnaires of the 1972
survey of families were coded according to the new
classification ata 3 digit detail and were
automatically converted to the 2 digit detail
according to the 1961 classification.

Till 1 980,agroup of about 3,0005,000 parttime
employed in Judea, Samaria and the Gaza Area,
who worked 1534 hours a week, were included
among those who do not belong to the labour force.
The data were corrected and reprocessed as of
1980. In some tables, 1980 data appear twice and
in others  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 workdays of all amployees. The index of
average daily wages per employee at constant
prices is computed as follows: the change in daily
wages at current prices in a given quarteryear as
against the base period (JanuaryMarch
19811 00.0) divided by the change in the Consumer
Price Index between the said quarteryear and the
base period, multiplied by 100. The annual average
is an arithmetic mean of the quatreryears.
Calculations are made separately for Judea and
Samaria and for the Gaza Area. The price indices
which are used are those that appear in Statistics ol
Judea, Samaria and Gaza Area.

ENUMERATION DIFFICULTIES IN 1988
Because of the events in Judea, Samaria and

the Gaza Area since the beginning of 1988, the
survey enumerators confronted two kinds of
problems:
a. difficulties in reaching all the households in the

sample at the time due for enumeration;
b. the responses to questions on employment

were of a much poorer quality than in previous
versions of this survey.

In normal circumstances, the number ' of
employed persons (or employees), serves as a
close approximation for work input according to
miscellaneous variables. According to the usual
definitions of the survey, an "employed person" is
defined as such even if working one hour during the
week or even not at all, provided that he has a place
of work from which he is temporarily absent. In
1988, a considerable number of employed persons
were temporarily absent from their places of work,
ז0 worked fewer hours during the week. For this
reason it was proposed for estimating the changes
in work input, to use the number of work hours in
the week rather than the number of employed
persons or employees.

The number of work days in the month is
supposed to represent the work days actually
worked by employed persons or employees. But in
1988, employees in the branch "Public and
Community Services", who worked in their regions
of residence, recorded "Paid work days", rather
than "Work days actually worked". This feature
appeared in other economic branches, perhaps
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components of the urban population and 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
basket reflected, up to December 1975,
consumption habits before the 1973 war, and their
estimation was based on local sources. In January
1976, the basket of commodities was updated by
the Survey of Family Expenditure which was carired
out in Judea, Samaria and Gaza Area between
September 1973 and August 1974. The updated
index is presented on the base of January 1976 =
100.065.

The changes in price level of all consumption
items are estimated according to the changes in
consumer's prices of about 450 goods and
services. The prices of all these goods and services
are registered every month by local enumerators in
a sample of about 800 stores and businesses in
urban centers, in the towns Hebron, Bethlehem,
Ramallah and Nablus in Judea and Samaria and
about600 businesses 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 commodity 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.

Chainingof the Index. Following the updating of
the indexin January 1 976 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 accordingto the
new base: January 1976 =100.0, with the previous
base: average July 1968  June 1969=100.0. This
can be done by multiplying them by a linking
coefficient which is the relation between the
previous and the present index in January 1976.
The linking coefficients of the general indices are
4.095 for Judea and Samaria and 4.892 for the Gaza
Area.

FOOD CONSUMPTION
The energetic (calories) and nutritive (proteins

and fats) values were calculated separately for each
of the two areas: Judea and Samaria and Gaza
Area. The various quantities of food per capita per
day, by which the values were calculated, were
obtained by dividing the annual quantities of food,

which were consumed by the entire population, by
the annual average de facto population and by 365
days.

The annual estimate of the various food
quantities which were consumed by the total
population, is based on data collected from the
following statistical series of the Bureau: the
agricultural production estimates in both areas, the
vegetable and fruit markets survey, foreign trade
statistics, trade with Jordan and other series. These
data were complemented with data received from
various government offices, such as the Ministry of
Labour and Social Welfare, the Ministry of
Agriculture and the Ministries of Industry and Trade
and Tourism. Information was also collected from
food industries whose products are marketed in
Judea, Samaria and Gaza Area, from marketing
boards, the press and experts.

HOUSEHOLD EQUIPMENT
AND HOUSING CONDITIONS

For definitions of household facilities and
equipment, 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 similar to those researched in the 1967
census (see list of publications below).

The survey of families has been conducted
currently, since August 1968, by the Central Bureau
of Statistics. It is based on a sample drawn
according to principles and definitions which are
similar to those applied in the Labour Force Survey
in Israel (see Introduction to Chapter XII, above).
Until JulySeptember 1973, the sample included
about 4,500 families which were surveyed every
quarter year: in OctoberDecember 1973 the
enlargement of the sample was begun, and by
JulySeptember 1974 it covered about 6,500
families. This population does not include persons
in institutions or nomads and those living outside
localities at the time of the survey.

The sample is inflated in two stages. First an
inflation factor is obtained which is the reciprocal of
the sampling fraction in each type of locality, which
is multiplied by a correction factor for fallout of
households. In the second stage, the inflation factor
obtained in the first stage is multiplied by a
correction factor for each age group and sex. The
correction factor is the relation between the
external population estimate and the population
estimate obtained after inflation of the first stage.

65 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 Sfa/;st/cs Monthly No. 3, 1976 and in Administered Territories
Statistics Quarterly. No. 1, 1 976. (Hebrew only(.
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industrial products is based on foreign trade data.
with the addition of profit margins.

Value of services of private 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 number of
hospitalization days and the corresponding average
expenditure per hospitalization day in government
institutions.

Estimates at constant prices were obtained by
deflating by the relevant component of the
consumer price index for each major component.

GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION
EXPENDITURE

The expenditure estimates of the civil
administration and the local authorities are based
on the classification of relevant items derived by
analysis of operation reports or budgets.

For general government consumption
expenditure, quantitative changes in wages were
estimated according to changes in the number of
workers, and expenses on current purchases of
goods and services were deflated by the respective
price indices of the main purchasing items.

GROSS CAPITAL FORMATION
The estimate includes investments of the Israeli

Government and JNF in roads and other
infrastructure and is based on the following
sources:
1. reports and development budgets of the civil

administration and the local authorities;
2. 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 prices of equipment imported from
Israel and other countries.

IMPORTS AND EXPORTS
Imports and exports of goods and services

include the value of goods and services purchased
abroad or sold abroad (Israel, the Arab states and
other countries). Definitions and explanations are
given in the sections on the Balance of Payments
and Foreign Trade below.

Because of measurement difficulties, the
estimates of trade between Israel and Judea,
Samaria and the Gaza Area are based on
incomplete series and evaluations. Consequently,
the reliability of the national accounts estimates,
which are based on these sources, is limited.

Data on magnetic tape. that include annual
series of national accounts data for Judea. Samaria
and the Gaza Area, as of 1968, are available upon
application to the Central Bureau of Statistics.

BALANCE OF PAYMENTS
For the compilation of these estimates. the

population of Judea, Samaria and Gaza Area.
including the civil administration, are considered as
one territorial unit. The expenditure on the activities
of the Israel Defence Forces and the Border Police
are not included in these estimates. (See Chapter
VII  Balance of Payments, Definitions and
explanations).

Goods: see "Foreign Trade", below.
Services include income and expenditure on

services by the population.
Transfer payments include the participation of

Israeli government in the budget of the civil
administration, 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 NIS, dinars and other
foreign currency held by the population of Judea,
Samaria and the Gaza Area.

Data in the table are presented in current US
Dollars. The conversion 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 extent of the trade between Israel

and Judea, Samaria and the Gaza Area are a gross
evaluation based on a sample enumeration of
transfers of goods through the official transit points.
These data do not include the purchases of goods
and services by individuals. The data on the trade
between those areas and Jordan and oversea
countries are based on customs registration.

The conversions to US Dollars were made
according to average quarterly exchange rate for
transactions with Israel and according to the
exchange rate on the date of the transactions  with
oversea countries.

PRICES
The Consumer Price Index measures the

percentage of change in the necessary expenditure
for the consumption of a fixed basket of goods 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 fluctuations of the
index represent only changes in prices.

The basket includes all the consumption
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The population estimates are based on the
Census of Population which was conducted in
Judea, Samaria and the Gaza Area in September
1967. The population estimate is updated annually
by adding the births, subtracting the estimate of
deaths and adding or subtracting the balance of
movement of population at the borders.

Tables on the Gaza Area 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.

The death estimates and the age composition of
the migration balance were reevaluated in 1982,
based on partial indicators (see below) and the
population estimates were revised accordingly.

For the method and results of these revisions,
see "Population Estimates for Judea, Samaria and
Gaza Area," in Judea, Samaria and Gaza Area
Sraf/sf/cs, 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 Population
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 1 982, the reports on births in hospitals also
include births in medical centers or in clinics.

Deaths. Due to the incomplete recording of
deaths  mainly infant mortality  the death
component by age and sex in the population
estimates 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 conducted
intermittently brought to a reassessment of the
estimates of mortality level (mainly infant mortality)
in the seventies. 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
various border check . posts and from District
Bureaus of the Ministry of the Interior.

The age composition of the migration balance is
based on thatof residents departing abroad whodid
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 1 976 and in 1 9811984
 on the average observed for 19811982. For
1 9851987, the age composition was obtained from
file of movement at the borders of the Minsitry of
Defence.

The updating of the balance of movement of
residents and of its age composition caused slight
changes in total population and in particular in the
age composition.

PROJECTIONS OF POPULATION
The projections of population, as based on a

base population from 1982, the various
assumptions and results were published\n Abstract
no. 39  7988, p. 707.

NATIONAL ACCOUNTS
The estimates are partly based on incomplete

statistical series and evaluations  mainly with
regard to the consumption of industrial products
and services  and on data on foreign trade with
Israel64. Considering the difficulties of estimation,
higher accuracy should be attributed to the twoyear
moving averages in Table XXVII/6 than to annual
data.

Data do not include activities in the Jewish
settlements which were founded in these areas. The
product 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
summation of expenditure on consumption and
capital formation, plus the value of goods and
services exported minus 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.

PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE
Value of consumption of agricultural products

from domestic production was calculated by
multiplying the quantities consumed by average
annual prices. Quantities were estimated according
to data on agricultural output (see description of the
method of measuring in "Agriculture", below). Prices
were based on data collected for the consumer
price index. The net value of imports of agricultural
products is estimated in accordance with foreign
trade statistics, with the addition of profit
margins.

Consumption of industrial products from
domestic production was estimated according to
the average revenue per employed person in
industrial establishments, 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

64 For a detailed description of sources and methods  see Special Publication no. 818 (see list below(.
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in one volume. A title of more than one volume is
counted according to the number of volumes it

comprises.
Borrower: a person registered in the library's

card file. who borrowed a book or other material at
least once during the last twelve months.

SURVEY ON READING,
ENTERTAINMENT AND SPORTING

EVENTS 1987
(Tables XXVI/4, 5)

Data are based on final results of a survey that
covered a representative sample of Jews aged 14
and over. The survey was carried out by the Central
Bureau of Statistics between November 1986 and
June 1 987. It was commissioned by the Culture and
Arts Division and the Sports Authority in the Ministry
of Education and Culture.

The participation in various activities was
investigated on weekly, monthly or annual bases in
the 12 months preceding the survey.

Book reading does not include textbooks and
professional literature.

Reading of periodicals does not include
professional periodicals and weekly supplements
to daily newspapers.

Visits at museums. Data were not presented

from previous surveys in which visits to zoos,
botanical parks and at historical and archaeological
sites were included (but not in the 1987 survey).

Data with a relative sampling error exceeding
25o/o are printed in brackets.

MUSEUMS AND CINEMAS
MUSEUMS63 (Table XXVI/6)

Data are based on the results of a survey on
museums in Israel which the Central Bureau ol
Statistics carried out in MayJuly 1985 at the
request of the Ministry of Education and Culture.

The data do not include local archaeological
collections 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
collections of various types in which the main
collection cannot be defined. This type includes: the
Israel Museum (incl. the Rockefeller Museum), the
HaAretz Museum and the Haifa Museum. (See also
data on visits at museums in Table XXVI/4 from the
survey on reading and entertainment habits(.

CINEMAS (Table XXVI/7)
Data were supplied by

Interior.
the Ministry of the

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

843 Reading, Leisure and Sports Activities 1987 
Jewish Population Aged 14 and Over

CHAPTER XXVII. JUDEA, SAMARIA
AND GAZA AREA

GENERAL
Due to the events in Judea, Samaria and the

Gaza Area, there were difficulties from the
beginning of 1988 in collecting statistical data. As a
result, the quality of the data is poorer in a number
of respects than in previous years. In some
statistical series it was impossible to obtain data for
1988, of the minimal acceptable standard, so that
for these series, data appear only until the end of
1987.

Definitions, classifications and methods of

computation correspond generally with those used
in the corresponding series in the other chapters of
this Abstract, except if otherwise stated.

POPULATION
The population estimate is based on de facto

population, i.e., all the residents that were actually
present in the area in the period under review. The
population does not include Israeli residents that
were living in Judea, Samaria and the Gaza Area.

63 Detailed data appeared in Museums in Israel 1984/85," ibid., No. 10, 1985
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live in the community. Those who are staying in a

longterm care institution or ward, or whose main
burden of care in any other institution is on a public
body, are not entitled to benefit. The benefit is
provided in the form of services. In exceptional
cases, when no services are available in the entitled
person's place of residence, he may receive a cash
benefit until such time as services become
available.

There are two basic benefit levels: a benefit at
the rate of 1 O.Q% of the full disability pension, and
a benefit at the rate of 1 50"/. of the full disability
pension  in accordance with the degree of the
elderlyperson's dependence on others. The right to
benefit and its rate are dependent on a means test.

SOURCES
Data were received from the Research and

Planning Department of the National Insurance
Institute. For detailed explanations on types of
benefit, and their causes, see the monthlies,
quarterlies, current surveys and annual publications
edited and published by the Research and Planning
Department of the Institute.

WELFARE
In tables XXV/6XXV/7, data are received from

the centre for Social Welfare Allowances in the
Ministry of Labour and Social Welfare.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
87 Survey of Jewish Families Applying for

Assistance to the Social Welfare Bureaus
1956/57

199 Survey or, Budgets of Supported Families
1963/64

340 Surveys on Family Budgets in Special
Populations 1968/69, Part III  Family Budgets
in Special Populations.

CHAPTER XXVI. CULTURE AND ENTERTAINMENT

BOOKS, NEWSPAPERS AND
PERIODICALS61
(Tables XXVI/1 , 2(

Data on books published are based on a survey
of publishing of books conducted by the Central
Bureau of Statistics.

Values which were computed form . absolute
numbers smaller than 50 are printed in brackets.

Data on periodicals and newspapers were
processed from information that was culled from
the cardfile of the National and University Library.
Data on newspapers do not include regional and
local newspapers.

SURVEY OF PUBLIC LIBRARIES
(Table XXVI/3)62

The data are based on the results of a survey of
public libraries which the Central Bureau of

Statistics 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.

Library. An ordered collection of books,
periodicals and graphicor 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 classified into the following
administrative units:

independent library: a library which is an
independent administrative unit.

central library: a library that functions as a center
for other libraries (branches).

branch: a library which is connected to a central
library.

mobile library: a library in a vehicle, which
provides borrowing services at various places.

Volume: a physical unit of printed matter bound

62

Detailed data appeared in "Books Published in Israel  1986/87, in Monthly Bulletin01Statistics Supplement, No. 7. 1988. and
Daily Newspapers and Periodicals Published in Israel 1985, ibid., No. 110, 1986.
Cl. Survey of Public Libraries." /6/d, No. 12, 1987.
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who is an employee or selfemployed, for up to
twelve weeks of maternity leave.

Maternity allowance amounts to 75o/o of the
average salary of the insured woman in the three
months preceding her going on maternity leave.

ALIMONY
The "Alimony  Guarantee of Payment Law

came into effect on October 1, 1972.
Eligibility for Alimony payments: a person in

whose favor a court decision for alimony was
passed.

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 from 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. A Child Allowance is paid

directly by the National Insurance Institute for every
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
support benefit or when the income is below 80oA of
the average income. From July 1975, the allowance
was calculated according to the value of credit
points used for income tax purposes, and fully
linked to rises in the consumer price index, updated
twice a year, in October and April of each year. As
of January 1981, the credit point is updated four
times yearly, in April, June, January and October of
every year.

As of April 1987, the credit point hasbeen fully
updated in January of each year according to the full
rise in the Consumer Price Index and whenever
costofliving allowance has been paid to all
employees in the economy.

In July 1985, one credit point was annulled for
families with 3 children or less, except for families
in which the head of the family receives income

■ support or whose wages amount to less than 80
percent of the average wage.

UNEMPLOYMENT
An unemployed "employee", who has completed

the qualifying period as determined by the law, is
eligible for unemployment benefit if he is over 20
years of age and, in the case of a man, under 65
years of age, or in the case of a woman, under 60
years of age.

The unemployment benefit is calculated on a
daily base, according to the average wages of the

unemployed during the three months preceding
unemployment. The higher the wages have been.
the lower is the percent of unemployment benefit
from the wages.

Recipients of unemployment benefit include the
eligible persons. irrespective of the period for which
they received the benefit.

INCOME SUPPORT
Income Support Benefits. On January 1. 1982,

the Income Support Benefits Law came into effect,
combining in a single framework the supplementary
benefits which had been paid in the old age and
survivors' branch. and the public assistance
previously paid by the Ministry of Labour and Social
Affairs.

Entitlement to income support benefit depends
on meeting one of the conditions of entitlement laid
down in the law and on passing a means test. /n
principle, the benefit is intended for residents of
Israel aged 18 or more who, due to circumstances
recognized by the law, have no source of income,
or whose income falls short of the minimum level
defined by the law.

The Income Support Benefits Law defines two
rates of benefits. The regular rate is given mainly to
beneficiaries of working age who were previously
included in the framework of public assistance paid
by the Ministry of Labor and Social Affairs. The
increased rate, which is about 257o higher than the
regular rate, is paid mainly to elderly persons and to
widows who are entitled to statutory oldage
pensions, as well as to those beneficiaries entitled
to the regular rate of benefit after two years of this
entitlement.

RESERVE SERVICE
A new branch which was set up on 1.10.77 upon

the abolition of the Reservists Compensation Fund.
The branch is responsible for payment of benefits
for reservists serving fora.period of more than one
day as well as for participants in premilitary
education and for those called up for emergency
work service.

LONGTERM CARE
The LongTerm Care Insurance Law was

implemented gradually, beginning in April 1986.
Personal Benefit Asof April 1 , 1988, a longterm

care benefit is paid by force of the National
Insurance Law. The Longterm Care Insurance Law
covers all persons insured in oldage and survivor
insurance, housewives who do not work outside
their home, widows who receive a survivor or
dependant pension and immigrants not insured in
oldage and survivor insurance after 12 months of
residence in the country.

Women aged 60 and over, and men aged 65 and
over, who are dependent on the help of others for
the performance of everyday functions, or who are
in need of supervision, are entitled to benefit. The
benefit is granted only to those elderly persons who
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sum equivalent to 25"/< 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
5070 or more.

A disabled insured person's entitlement to
pension is dependent upon a medical disability of
40"/ or more.

A housewife, who has lost the ability to function
in her household as a result of her impediment, or
whose ability to function has been reduced by 50o/<>

or more, is also entitled ot disability pension. This
entitlement is dependent upon a medical disabillity
pension. This entitlement is dependent upon a
medical disability of 50o/o or more.

A full disability benefit is paid to a disabled
person with an approved disability of 757o 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
25o/o of the average wage (under the National
Insurance Law) and 37.5o/o to a couple. A 5o/o bonus
for each ot 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 help of others for the
performance 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 307> and 12070 of the full
disability benefit for a single person.

Attendance Allowance has been paid since April
1979 to severely disabled persons who are
dependent on the help of others for the
performance of daily tasks, with the level of the
benefit being determined according to the degree of
the disabled person's dependency on others.
Benefit levels are 50o/'<, 100o/o and 15070 of the full
disability benefit for a single person.

Mobility Allowance: an agreement concerning
paymentof an allowance and a standing loan(by the
National Insurance Institute) for the purchase of a
motor vehicle to persons of limited physical mobility
came into effect on January 1, 1976.

Persons suffering from leg injuries, whose
degree of disability exceeds 40o/o and who possess
a valid driving licence (and persons of limited
physical mobility with a degree of disability
exceeding 60/o, 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.

On June 1, 1977, the agreement regarding
mobility allowance between the government and the
National Insurance Institute was renewed, with
some changes, as specified in the National
Insurance Publications60.

EMPLOYMENT INJURED
Employment injuries insurance entitles the

insured person who has suffered an injury at 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 75o/o of the injured persons
average wages in the three months preceding the
injury divided by the said 90 days, and are paid to
a maximum specified in the law.

Permanent disability pension: monthly pension
to an injured person whose degree of disability is
2070 or more. A full permanent disability pension is
paid to an invalid with a 757o disability. A 1 0070
disability is valued as 757<> of the quarterly wages of
the disabled. Relative disability is calculated as the
relative part of the full disability.

Dependents 'Benefit is paid to the survivors of an
insured person fatally injured in a work accident,
and to those who were dependent on him for
support.

The benefit is paid according to the family's
composition, and is calculated according to the
same principles as disability benefits specified
above.

There are some more benefits to employment
injured, that do not appear in the tables. Details can
be found in the publications of the National
Insurance Institute.60

The National Insurance Law has been in force as
of 1954 for employees and as of 1957  for
selfemployed.

MATERNITY
Maternity Insurance provides two forms of

benefit 
1 . Maternity Grant  paid to every woman giving

birth. One part of the grant covers hospital costs,
while the second part, for the purchase of a layette,
is given in cash. The law came into effect on April
1, 1954. If more than twins are born, the maternity
grant is paid six months.

The Institute also contributes to the cost of
travelling to the hospital for a mother who lives far
away.

2. Maternity Allowance  to an insured woman

60 Ct. Quarterly Staf/sf/cs. The National Insurance Institute.

)95(



CHAPTER XXV. WELFARE

NATIONAL INSURANCE
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Income and expenditure of the National
Insurance Institute. The financial data are presented
on the basis of income and expenditure and not
receipts and payments. The main difference resides
in the linkage differentials of the Institute's
investments: when presented on a receipt basis,
only differentials on investments whose redemption
time has arrived are registered, whereas when
presented on an income basis, they are registered
for all investments, which have matured during the
year.

Income. Total income includes contributory
income by the National 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
compiled by the National Insurance Institute, as
follows:

employees include also members of qibbuzim
and cooperatives;
selfemployed persons include also members
of moshavim;
persons who are neither employees nor
sellemployed 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 classification of collection from employees
by the share of employers and employees is based
on the assumption that the employers deduct from
the employees wages the amount as 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.

Number of persons: the overall number,
including the person entitled to benefits who
receives it and the persons dependant on him/her
(spouses and children 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 average of 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
surveyed year.

Allowances for Income Maintenance. These are
allowances for minimum income for subsistence,
which are paid to those who have no income
(besides the National Insurance benefits) or to
those whose income is lower than the minimum
income which is necessary for subsistence.

OLD AGE AND SURVIVORS
Old age pension by the National Insurance Law

(since 1 IV 1957) is paid to an insured person who
has reached the required age of 70 for men and 65
for women (on certain conditions, it is paid 5 years
earlier).

The allowance for single persons is 1 6o/o of the
average wage under the law, and for couples 240/o.
The supplement to the oldage pension for children
is 5o/< 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
increment for children of eligible survivors is 7.5o/o
for each child. Besides the basic benefit, a seniority
and postponement of retirement bonus is paid.

Survivors' pension by the /aw (since I IV 1955) is
paid to the widow/widower of the insured person,
after the decease of a person who was insured at
least one year.A widow with children is entitled to
a survivors' pension, and a widow who has no
children to a pension according to certain
conditions (age, size of income, etc.) The sum of the
pension is specified above.

Income supplement under the income support
benefits law paid to recipients of statutory pensions.
This is a noncontirbutory supplement paid to
recipients of pensions whose income from other
sources does not exceed 13o/o or 17o/o of the
average wage (specific provisions of the law
determine which is the relevant percentage). The
income supplement replaces 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 a few additional amendments were
introduced:

Disability benefit is paid to an insured person
who, as a result of a physical, mental or
psychological limitation from birth or caused by
sickness or accident, fulfills one of the following
conditions:

A. He is unable to suppotr himself through
work or occupation, and he does not earn a
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obtained from the Epidemiology and Statistics Unit
of the Ministry of Health and are based on monthly
reports on admission to and discharges from
psychiatric hospitals and psychiatric wards in
general hospitals, including those of daypatients.
The Unit also receives individual notifications on
every patient admitted or discharged from the
hospital, which serve as a supplement and check to
the data. Also included are data on the presence of
day patients. These data are obtained from the
Division of Medical Economics and Statisticsof the
Ministry of Health.

Immunization and infectious deseases (incl.
malaria). The data were submitted by the
Epidemiology Unit of the Ministry of Health.

Data on immunizations are basedon reporting of
the Mother and Child Health Centers via the
Subdistrict Health Offices. They relate to the entire
population (excluding East Jerusalem).

Infectious diseases. The data are based on
physician's notifications to Subdistrict Health
Offices of cases of diseases which must be
reported according to the law. Notifications, are,
however, incomplete, the degree of completeness
varying with the severity of the disease and the
possibility of inspection. (Data on venereal
diseases, tuberculosis and malaria are not included
in the summary).

Tuberculosis. The data were submitted by the
Department of Lung Diseases and Tuberculosis in
the Ministry of Health and are based on notifications
to the District Health Offices regarding every patient
making his first visit to a private practitioner, a clinic
or a hospital in Israel.

Diagnoses. Data are based on a survey of
discharges from general hospitals, which supply
data on every discharge. The information includes
demographic details, data of hospitalization and
discharge from the ward, its name and the
diagnosis under treatment. The datafor 1983donot
include diagnoses in hospitalizations.

Data in the tables are estimates, some of which
are based on a sample and some on censal
processing.

PERSONS AGED 60 AND OVER
Data are based on a survey of persons aged 60

and over in households, which the Bureau carried
out in 1 984. Data refer to localities with a population
of 2,000and more.

METHODS OF COMPUTATION
Rates. In all the tables with rates, these were

calculated by the average population (unless
otherwise stated). As of 1974, the population
includes potential immigrants.
Percent bed occupancy:

Actual patient days
Potential. patient days according to

regular bedstrength
x100

Average hospitalization:
Total hospitalization days of patients dismissed
from the department during the survey year
Total patients dismissed from the department

Coverage of reporting on immunization
(percentages(

In the first year:
number of cases reported

number of births in the year preceding
the year of reporting

In the second year:
number of cases reported

number of births two years before the
year of reporting

x100

x100

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
14 Physicians and Dentists in Israel 1951  1 952
75 Perinatal and Maternal Mortality in Israel

19501954
174 Cancer Mortality in Israel 19581961
409 Mortality among Adult Jews in Israel 1950 

1967
453 Late Fetal Deaths and Infant Mortality

19501972
573 Suicides and Attempted Suicides 19721976
659 Statistical Analysis of the Demographic

Characteristics of Persons Insured in Sick
Funds

717 Survey of Use of the Health Services 1981
803 Diagnostic Statistics of Hospitalizations

1979
814 Survey of Persons Aged 60 and Over in

Households 1 985  Vol. A: Housing Conditions
and Household Management

826 Statistical Tables on Selected Infectious
Diseases 19811985

840 Survey of Persons Aged 60 and Over in
Households 1985  Vol. B: Selected
Characteristics of Persons Aged 60 and Over
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prices were calculated using the price indices of
input in residential building and of machinery
and equipment lor commerce and services.

REVISED ESTIMATES
The seires given in the previous Abstract have

been revised: the revisions are of two types: (1)
revisions due to the integration of the findings of the
Family Expenditure Survey, 1986/87. This survey
served as a benchmark for the estimates of
households' expenditure on services of private
physicians, nurses and dentists and on medicines
and medical equipment. The revised estimate is
lower than the previous one in these items by about
5 percent. The new estimate was used, firstly. to
interpolate the estimates from 1979/80 (when the
previous survey was carried out) and also as a new
base for the ensuing years; (2) current revisions for
1985/86 and 1986/87 following receipt of additional
detailed financial reports from the health
institutions.

SOURCES
1. Financial reports of the government. the

national institutions, and the local authorities.
explanations of the proposed budget and the
reports of the State Comptroller.

2. A  survey held by the Bureau on the
components of expenditure and income 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 reports of the
Ministry 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 Bureau of Statistics.

5. Institutions of Hospitalization in Israel 
published by the Division of Medical
Economics and Statistics, Ministry of Health.

EMPLOYED PERSONS
The source of the data in Table XXIV/5 is the

Labour Force Surveys in Israel. Explanations on
these surveys are presented in the introduction to
Chapter XII  Labour and Wages.

HEALTH SERVICES AND
MORBIDITY

The tables describe the existing health services,
the use of health services and the morbidity; causes
of death are presented in Chapter III  Vital
Statistics.

DEFINITIONS
Type01hospital is determined by the type of bed.
Admissions to hospitalization include also

interdepartmental or interinstitutional transfers.

General departments: departments in general
hospitals  internal, chirurgic, pediatric,
gynaecological etc.. as well as the Hansen Hospital,
excluding mental, chronic diseases and
rehabilitation departments.

Days of hospitalization: days of stay of patients
who were discharged from hospitals during the
year, including days in the period preceding the
reporting, and the number of days during the year
under review in which beds were occupied,
including days of stay of patients who have not yet
been discharged.

Daypatients in mental hospitals: patients who
attend for psychiatric care at least several days a
week, for several hoursa dayor for the whole day .

Types 01 immunization. As a rule, three types of
immunization are used: triple vaccine (diphtheria,
tetanus and whooping cough) and an immunization
against poliomyelitis, by the Sabin method 
generally, 3 feedings of live weakened virus in the
first year of life and a booster dose by a fourth
feeding at the beginning of the second year of life
or at the end of the first year of life.

Immunization against measles is given at the
end of the first year of life or at the beginning of the
second year of life.

Tuberculosis: new cases or aggravation of the
disease, and cases discovered during the year even
though the infection is not new.Cases defined as
"cured" (other than aggravations) are not
included.

EXPLANATIONSAND SOURCES
Hospitals, beds, movements of hospitalized

persons and bed occupancy of hospitals. The data
were submitted by the Division of Medical
Economics and Statistics of the Ministry of Health,
and are based on monthly reports of the
hospitals.

Interruption 01 pregnancy is carried out
according to the "Penal Law  1977, interruption of
pregnancy", as follows:
1 . the woman is under marriage age or over forty

years of age;
2. the pregnancy is due to relations prohibited by

the criminal law or incestuous relations, or to
extramarital relations;

3. the foetus is likely to have a physical or mental
. defect;

4. continuance of pregnancy is likely to endanger
the woman's life or cause her physical or
mental harm;

5. family of social circumstances  (this article
was repealed by the Knesset in 1980).

Data were submitted to the Bureau by the
Department of Medical Economy in the same
ministry. The data are based on monthly reports
from the commissions for interruptions of
pregnancy to the Ministry of Health. Caution is
advised when comparing the 1 987 data withdata for
the few preceding years, because they include
double reporting of some hospitals.

Mental health. Data on psychiatric patients were
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1. Government, including the National
Insurance Institute and national institutions

2. Local authorities (municipalities, local and
regional councils)

3. Sick funds
4. Other nonprofit institutions
5. Other  includes commercial enterprises and

households.
From 1984/85, sick funds, for which the

government (including the National Insurance
Institute) finances the majority of their expenditure,
are defined as government nonprofit institutions.

Two types of classification were carried out: by
operating sector and by financing sector.

In the classification by operation sector, the
contribution of each sector is measured by its
direct expenditure on goods and services
(compensation of employees and purchase of
other goods and services), irrespective of the
financing sector. For example: all the
expenditure of the sick funds or other
nonprofit institutions on purchases of goods
and services was recorded as expenditure of
the institutions themselves and not as that of
other bodies which financed it.

In the classification by financing sector the
financing by each sector is defined as the total
direct expenditure on goods and services and
payments to other sectors, such as
contributions, grants, net transfers (not
including the provision of loans).

In calculating the share of each sector in the
financing of health expenditure, the evaluations of
depreciation are not included in the sectors'
expenditure nor in the total national expenditure on
health. This is because national expenditure on
health includes current expenditure and
expenditure on fixed capital formation.
Government financing does not include the subsidy
component in government loans  given at a
reduced rate of interest or unlinked  to other
bodies which supply health services (mainly sick
funds).
The analysis of developments in financing health
services and their supply is more reliable when it is
compiled as an average for a few years and not for
every year separately, because discrepancies
between the time of recording income by the
receiving institution and of recording the respective
expenses by the paying institution, and because of
other differences in the method of recording.

b. Departments or items which are included in

each sector:
Expenditure on health by government includes
expenditure on health (in the ordinary and
development budgets) by the Ministry of Health,
the Ministry of Labour and Social Welfare, the
unit for treatment of Nazi victims, the national
institutions and the National Insurance
Institute.
Expenditure on health by local authorities
includes expenditure in the ordinary and
extraordinary budgets of the Health Department

of the local authority and also the expenditure on
medical supervision and dental treatment in
primary schools from the budget of the
Education Department. Local authorities'
administrative expenditure is included in the
category "public clinics and preventive
medicine" since it was impossible to separate it
from other items of expenditure in the reports of
most of the local authoirties. According to the
Standard Industrial ClassificationofAllEconomic
Activities, expenditure on health does not
include expenditure on sanitary services.
Expenditure on health by sick funds includes the
sick funds' expenditure in their ordinary and
development budgets.
Expenditure on health by other nonprofit
institutions includes expenditure of those health
institutions not owned by government, national
institutions and local authorities, which do not
operate on a commercial basis. The other
nonprofit health institutions include, inter alia,
public hospitals (nongovernmental), health
organizations, etc.
Expenditure on health by the "other" sector
includes the expenditure of households on
purchasing medicines and medical equipment
and health services from commercial bodies,
such as private hospitals, private physicians and
dentists, etc.

Expenditure at Constant Prices
The annual changes in national expenditure on
health and its main components, at constant
prices, were separately calculated for each
sector (government, local authorities, sick
funds, other nonprofit institutions and the
business sector), for each type of expenditure
(wages and salaries, current purchases,
depreciation, construction and equipment) and
foreach type of service (clinics, hospitals, etc.).
Of current expenditure on health of the
government, local authorities, sick funds and
other nonprofit institutions, about 60 percent
are compensation of employees and the
remainder are current purchases of goods and
services and evaluations for depreciation of
buildings and equipment. The change 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 item of the wholesale
price index of industrial output or of the
consumer price index. The breakdown of
puchases into detailed items was determined by
a special research carried out once every few
years.
In the business sector (Other) estimates at
constant prices were calculated, for most items,
using relevant quantity indicators such as
number of days of hospitalization.
The estimates of capital formation at constant
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CHAPTER XXIV. HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH59

Financial data
DEFINITIONS AND METHODS OF COMPUTATION

National Expenditure on Health includes the
value of all health services consumed in Israel and
expenditure on fixed capital formation
construction of buildings and purchase of
equipment for health purposes. Expenditure on
health services given by clinics or hospitals in the
Israel Defence Forces' bases is not included.

In current expenditure a distinction should be
made between two components: (1) about 75
percent of current expenditure are health services
provided by the government and nonprofit
institutions, at reduced prices or free of charge;
(2) the remaining part includes health services,
medicines and medical equipment which
households buy directly from commercial bodies.

Since there is no market price for health
services provided by the government and other
nonprofit bodies, their value was estimated by the
cost of production: (1) compensation of employees
 direct payments of wages and salaries,
employers' contributions to funds on behalf of
employees (e.g. pension funds, national insurance
including "parallel tax", etc.) and taxes on labour
such as "payroll tax" and "employers' tax";
(2) expenditure on medicines, medical supplies and
current expenditure on purchases of other goods
and services.

Production expenditure does not include
interest payments and linkage differences, and
consequently, the estimate of the value of health
services is not affected by the means of financing
 loans as compared to taxes and grants.

In the estimates for 1984/85 and thereafter, two
components were added to the abovementioned
production expenditure: (1) imputed government
expenditure on wages, reflecting the government's
liability to pay pensions out of the current budget to
its workers after retirement; (2) an estimated
expenditure for depreciation of buildings and
equipment of public health institutions. These
additions increased national expenditure on health
in 1 984/85 by 10 percent. To enable comparison
with estimates for previous years, the estimates for
1984/85 are also shown in accordance with the
previous framework (Tables XXIV/1 and XXIV/3).

Services Included in the National Expenditure on
Health, by Type of Service and by Sector
1 . Classification by Type of Service

Health services were classified according to the
type of activity of the branch of the institutions

rendering the service. The branches were generally
defined in accordance with the Standard Industrial
Classification. Services defined as health services
include: government administration, public clinics
and preventive medicine. hospitals and research,
dental clinics and private physicians.

Household expenditure on the purchase of
medicines and medical equipment from commercial
bodies was classified into one category and not by
the economic branch that produced them.

The estimates of national health expenditure do
not fully cover part of the services of commercial
clinics and private services of physicians and
nurses not purchased by households, but by
enterprises and institutions which belong to other
branches (for example, an industrial enterprise).

The category public clinics and preventive
medicine includes, inter alia, services of mother and
child care clinics, health services in educational
institutions, prevention and treatment of diseases
and epidemics, preventive psychiatric treatment,
supervision of medical materials and supervision of
sanitation services by the Ministry of Health. Some
public clinics also provide dental services and these
services were estimated separately and are
included in "dental clinics".

This item also includes outpatient clinics of
hospitals, in cases where their expenditure could be
separately identified in the financial reports of the
hospitals.

The item hospitals and research includes
schools of nursing, which are generally an integral
part of the hospital in which they operate.
Convalescent homes and medical wings of oldage
homes are also included in this item.

Expenditure of medical schools in universities
(including medical research) is not included in
national expenditure on health, with the exception
of the expenditure of the medical school, which is an
integral part of the expenditure of the. Hadassah
hospital.

The average current expenditure per day 01
hospitalization was calculated by dividing the total
expenditure, for each typeof hospital, by the number
of days of hospitalization.

The item dental clinics includes dental
laboratories and dental technicians.

The item private physicians includes private
medical institutes and laboratories, nursing
services and special treatments.

2. Classification by Sector

a. The national expenditure on health is classified
by the following sectors:

59 Cl. National Expenditure on Health 1 986/87 and Preliminary Estimate for ו 987/88 in Monthly Bulletin 01 Statistics  Supplement.
No. 5. 1989.
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Separately budgeted research. Data were
collected fromR4 D authorities and accounts
departments of universities (see ibid).

RSD IN INDUSTRY
(ESTABLISHMENTS WITH 50 EMPLOYED

PERSONS OR MORE)
(Tables XXIII/7 ,8)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Establishments, wages and other labour

expenses: see definitions in introduction to Chapter
XIV  Industry.

Materials and energy: raw and auxiliary
materials, tools and instruments with a durability of
less than one year; fuel, water, electricity, etc.

Payments to external factorsforR8, D work do
not include patent fees.

Investments: in buildings, machinery and
equipmentforRS 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, data for establishments
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 in R <S D: any person who
worked inRSD at least part of his working time
during the surveyed year.

University graduates include employed persons
who have academic degrees or degrees of
equivalent level, engineers who are qualified by the
Union of Engineers and Architects as well as
students who have not yet completed their studies,
but are employed in jobs that require academic
degrees.

Practical engineers and technicians include
employed persons holding diplomas of practical
engineers and technicians or persons with similar
education (i.e., persons having practical experience
or laboratory assistants and draughtsmen(.

SOURCES
The survey relates to industrial establishments

engaging 50 or more employed persons. The
survey population does not include nonprofit
institutions and the diamond branch.

The frame of the list of establishments covered .

by R&D surveys consists of:
A list of establishments employed in R&D in
the previous survey year;
other industrial establishments engaged inRS
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 surveyofRSD in industry.

SURVEY OF UNIVERSITY AND
POSTSECONDARY GRADUATES 1984

Data on employmentinR4 D among holders of
academic degrees based on a sample survey on
people with higher education, conducted in 1984,
following the census of Population and Housing
1983 were last published in the Statistical Abstract
ol Israel no. 391988,pp.660663. Detailed findings
were published in special publication no. 842.

APPLICATIONS FOR
REGISTRATION OF PATENTS

(Table XXIII/9)
Source: Registrar of Patents, Ministry of Justice.

It should be pointed out that there is a time lag
between the application for registration and its
approval.

ELECTRONIC COMPUTERS
Data on electronic computers were last printed

m Abstract no. 35, pp. 686689.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
593 Participationin R&D Activities of Personswith

Academic and PostSecondary Education
1974

795 Survey of Graduates of Universities and
PostSecondary Education 1984  Vol. A.

799 Survey of Research and Development in
Industry 1980/81  1984/85

842 Survey of Graduates of Universities and
PostSecondary Education 1984 Vol. D 
Participation in Research and Development
Activities

847 Inputs in Research and Development in
Universities 1980/81  1 984/85
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CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 7967
Publications Nos. 15. 18. 21. 29. 30. 34. 35

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1983
5 Localities (2.000. Inhabitants or more) and

Statistical Areas. Population and Households.
Selected Social  Economical Characteristics
from the Sample Enumeration

10 Educational Characteristics of the Population
and Languages Spoken  Data from the
Sample Enumeration

15 Classification ofGeographical Units according
to the SocioEconomic Characteristics of the
Population

19 SocioEconomic Characteristics of
Households  Data from the Sample
Enumeration

CHAPTER XXIII. RESEARCH
AND DEVELOPMENT

EXPENDITURE ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT

Data in this chapter refer chiefly to input in
research and development in universities, industry
and research institutes. Data are based on surveys,
which were conducted in cooperation with the
Ministry of Science and Technology.

Sources and methodology of the surveys were
described in the Special Series publications of the
Bureau; R&D in universities  in nos. 502, 671, 737
and 847 and in industry  in nos. 581 ,704 and 799.

The definitions and classifications used were
adjusted according to international
recommendations of UNESCO and the
Organization for Economic Cooperation and
Development.

Research and Development (R&D) is methodical
and original activity intended to create new scientific
and technological knowledge, or to discover a new
application of existing scientific or technological
knowledge.

NATIONAL EXPENDITURE ON
CIVILIAN R&D
(Table XXIII/1)

Estimates of national expenditureon civilian R S
D include expenditureonR4D in sciences,
engineering, agriculture, medicine and social
sciences.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Government and nonprofit institutions:

government ministries, government and public
research institutions, local authorities, national
institutions the Labour Federation (Histadrut) and
hospitals.

Universities: the seven recognized institutions.
(See introduction to Chapter XII).

Industry and agriculture: commercial, private
and public institutions in the agriculture and industry
branches.

SOURCES
The estimates of national expenditure on civilian

R&D were prepared by the Ministry of Science and
Technology. The series includes data on
expenditure on buildings belonging to R&D in the
various sectors.

The data refer to financial years (April  March)
and the data for the academic year
(OctoberSeptember) in the universities were
adjusted accordingly.

EXPENDITUREONRSD IN UNIVERSITIES
(Tables XXIII/26)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Separately budgeted research: research

financed outside the intramural budget of the
academic institution and for which separate
accounting is conducted.

Scientific field: the scientific field of the
organizational unit in which R&D are conducted.
The classification was made according to Codes for
Subjects of Academic and Post Secondary SA/fr/es,
Central Bureau of Statistics (Hebrew only) 1974.

The data on expenditureonRS D from current
budget do not include humanities and law.

Data on universities' staff are presented in
Chapter XXII.

Constant prices: in the absence of a specific
index, the real change is estimated for all types of
expenditure by deflating by the Consumer Price
Index, the annual average index being adjusted to
the budget year.

SOURCES
Data relate to academic years, except 1970/71

(budget year).
R&D from current budget. Data are based on

estimates and imputations which were based on
budget sheets and interviews with the universities'
staff (see publications nos. 502 and 737(.
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Results of registration
Accepted and studying. The candidate received

a positive answer from one university at least and
started studies.

Accepted and not studying. 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 of degree58. Up to 1964/65, figures
were presented only for recipients of degrees. As of
1969/70, Tables XXII/3739 present also data for
recipients of academic diplomas (i.e., diplomas
granted to holders of academic degrees only).
Recipients of diplomas include those who received
only diplomas during the surveyed year; those who
received both a diploma and a degree were
classified according to the degree. Recipients of an
M.D. degree were included among recipients of
second degree.

Staff. Table XXII/40 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 average of the
surveyed year.

The Open University. The data appearing in
Tables XXII/4142 were supplied by the Open
University and include pupils and graduates in the

academic track only. Figures of students relate to
registrations (persons making the first payment).
Year of study was determined by the credit points
amassed by the pupil.

First degree students in higher learning
institutions except universities  see explanation to
Tables XXII/4344, above.

ADULT EDUCATION
Data on preacademic preparatory courses in

Table XXII/45 were supplied by the Society for the
Advancement of Education on the preparatory
courses under its supervision.

Included are students in courses in the
universities and their branches, regional colleges
and teacher training institutions.

Track: onestage  up to one year;
twostage  up to two years;
threestage  up to three years.

In each track, students were classified into
those entitled to assistance and others. Those
entitled are students after military or national
service, who answer to the specifications of the
Society. Those entitled receive economic
assistance for their studies in the preparatory
courses.

Data for Table XXII/46 were provided by the
Ministry of Education and Culture, whereas data for
Table XXII/47 were provided by the Ministry of
Labour and Social Welfare.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
66 Level of Education of the Population, June

1965
389 Demographic Characteristics of Pupils

1964/651969/70
500 Demographic Characteristics of Pupils in

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
Authorities 1977/78

603 Recipients of Degrees from Academic
Institutions 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
Kindergarten and School Pupils 1976/77

663, 694Education and Employment of Graduates
of Israeli Universities 1979, Vols. lll

678, 712 Students in Universities  Studies,
Employment and Sources of Income 1978/79,
Vols. lll

701 Schools and Kindergartens 1980/81
736 Staff in Universities 1980
772 Course of Studies of University. First Degree

Students. Followup Survey 1 976/77 
1980/81

782 PostSecondary and Higher Education
Institutions (excluding Universities) 1 984/85

795, 820, 836, 842 Survey of Graduates of
Universities and PostSecondary
Education  Vols. AD

819 Candidates for First Degree Studies at
Universities in 1981/82

844 Subjects and Courses of Studies in General
Secondary Education 1982/831986/87

58 See Recipients of Degrees from Universities 1987/88, ibid. no. 5. 1989.
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reform in matriculation examination and to 970/0 in
the Arab education.

Examinees and those Entitled to Matriculation
Certilicates (Table XXII/26)

Data are based on processing of the Ministry of
Education and Culture's file of matriculation
examinations for 1 986/87 (this processing was
carried out when treatment of about 887o of the
questionnaires was completed). The file produced
includes examinees and secondary examinees
graduates of 1986/87, and does not include resit
exams from previous years. It also does not include
those who were examined for graduation
certificates (general and technological) and external
examinees. Data in the tables relate to examinees
and to persons entitled to general and vocational
matriculation certificates in the Hebrew and Arab
education.

The institutional characterizations (district.
supervision, type of school) were copied from the
file of the Educational Institutions Census,
conducted by the Bureau in 1986/87, whereas
personal characteristics (origin and religion) of the
studentswere copied from a file of the 1983 Census
of Population and Housing.

Pupils in postsecondary and higher
nonuniversity education. Data on students in
colleges (Tables XXII/3132), were based, till
1987/88, on an annual census with general data
which are supplied by the secretariat of the
institution. As of 1988/89, data are based on a
processing out of the Ministry of Education and
Culture's students file.

Data for 1 979/801987/88 on recipients of B.Ed.
degrees from nonuniversity higher education
institutions for teacher training (Table XXII/44) were
obtained by processing personal lists delivered by
the secretariats in the frame of a census which was
carried out by the Central Bureau of Statistics.

Data on other postsecondary and higher
education institutions are based on annual
censuses of postsecondary study institutions
which are conducted by the Central Bureau of
Statistics (Table XXII/31)55. In the table students
were classified by trend. A few trends which
resembled each other in their field of study, were
merged into groups, as follows:

Paramedical courses include: laboratory staff,
Roentgen technicians, dental technicians, dentists'
asistants, biotechnicians, optometrists and sanitary
technicians.

Clerical work, administration, economics, etc.
include business administration, banking and
accountancy.

Arts include: music, plastic arts, dancing, theatre
and cinema.

Other trends include: tourist guides and travel
agents, librarians and translators.

UNIVERSITIES
DEFINITIONS AND SOURCES

Students. Up till 1 963/64 the data were provided
by the universities. From 1 964/65 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 beginning of each
school year, and include any student in an institution
of higher education. As of 1964/65, only students
for a recognized degree. who pay tuition fees, have
been included.
.Figures relate to the middle of the schoolyear

(including students who were admitted 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 files of the institutions according to the
situation in January  April of the respective school
year, with the addition of completions
(estimates)56.

Data for 1982/83 and 1984/85 in Table XXII/14
are based on matching the student file with the file
of the Census of Population and Housing 1983,
from which personal data on 88o/o 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 XXII/33, Israeli and
foreign students studying in special academic
programmes (not for a degree) were included till the
previous ,Abstract, and are no more included here.

In Tables XXII/34 and XXII/35 the field of study
is determined by the main subject, except for
research students of medicine in the Hebrew
University, 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.

Applicants57. Data for Table XXII/36 are derived
from the files of applicants for first year studies for
first degree of the universities. The figures in the
table relate to applicants (persons) and to
applications (the number of universities applied to
by the applicant(.

55 See PostSecondary andHigher Education Institutions (excluding Universities) 1984/85. Special Publication No. 782 and Education
Institutions 1984/85 (Preliminary data) (Hebrew only). Monthly Bulletin 01 Statislics  Supplement, No. 6. 1985.

56 See Students in Universities 1987/88. ibid. no. 2. 1989.
57 see Applicants lor First Degree Studies in Universities 1 984/85,  ibid. no. 6. 1988.
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kindergartens conducted by the Central Bureau of
Statistics in collaboration with the Ministry of
Education and Culture52 and on processingsof the
Ministry of Education and Culture's student and
teacher files, as follows:

Children aged 25 in kindergartens53. (Tables
XXII/1011, 19). In the Hebrew education the data
for 34 year olds are based on the 'Survey of
Kindergarten Attendance" which has been
conducted since 1 972/73 by the Central Bureau of
Statistics 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
sampling errors.

In the ■ Arab education, the data on official
kindergartens were based up to 1982/83 on reports
0/7 pupils, submitted to the Ministry of Education
and Culture. In 1986/87, estimates were compiled
according to the survey of attendance at
kindergartens.

Teaching staff. In 1988/89 data on teaching
posts and work units (XXII/8, 27, 32) are based on
the annual census of teaching staff which the
Bureau conducts in intermediate and secondary
schools and on the processing of information
obtained from the Ministry of Education and Culture
on primary school teachers and on teachers in
teacher training institutions, with the addition of
complementary information which the Central
Bureau of Statistics collected from the Independent
Education Center, the recognized schools and from
part of the teacher training colleges.

Data on teachers in intermediate and secondary
schools in 1 985/86 (Tables XXII/28, 29) are based
on a survey on teaching staff that the Bureau
conducted in 1985/86. Data on teachers in primary
education are based, for the official education, on
teachers' payrolls and complementary information
which the Ministry of Education and Culture
collected, and concerning teachers in the
independent education and recognized schools 
on information collected by the Bureau.

Teachers of Mathematics and Sciences in
PostPrimary Education (Table XXII/30). Data are
based on the Survey of Teachersof Mathematics and
of Sciences which was carried out by the Central
Bureau of Statistics in 1986/87.

In this survey, each institution was required to
prepare a list of names of teachers in grades 912
(13/14) of the intermediate schools, and/or the
general track, and/or the vocational track of the
secondary schools, who were teaching, at the time
when the survey was conducted, at least oneof the

following subjects: mathematics, physics,
chemistry, biology/life sciences, computer studies,
biology (in intermediate schools). The institution
was required to see to it that every teacher on the
list should receive a personal questionnaire, in
which the teacher had to fill in details on the
subject(s) he taught and his pedagogical training, as
well as various personal and occupational details.

The questionnaires were collected in the
institutions' secretariats, who delivered them back
to the Bureau. In the Hebrew Education 83.5"/o of
the institutions responded, and in the Arab
Education  SI.4%.

For the computing of estimates for the entire
population of the survey, imputations were made,
using data from the survey on teachers which was
carried out in 1985/86 (for data on teachers of the
respective subjects in 1985/86 see Table XXII/31 in
the Statistical Abstract Wo. 39).

Age and sex of pupils. Data for 1986/87 on
primary and intermediate schools in Tables XXII/1 2,
13 are estimates and are based on special
censuses of pupils carried out by the Central
Bureau of Statistics in 1983/8454 and on the number
of pupils in 1987/88.

Data on postprimary education are based on
processings of the Ministry of Education and
Culture's pupils. files.

Welfare and Education Services in Primary
Schools (Table XXII/20)

Data are based on the Survey of Welfare and
Education Sew/ess which was carired out by the
Central Bureau of Statistics in 1988/89 in primary
schools Hebrew education. Special education
schools were not included in the survey. In this
survey. schools reported on more than 50 types of
welfare services (such as counselling services.
health services, etc.) and education services
(educational frames, teaching methods, enrichment
programs and activities). Response amounted to
9170 of the institutions to which 93o/o of all the
students belong. Imputations were made for
institutions which did not respond, and
consequently data are presented for all the
institutions.

Twelfth grade pupils in general secondary
schools (Tables XXII/2124). Data are based on
surveys which the Bureau conducted in 1 982/83,
1984/85, 1986/87 and 1988/89, in which lists of
these pupils were received. For each pupil, the
compulsory and optional subjects and study units
he took were specified as well as the type of
examinations for which he prepared and the sex
and origin. Response amounted in 1988/89 to 85o/o
of all institutions of the Hebrew education who
learned according to the program enacted after the

52 See "Education Institutions 1 987/88" ibid.. No. 8. 1986 (Hebrew only).

53 See "Kindergarten and Day Nursery Attendance among Children Aged 24 in the Jewish Population. OctoberDecember 1985" No.

168 in the Pamphlets ol Education and Culture Statisitcs (Hebrew only)

54 See DemographicSocial Characteristics olKindergarten andSchool Pupils 1976/77. Special Publication No. 629. See alsoMonthly
Bulletinol Statistics  Supplement. No. 4. 1985. with data for 1983/84.
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Sciences and humanities course: pupils take
increased subjects in both sciences and humanities
courses. without reaching the full range of studies
in either course.

No defined course of studies: pupils take no
increased subject whatsoever.

The track and subjects in vocational schools
(Table XII/25).

The track was determined, inter alia, according to
the level of learning, to the relation between general
and practical learning and to the type of diploma 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
vocational matriculation examinations.

The subjects are the trends of qualification in
vocational schools.

Pupils studying mechanics and practical
engineering 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 considered postsecondary, the pupils
were included according to their place of study  i.e.
among those studying in vocational secondary
schools (Table XXII/10 and other tables on post
primary education). Only in Table XXII/31, which
shows the total extent of study at the post
secondary level, were these pupils included (about
2,600 in 1 988/89) among the students of the
postsecondary educational system. This is the
source of some of the differences in the total
studying in postsecondary education between
Table XXII/10 and Table XXII/31 (see below).

Pupils in postsecondary and higher education,
excluding universities (Tables XXII/9, 3132). In
Table XXII/31 the total extent of studying in
postsecondary education, in all frameworks,
including pupils in 13th and 14th grades. in
vocational secondary schools, is presented as well
as students in the track for postprimary teachers in
the 'Oranim' seminary, who were included in the
Haifa University. In Table XXII/10, there is a
distinction 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 Table XXII/32 data are
given on teacher training colleges in general (incl.
the abovementioned students in the 'Oranim'
seminary). This is the source of the differences
between data in Tables XXII/10 and Tables
XXII/31 32.

Besides, postsecondary studies are held in the
great' yeshivot (for pupils aged 18 and over) and
these were included in table XXII/10 in other1
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/47, among the total studying
in this institute.

Pupils in teacher training colleges (Tables
XXII/10, 3132). Only those pupils who took part in
regular postsecondary or higher studies according
to the curriculum accepted in those institutions and
leading to qualification as a teacher. were
considered. Not included in the summaries are
pupils who do not fit into this definition: those who
studied in complementary courses. in preparatory
classes or in courses for training infant nurses, as
well as qualified teachers studying for "senior
qualified teacher" diploma (a total of about 9,500 in
1988/89.)

Due to the change in the sources of data on
students in teacher training colleges (see below), it
was impossible to compare the distribution of
students by course of studies in Table XXII/32 with
that of previous years.

Students toward first academic degrees in
nonuniversity institutions (Tables XXII/31, 43).
Table XXII/43 contains data on students of teacher
training colleges and in other nonuniversity
institutions for higher studies who studied toward
first degree in courses that were authorized or
approved by the Council for Higher Studies and are
qualified to grant such degrees.

Table XXII/44 presents data on recipients of
degrees in these institutions. Among recipients of a
B.Ed. degree from nonuniversity higher teacher
training institutions, only regular students for the
degree were included.

In the table, students were classified according
to course of studies, as follows:

Teaching includes also informal education.
Practical engineers, technicians and similar 

include technology and applied science, technology
and textile design and teaching of technology;

Economics include collective economics and as
of 1987/88  business administration.

Arts include music, dancing, painting, sculpture,
design, pottery, gold and silversmiths,
photography;

Arab education: (he counting of institutions,
classes, pupils and teaching posts (Tables
XXII/810, 1517).
1 . Pupils in 9th grade classes attached to primary

schools (about 2,400) as well as classes
(about 82) were counted among pupils and
classes in secondary schools.

2. Posts of kindergarten teachers in kindergarten
classes attached to primary schools, and of
teachers in 9th grade classes attached to
primary schools, were counted among the
teaching posts and work units in primary
schools.

SOURCES
The data in Tables XXII/713and 1 532 referring

to institutions within the educational system, are
based on censuses and surveys of schools and
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Teaching Staff (Tables ,11/8אא 2730, 32).
Teaching post: the work of a teacher in a school

consists of one organizationaladministrative unit,
not taking into consideration the various types of
courses in the school, the number of hours taught
by the teacher, or his tasks in the school. A teacher
working in more than one school was countedin the
total of posts according to the number of schools at
whichhe taught. If, however, a teacher taught inthe
same school in more than one type of course or in
more than one task, he was included in the count
once only (Table XXII/8). In some years, the number
of teaching posts in primary schools was biased
upwards, due to double counting of teachers with
more than one task in the school. As of 1987/88,
these duplications were subtracted. This definition
is applicable also to teacher training colleges (Table
XXII/32). When counting teaching posts in
vocational and agricultural schools, professional
instructors' posts were also included.

The data on teaching posts in primary schools
include only teaching financed by the Ministry of
Education and Culture budget; teaching financed by
the local education authority, parents, etc., was not
included.

Work unit: the number of hours constituting a full
teaching post, as follows: in primary education, 30
hours per week, in grades VIIVIII and in
postprimary education (including intermediate
schools), 24 hours per week, in teacher training
colleges, 21 hours per week. The number of work
units was calculated by dividing the total number of
hours by the corresponding number of hours
allocated to each type of school. When calculating
work units in agricultural and vocational schools,
hours of guidance given by instructors engaged in
practical work only, or in teaching and practical
work (teacherinstructors) were taken into account
)Table XXII/27).

Teacher. Teachers who taught in more than one
post in one level of education were counted once
only in that level. Those who taught in different
levels were counted once in each level in which they
taught.

in Tables XXII/2829, which are based on the
"Survey of Teaching Staff 1 985/86" and in Table
XXII/30, which is based on the survey on teachers
of mathematics and sciences, teachers in 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. In the classification by
subject, each teacher was counted in each subject
he taught.

Teachers of mathematics and sciences (Table
XXII/30). The classification by education was done
according to the last school the teacher attended
and the highest diploma he received. Teaching
hours in each subject were broken down by level
and track in which the teacher taught.

Pupils (Tables XXII/1013; 1625, 3132)
Children in kindergartens (Tables XXII/10, 11,

19). Up to 1971/72, only children aged 34 in the
Hebrew education who attended municipal and
public kindergartens, were included. As of 1972/73
children aged 34, who attended private
kindergartens were also included. As of 1 976/77
two year old children, who attended municipal and
private kindergartens, were included. In the Arab
education, only children aged 5 in compulsory
kindergartens are included.

Pupils, by age. The age of the pupils in Tabl3s
XXII/1114 and 31 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 calendaryear, were used to calculate the
rates of attendance.

12th grade pupils in general secondary schools
)Tables XXII/2124).

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 pupils of
secondary schools  official and nonofficial;
Schools in East Jerusalem  were not included.

Only pupils who are prepared by the school for
matriculation 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.

A study unit comprises 3 weekly study hours
within one year of study. According to the Ministry
of Education and Culture, 34 study 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
section (3031  compulsory, and 67 optional, the
difference being between boys and girls).

In Table XXII/24, pupils were also classified by
courseof studies: sciences, full, or humanities, full.
The course was determined by joining subjects and
units as follows: to "Full" courses  sciences or
humanities, at least 6 units of optional studies were
added in the subjects connected with one of these
two courses only, and consequently, all science
subjects (compulsory or optional) were learned in
the full sciences course  12 units or more
altogether; in the full humanities course, all
humanities courses were learned (compulsory,
excl. English and optional), 16 units or more in all.

All pupils, who did not reach that threshold in
any of the courses of studies were considered as
having taken "part" courses of studies. The courses
were determined by subjects that were taken at an
enhanced level (4 units of studyor more), as follows:

Sciences, partly: pupils learn increased scientific
subject(s) without any increased subject in
humanities.

Humanities, partly: pupils take increased
humanities subject(s) but no realistic subject.
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Schools, according to level of education, as
follows:

primary education includes primary schools
(official 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 XXII) and fouryear schools
grades (IXXII). In secondary schools, studies are
held in the framework of a number of types of
education  general secondary, continuation
classes (in Qibbuzim and moshavim), vocational
and agricultural. Studies are organized according to
the Ministry of Education and Culture curriculum
and entitle the pupils to matriculation certificates or
certificates of completion of studies.

Postsecondary and higher education
(nonacademic) 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 university: teacher training
colleges; other postsecondary institutions for
training of qualified nurses, practical engineers,
technicians, etc.

Some of these institutions have received
recognition, or permission from the Higher
Education Council to hold higher studies in certain
study tracks authorized for that purpose (Tables
XXII/4344), leading to a "bachelor's" degree, such
as B.F.A.  Bachelorof Fine Arts, B.Mus.  Bachelor
of Music, B.Ed.  Bachelor of Education.

Universities: the Hebrew University, the
Technion, Tel Aviv University, B3rllan University,
Haifa University, Ben Gurion Unviersity of the
Negev, the Weizmann Institute of Science. Data on
the Open University are presented separately in
Tables XXII/4142.

Arab education. In the educational system, the
following were included: compulsory kinder
gartens, and at the primary and postprimary levels,
all official schools and those nonofficial schools
supervised by the Minsitry of Education and
Culture; government schools and schools run by
UNRWA in East Jerusalem. Private institutions in
East Jerusalem, and since 1978/79, unofficial
Christian 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,
Christians, etc.  study in the Arab education. From
1 977/78 on, according to a decision of the Ministry
of Education and Culture, schools in the Druze
localities were defined as the "Druze Sector" and
placed under the supervision of a separate
administrative unit. For separate data on the Druze

sector, see Table XXII/19. As of 1981/82. the "Druze
Sector includes also institutions in the Golan.

Other Institutions
In addition to the institutions of the educational

system, studies are held also in institutions defined
as "other", which include: at the primary level 
institutions such as Talmud Torah schools; at the
postprimary level  "small" yeshivot, vocational
schools for apprentices and industrial schools.
Homes for juvenile offenders and courses for
training practical and infant nurses were included
up to 1982/83; at the postsecondary level  "great"
yeshivot for boys aged 18 and over, in which
religious studies are held. Upon the enactment of
the Ministry of Education and Culture's supervision
on institutions which had previously been defined as
"other" (about 50 in 1 988/89), these institutions were
included in the Educational System.

EXPLANATIONS TO THE TABLES
Origin: For those born abroad  continent of

birth, and for Israelborn  father's continent of
birth.

Kindergartens, Schools and PostSecondary and
Higher Education Institutions (excluding universities)
(Tables XXII/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 published in Tables
XXII/10, 11, 19.

Schools (Table XXII/7)
Counting of schools. Schools in which studies

are held at more than one level (such as primary and
intermediate), or more than one type of school (such
as intermediate and secondary) were counted at
every level or type of school, whereas in the "total"
line they were counted once only. In order to draw
the reader's attention to this fact, the data in the
"total" line were placed in brackets.

Secondary schools and types of education in
them. Secondary schools in which courses of one
type only are given (such as general or vocational)
were included among the onetrack schools,
whereas schools in which courses ofmore than one
type are given (such as general and vocational)
were counted once only among the multitrack
schools (and in the "total" line of the secondary
schools) in order to give the number of
administrativeorganizational units.

When counting according to type of study, each
multitrack school was included in each of the types
of study held there, in order to indicate the overall
extent of each type of study. These definitions were
used to calculate average sizes of schools in Table
XXII/16.

Preparatory schools in East Jerusalem were
included with intermediate schools.
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bodies, such as the expenditure on services from
private teachers, tuition fees in commercial schools
and in private kindergartens 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 on "Other schools, training and advanced
studies". The expenditure estimate on these
services is based on family expenditure surveys, in
which only expenses of households were recorded.
No estimate was made for employers' participation
in vocational training of their workers and
government participation in financing private
enterprises' activities in these fields.

Expenditure at constant prices. Estimates of the
national expenditure on education and its main
components were calculated at constant prices of
1980/81. The annual changes were calculated
separately for each sector (government, local
authorities, private nonprofit institutions and the
business sector), for each type of expenditure
(wages and salaries, current purchases,
construction and equipment), and for each type of
service (kindergartens, primary schools,
postprimary schools, postsecondary schools,
higher education, etc.).

Of current expenditure on education of the
government, local authorities and nonprofit
institutions, about 75 percent are compensation of
employees. 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 services, 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 pucrhase of goods and
services of private nonprofit institutions at fixed
prices were estimated by deflation of 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 business sector ("Other"), estimates at
constant prices were calculated, for most items,
using relevant quantity indicators, such as the
number of children in private kindergartens.

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.

Revised estimates. Compared to the data
published in the previous Statistical Abstract,
revisions of two types have been introduced in the
estimates for 1980/81  1985/86:
1. Revisions related to the inclusion of the

findings of the 1 986/87 Family Expenditure
Survey. This survey serves as a base and
starting point for estimates on households'
expenditure on education services. The new
estimate was used, on the one hand, for the
interpolation of the estimates of 1979/80 (the
year in which the previous survey was carried

out), and on the other hand as a new base
estimate for years to come.

2. Regular revisions for 1984/85 and 1985/86,
based on additional detailed financial
accounts which were received from the
education institutions.

Changes in the Definitions and in the Coverage
1. As of the estimates for 1 974/75, the coverage

of National Expenditure on Education has
been expanded and the measurement
methods improved. In order to enable
comparison with estimates for previous years,
data are presented in Table XXII/4 at constant
prices for 1 974/75 also according to the
previous methods.

2. Estimates as of 1984/85 are presented
according to various frames and definitions,
as specified in Definitions and Methods 
above. In order to enable comparison with
previous years, estimates for 1984/85 are
presented in Tables XXII/4 and XXII/6 also
according to the old frames and definitions.

SOURCES
1. Financial reports of the government, the

national institutions and the local authorities
and explanations of the proposed government
budget.

2. A survey held by the Bureau on the
components of expenditure and income in
private nonprofit institutions, based on the
financial reports of the institutions.

3. Processing of contractors' reports to local
authorities, and direct reports of the Ministry
of Construction and Housing and the large
building companies, on the area of building
begun and completed.

4. Family expenditure surveys held by the
Central Bureau of Statistics.

EDUCATION
GENERAL DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

This chapter presents data on studies in
institutions in the educational system (Tables XXIl/7
 XXII/44) 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 framework of adult education (Tables
XXII/45, 47).

The Educational System
The educational system includes the following

institutions, classified according to level and type:
kindergartens (including day nurseries):

municipal, public and private, compulsory (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".
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expenditure of higher education institutions.
Actually, it was possible to subtract only those
research expenses that were detailed in the
financial reports of the institutions within the
frame of budgets earmarked for research. On
the other hand, it was not possible to deduct
research expenditures, which are included in
teaching budgets. Such expenses are
estimated to amount to one quarter of all
expenses.

2. Classification by Sector. National expenditure
on education is classified by the following
sectors:
a. Government and national institutions

(included are expenditure of the Jewish
Agency and the Zionist Organization.

b. Local authorities  municipalities, local and
regional councils.

c. Nonprofit institutions  as of 1984/85 a
distinction was made between:
(1) nonprofit institutions whose
expenditure is financed mostly by the
government, the Jewish Agency or the
local authorities; (2) other nonprofit
institutions.

The expenditure of the institutions in
the first group constitutes 957o of total
expenditure of nonprofit institutions.

d. Other  commercial establishments and
households.

■ Education services were classified into
operating sectors and financing sectors. In the
classification into operating sector, direct
expenditure of the sector on work and on other
goods and services was recorded irrespective of
the financing sector. For example: (1) 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. (2) In the primary
school institutions and in the kindergartens, where
the service is carried out jointly by the government
and the local authorities, the expenditure on school
teachers' and kindergarten teachers' salaries is
recorded under the category "government", and
current expenditures for maintenance of these
institutions are recorded under the category "local
authorities".

Financing by sector is defined as its total outlay
on goods and services, subsidies, grants, net
transfers and other payments to other sectors
(excluding granting of loans). In government
financing, the subsidy component in government
loans given at low interest or not linked was not
included. Transfers between sectors are
determined by entries in the government accounts.
The 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 analysis of 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
timing of the recording and by adjustment of the
reporting year to the financial year.

Expenditure on education by government
includes the following items in the government
budget:
a. expenditure of the Ministry of Education and

Culture in the ordinary and development
budgets, except for the following items:
nutrition, youth department, premilitary
training (Gadna), science, culture and art,
religious education, sports authority and
physical education, department of antiquities
and museums;

b. expenditure of other ministries on the
following budgetary items includes: Jewish
religious schools and rabbinical theological
seminars (Ministry of Religious Affairs), the
Institute for Training of Social Workers, the
College for Training of Education and
Attendance Workers; Vocational Training
Department (Ministry of Labour and Welfare),
nautical training (Ministry of Transport), 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,
classified under education; Hebrew language
schools (Ulpanim), youth guidance seminars,
institutions for children and youth, youth
centers, allocations to educational institutions,
the Education Fund, and educational activities
in. the frame of neighborhood renewal;

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,
excluding the following expenditure: medical
supervision and dental treatment in schools,
summer camps, child nutrition and
complementary education;

b. expenditure of the subdivision "Hebrew
language teaching" of the culture
department.

Expenditure on education by private nonprofit
institutions includes expenditure of those
educational institutions not owned by government,
national institutions and local authorities, but which
do not operate on a profit basis.

Included under private, nonprofit institutions in
the government sector are those that the
government finances most of their expenditures
(the Universities, the "Independent Education"
institutions, etc). (2) private nonprofit institutions
whose main financing is not from the government
(e.g., most day care centers belonging to women's
organizations, some of the postsecondary school
institutions, etc.).

Expenditure on education by the "Other" sector
includes expenditure of households on purchase of
goods and education services from commercial
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SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
703 Fires and Fire Extinguishing Services 1981
729 Victimization Survey 1981
859 Criminal Satisfies 1987
862 Judicial Statistics 1988

CHAPTER XXII. EDUCATION

EDUCATIONAL LEVEL
The sources of the data in Tables XXII/1 3 are:

the Censuses of Population and Housing and
Labour Force Surveys. Explanations on these
surveys see in the introduction to Chapter XII 
Labour and Wages, above.

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION51
(Financial data)

DEFINITIONS AND METHODS
National expenditure on education includes the

value of all education services consumed in Israel,
as well as expenditure on fixed capital formation 
construction of buildings and purchase of
equipment for educational purposes.

In current expenditure a distinction must be
made between two components: (1 ) the lion's share
(over 90o/o of the current expenditure) are education
services provided by the govenment (including the
national institutions and the local authorities, but
excluding the Israel Defence Forces) and by
nonprofit institutions, at reduced prices or free of
charge; (2) the remaining part includes educational
services, textbooks and stationery purchased
directly by households from commercial bodies.

Since there is no market price for educational
services provided by the government and other
nonprofit bodies, their value was estimated by their
cost of production: (1 ) compensation of employees,
i.e., direct payments of wages and salaries,
employers' contributions to funds on behalf of
employees (such as social insurance funds,
National Insurance, including "parallel tax", etc.),
and taxes on labour, such as "payroll tax" or
"employers' tax"; (2) Current purchases of other
goods and services.

The production expenditures do not include
interest payments and linkage differentials.
Consequently, the estimate of the value of
educational services is not affected by the means of

financing loans as compared to taxes and grants.
In the estimates for 1984/85 and thereafter, two

components have been added to the above

mentioned production expenditure; (1 ) an estimated
expenditure for depreciation of buildings and
equipment; (2) imputed expenditure reflecting the
government's liability to pay pensions to its workers
after retirement.

Classification of Health Services by Type of
Service and by Sector
1. Classification by type of serv/ce. Education

services were classified according to the type
of branch activity of the institutions providing
the service. The branches were generally
defined according to the Standard
Classification of Economic Activities. Direct
expenditure of households on the purchase of
books and stationery from commercial bodies
were classified as one item, and not according
to the industrial branches which produced
them. In compliance with the Standard
Classificationof Economic Activities, boarding
schools attached to educational institutions
were included in the branch of "education
services". Nursing schools which are generally
attached to the hospitals where they operate,
were not included in the branch.

The item "kindergartens" includes also day
nurseries. The estimates of expenditure relate
to children of age 3 and over.

"Postprimary schools" includes secon
dary, vocational, nautical and agricultural
schools, Jewish religious schools and
rabbinical theological seminars, Hebrew
teaching and adulteducation, 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 "post
primary schools".

"Higher education institutions" include: The
Hebrew University, the Technion, the Tel Aviv
University, the BarHan University, the Haifa
University, the BenGurion University of the
Negev and the Feinberg College.

According to the definition of the National
Expenditure on Education, all expenses on
research must be subtracted from the

51 See National Expenditure on Education 1985/86 and Preliminary Estimates for 1 986/87 and lor 1987/88"; Monthly Bulletin 01

Sta/ist/cs. No. 12. 1989.
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Criminal offence: a criminal event for which an
accusation against one person has been submitted
for committing an offence. An offence may be the
infringement of more than one paragraph of the law.

Accusation. The unit is a file at court concerning
one person. A court file may include an accusation
of more than one offence of 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
accusation against that person in one court file.
Each conviction 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.

Type of offence. A court file may include
accusations of infringement of more than one
paragraph of the law. In statistical processing, the
type of offence is determined according to the most
severe paragraph of the law in the entire accusation
and conviction, 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 necessitated several changes, mainly
in offences against the public order, sexual
offences and offences against morality. For further
explanations and a conversion key see Monthly
Bulletin of Statistics  Supplement, No. 3, 1980.

Offenders: persons convicted of grievous
offences during the year. A person convicted more
than once during the year, was counted only once.
The type of offence is determined by the last
conviction of the most grievous offence during the
year.

Adultand juvenile. Up to 23 VII 1971, girls less
than 18 and boys less than 16 years old were
considered juveniles. The youth law of 1971 was
enacted in some stages: as of 1 X 1975, a juvenile
was a person less than 17 years old. As of 1 IV
1977, a juvenile is a person less than 18 years old.

The penal law (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 processing for previous
years, a person convicted of two offences or more
during the surveyed year was considered a

recidivist, even if that person was convictedof them
in one trial. As of 1979, a recidivist is a person who
was convicted twice or more till the endof the year.

New offender. Till 1979, a new offender was
considered any person convicted once only during
the year of an offence recorded in the charge
register of the police; asof 1979  whoever was
convicted of one offence only till the end of the
surveyed year, even if that conviction was of more
than one offence.

Age of offenders is determined by the situation
during the year in which the conviction was given.
Rates of offenders were computed per 1,000
persons of the respective population, according to
population group, sex, age, continent of birth,
religion and period of immigration.

VICTIMIZATION
. Data ח0 victimization appeared in Abstract no.

35  7984. p. 610.

PROBATION SERVICES
Data on investigation include also youths who

need "care and protection" and adults who were
referred by the courts. Data on probation include
youths and adults under supervision or treatment
according to court orders only. For changes in the
system of registration and counting of files under
treatment  see Abstract 24, p. (73).

SOURCES
Data in Table XXI/2 are received as follows: For

judges  from the Courts Secretariat, for judges in
rabbinical courts  from the Secretariat of
Rabbinical Courts, for lawyers  from the Israel
Lawyers Bar, and for policemen andwarders  from
the Israel Police and the Prisons Authorities.

Data in Tables XXI/3XXI/7 and XXI/1419 are
derived from the statistical reports of the Court
Secretariats, Religious Courts, the Police, theYouth
Protection Authority and the Ombudsman's
report.

Data in Table XXl/7 are based on a sample of
detailed reports received in the Central Bureau of
Statistics on civil matters (excluding motions)
decided at civil and district courts.

Data in Tables XXI/8XXI/12 are compiled in the
Central Bureau of Statistics, from material supplied
by the police. As of 1977, police material 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 inAbstract no. 35 1 984,

pp. 613614.
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DEFINITIONS AND SOURCES
Income was classified by source in the regular

budget only.
Source of income in the regular budget:
 participation of the authorities in the

association;
 participation of government offices;
own income, such as: from interest, from the

sale of

services and from property.
Expenditure was classified both in the regular

budget and in the irregular budget type, as follows:
In the regular budget: expenditure on wages
and expenditure on activities and
participation, nonrecurrent expenditure,
repayment of loans;
in the extraordinary budget: expenditure on
development works, on purchase of
equipment and on repayments of loans.

Source: financial reports of town associations.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
484 General Government Accounts 1969/79 

1972/73
830 Local Authorities 1 985/86  Financial Data
841 Local Authorities 1986/87  Physical Data
855; 856 Results of the Elections to the Tenth

Knesset 30 VI 1981, Vol. lll

CHAPTER XXI. PUBLIC ORDER

SUMMARY TABLES
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

EXPENDITURE ON PUBLIC ORDER
Expenditure on public order includes the

expendituresof the various government ministries,
the National Insurance Institute, national institutions
(expenditures in Israel of the Jewish Agency, the
Zionist Federation, the Jewish National Fund and
United Israel Appeal) and local authorities. Trading
enterprises fully or partially owned by these bodies
and operating as limited companies, are not
included.

Government expenditure on public order
includes expenditures for adminsitration and
research connected with the maintenance of
internal order, law courts, police, fire protection,
prisons and other places of detention and
correction. See Monthly Bulletin of Statistics 
Supplement, No. 1, 7989, for more detailed
discussion of definitions on government
expenditure.

JUDGES
Data on judges also includes the registrars who

are judges and judges in municipal courts, 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
published in the Official Gazette each year; asof the
end of 1963 the figures of 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 Tables XXI/3XXI/7 do not

include activities in military tribunals.
Detailed data on Judicial Statistics and

explanations on sources and methods of
processing the data as well as the main changes in
the 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 processing of
accusations and convictions included also criminal
cases not included in the charge register, reports on
which were supplied by court secretariats. Trials of
minor traffic offences are not included.

Investigation files: criminal events recorded in
the charge register of the police (felonies and
misdemeanor) after substraction of files closed by
the police. Data on investigation files appear in
Table XXI/3 and 14.
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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; if it 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 1980/81, data on ordinary budget of
income and expenditure include also Jewish local
authorities in Judea, Samaria and the Gaza Area.

DEFINITIONS
Income is classified in the ordinary budget by

source and use andin the extraordinary budget by
source only.

INCOME (See details in Table XX/16)
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,
impositions, quotas to local committees in the
regional councils and participation of proprietors
and institutions.

Transferred income is the income that the
Government 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
education, culture, welfare and religion.

Loans for balancing the budget are loans for
diminishing the cummulative deficit and
consolidation.

b. By purpose. Income was classified into
income from taxes and income from supply of local
and state services! ' ■''' .

\r\the extraordinary,budgetr ,

.Income by source includes: loans from banks,
from .the Treasury and from financial institutions,
contractors' , credit, government and owners'.
participation and other income (e.g., from sale of
property)r  ; ■ 

In both budgets, it includes government
liabilities, even if not actually received, and income
from previous years entered in the current
budget.

EXPENDITURE (See details in Table XX/17)
Expenditure from the ordinary and

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.

Bypurpose: expenditure on administration, local
and government services, enterprises and other
expenses.

In the extraordinary budget
By type: expenditure on development of

machinery and equipment, capital transfers,
acquisition of buildings and land etc.

By purpose: 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 salaries of
teachersin primary and postprimary schools and
kindergarten 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.
Expenses 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.

Budgetary surplus/deficit relates to ordinary
and extraordinary budgets, only and it is the
difference between income and expenditure.

Income and expenditure at fixed prices. In order
to present the real change over the years, income
and expenditure were computed at fixed prices.

The percentage of real change was obtained by
deducting the change in'the Consumer Price Index
from income and expenditure at current prices, the
base being average 1979/80=100.0.

Source: Financial : reports of the local
authorities. .  .

' ■ BUDGETS OF TQWN
ASSOCIATIONS . י

Town associations were founded according to
the Associations of Towns Law  1966 for the
granting of various services to local authorities in
theframe ofjntermiinicipalcooperation. .

In 1986/87, nineteen town associations for fire
extinguishing services were active in Israel, 7  for
sewage and sanitation, 2  forveterinarian services,
6 for environmental protection (as against 4 in
1 985/86), one  for watersupply and one for
hospitals.

Besides, there were 4 town associations for
postprimary education and the Bene Beraq town
association for fire extinguishing. The latter were
not included, since their budgets are included in the
budget of the member local authorities.

Data on income and expenditure of town
associations have been collected since 1 983/84
)see Special Publication no. 830in the list below).
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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

individual 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
professional committee for 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 financing
members' damages caused by illness, disability,
etc. This group includes mutual insurance schemes
and vacation funds which are not mutual..

Assets at revaluation: total assets of the fund,
including difference on revaluation.

Revaluation differences: the increase in the
investment value, which accumulated due to
linkage.

Investments at purchase value  before
revaluation.

Revaluation differences: the revaluated value
with deduction of the investment at purchase value
and. the accumulated interest. As of 1975
revaluation differences have been included in the
schemes accounts.

Recognized investments: types of investments
recognized by the income tax authorities for
reduction in taxes, in which the funds must invest a
defined percent of their assets.

Employers' debts: surplusof employees' and
employers' provisions which have not been
transferred by the employer during 45 days.

Current and additional provision: the regular
monthly provisions paid byemployee and employer,
and amounts transferred by the members to their
credit as agreed with the fund for accumulation of
retroactive rights.

■ Provident payments. Payments to retired
members, or whenever the conditions for obtaining
the benefit according to the regulations of the fund
are fulfilled.

More detailed data and explanations on the
Social Insurance Funds Survey for 1987 appear in
the Monthly Bulletin of Sfaf/sf/cs  Supplement No.
1, 1987.

SOURCES
The data were taken, up to 1971, from the yearly

financial reports of the social insurance funds,
authorized by the Income Tax Commissioner. As of
1972, dataare 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.

As of 1987, the Survey has been carried out by
the Capital Market, Insurance and Savings
Department in the Ministry of Finance. .

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
436 Social Insurance Funds in Israel 1971; 1972
849 Insurance in Israel 1987

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
consideration the changes which took place within
the participating lists. Only valid votes for the major

lists are presentedand minor lists are givenin two
groups: other minorities (except those presented
separately) and other lists.

Detailed results of the elections to the Knesset
andto the local authorities appeared in the Special
Series.

Data on the Knesset (Tables XX/46) are
supplied by the Knesset Secretariat.
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mobilize their means by distributing securities and
deposit the main share of the securities'
counterpart with the treasury, and by receiving
deposits earmarked for loans according to the
directive of thedepositor. .

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 COMPANIES48  :

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS .

Thedata 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
reinsurance 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 Lloyd's brokers and consequently, they canriot
be summed up together with the other
transactions. . . , ■

The dataintheprofitand loss reports and;in the:
balance sheets of the Israeli companies reflect their
business in, Israeland, abroad; as for the foreign
companies  only a listof theirassets and.liabilities
in Israel is given.' ...'.. '

,In historical tables,. data through 1985 are
presented at nominal values,. and for the sake of
comparison,. the percent annual change in the
Consumer Price Index is given, whereas data for
19861987 are directly comparable, having been
presented at uniform values (see .explanation in
Genera/  above(' . ■■■ ~~ ■~

Life assurance includes .insurance in^case of
death, pension. insurance, insurance. . against.
invalidity, and any' combination of the types
mentioned above.

General insurance: all branches, pf Insurance
except life insurance.' ■

Since 1977,: the' account of business of the
'General 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, otherthan insurance
carried out jointly by a number of insurers.

Retention is the balance of income/expenditure,
after deduction of the share of reinsurers:

Investment profit: interest on investment
covering insurance and other .liabilities, dividends,

profit from realisation of investments and credit
fees referring 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 beginning of
the year, totrie exchange rate of the Sheqel at the
end of the report year).

Insurance reserve: a "fund representing the
contingent liabilities of the insurer according to the
risk he has undertaken.

Claims paid include expenses on settlement of
claims. ' "

Pending and approved claims: claims not yet
agreed and approved, and approved claims not yet
paid.

Claims of theyear: 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 reports of insurance

companies active in Israel and on reports of the
Lloyd's (London) brokers in Israel.

SOCIAL INSURANCE FUNDS
Tables XIX/1213 present data on Social

Insurance Funds. ,

. As.of.1987, data in Table XIX/12 differ from the
data in previous Abstractsin the classification and
detail of data. The main difference is in the inclusion ■'

of Revaluation Differences, which had preciously
been presented separately, in the items of the
various securities. Furthermore, the item "Other
Assets" in 19871988 data does not include
securities and various deposits, which had been
included inthis item previously.

DEFINITIONS ■  .' .

Social insurance funds
Social insurance fund is an inclusive term for any

company', cooperative, society or corporation by
special legislation, inetnded to pay pensions,
severance or vacations, etc., which was approved
bythe Ministryof Financeand which isadministered
in accordance with its regulations.,;

. Classification of funds
One social insurance ,fund may include several

types of funds. Funds are classified both by type
 andby administration.~~ 

Pension funds: social insurance funds that
administer pension funds only or together with
other funds.

Provident and severance funds in financial
institutions: funds administered by financial
institutions, that administer provident, severance or

48 Financial data 0( the National Insurance Institute are presented, together with the physical data. in Chapter XXV  Welfare.
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SURVEY OF TRADE AND
SERVICES
1982/83

Data from the survey were published in the
Statistical Abstract of Israel no. 38, pp. 462466.

EMPLOYED PERSONS AND
EMPLOYEES

The source of the data in Table XVII/9 is the
Labour Force Survey. Explanations for thatsurvey
are presented in the introduction toChapter.XII 
Labour and Wages.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES . ,
164 National Survey of Trade and Personal

Services ■
1962

198 Survey. on Marketing Channels of Internal
. ,Industrial Products 1963/64 . . ,

298 Census of Eating and Drinking ' Facilities
1967/68

331 Grocery Shops Survey 1969
590 Trade Survey 1976/77
640 Survey of Hotel Expenditures 1977/78

686 Survey of Tourists and Residents Departing
1979/80

794. Tourist Hotels  Income, Expenditure and
Product
1981 1982. , '

813 Tourism 1985 .1986 .
822 Tourist Hotels:

 Income, Expenditure and Product 1981 
1984 ..' ■
Fixed Capital Stock 1.1, 1985 ■ '

CHAPTER XVIII. TRANSPORT AND
/ .■ COMMUNICATION

THE POPULATION INVESTIGATED
The definition of enterprises included in the

transport, storage and communication branch is
based on the Standard Industrial Classification01all
Economic Activities 1970. . '

REVENUE
Revenue at current prices is defined as the total

receipts of the establishment in cash or in
obligations to pay, for services performed during
the report period without taking into consideration
the data of payment. Re'venue is at current market
prices, i.e., including taxes (from 1VII 1976, also
including V.A.T.) and excluding subsidies. Revenue
also includes receipts from transactions between
different businesses belonging to the same minor
branch. . .

The weight of branches covered in this chapter
forms about 80o/o of the revenue of the entire
transport, storage and communication branch.

Revenue at fixed prices (at base year prices) is
defined as the total value of output of 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

Hebrew only.

employers' card file in the National Insurance
Institute and as of 1987, data are based on a
renewed sample and on a new base 1 986 =f00.0

Comparisons with previous periods can be
made through chained indices. The chaining is done
by multiplying the index of the requested period by
the respective annual index of 1986 and then
dividing it by 100.

More details are presented in Chapter XII 
Labour and Wages.

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
transport, port services, airports,1 posts . and
communication. As of July 1 982 through April 1 983,
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
Equalization Fund, employers' tax, and, from 1976
onwards, also tax on wages in enterprises
recognized as nonprofit enterprises.

COMMERCIAL SPEED OF BUSES
Dataon commercial speed of buses were last

published in Statistical Abstract of Israel, no. 36 
1985, p. 504.
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registered at a hotel in that month and stayed in it
at least one night. A guest who left a hotel and
registered in it for the second time in the same
month is counted twice in the number of monthly
guests. Likewise, this includesguests lodged by the
hotels in rooms rented in private homes.

Employed persons: employees, owners and
family members who worked in the hotel without
pay; in hotels in qibbuzim, the number of posts
manned by qibbuz members and unpaid volunteers
is also included (they 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
gainfully employed in the hotel.

Gorss 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
telephone, 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
common account, as well as lodging and meals (on
which no income tax is due).

Revenue: gross revenue, including V.A.T., in
hotels and rented rooms at private homes, and from
other services, e.g., from a day spent (notovernight
stay), from deposits of cancelled reservations,
meals, drinks, bars, nightclubs, conventions,
swimming pools, etc. It also includes service charge
(also if given for distribution among the workers),
indirect taxes, and 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 hotels of 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 cases when some hotels fail to report in time,

imputations are made on the basis of reports of
other hotels.

Data on movement of tourists are presented in
Chapter IV  Migration and Tourism; data on
travellers by sea and air are presented in Chapter
XVIII  Transport and Communication.

TOURIST HOTELS  INCOME,
EXPENDITURE AND PRODUCT

DEFINITIONS
Population: see above "Hotels  Tourist hotels",

other than hotels in East Jerusalem. Hotels which
had been classified as "ungraded" in the years in
which they were investigated, were classified in the
present survey according to the grade which was
approved for them later.

Income includes operating income (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.) and nonoperating income which includes
income which was received in the surveyed year but
which is not directly related to the operation of the
hotel in that year, like profit from the sale of
property, receipts on account of previous years,
profits from the sale of tradeable securities, etc.

Purchased input includes operating purchased
input  the cost of the purchase of products and
services, such as food, bedding, kitchen utensils,
personnel uniforms, electricity, water, fuel,
maintenance and repairs, communication services,
as well as expenditure related to the management
of the hotel  management fees, accountancy,
professional services municipal taxes, fees and
insurance, stationery, bad and writtenoff debts,
etc.

Cost of labour includes all the expenditures on
wages and other labour expenses of the total
employees (service workers, management and
clerical workers, qibbuz members included)
including also housing for personnel, meals, service
fees etc. Piece work is not included.

SOURCES
All the financial data are based on profit and loss

accounts for the surveyed years as they were
submitted by the hotels to the Income Tax Authority.
The data are based on the sample employed for the
collection of data on employment, wages and
revenue, except in hotels in East Jerusalem.

TOURIST HOTELS  FIXED GROSS
CAPITAL STOCK

Data on gross value of stock in tourist hotels for
1 11985 appeared inAbstract no. 397988,p. 498.
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accounts for each department. The survey
does not include stores which style
themselves as department stores and sell
various types of goods but are not organized
by departments and do not keep separate
accounts for each depatrment.

Value of sales includes the value of all
commodities sold by the establishment
(commodities owned by the establishment or
commodities owned by others sold on commission)
in the repotred period, whether for cash oron credit,
after deduction 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
subsidies). Receipts for commodities sold before
the period reported on, or down payments on
account of commodities sold after the repotr period
were not included.

Value of sales index at constant prices.
Explanations 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.
Indices 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 are obtained from questionnaires sent each
month to the firms included in the survey
population.

VALUE OF SALES IN WHOLESALE
TRADE, BY COMMODITY GROUPS

Data on the subject were last published in
Abstract no. 36  7985, p. 488.

SUPPLY OF DURABLE GOODS
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Data on local production refer to the stage of the
goods leaving the enterprise and for imports  the
release of the goods by the customs.

Data on imports also include goods which are
partly or fully exempt from customs duty. (Data on
imports of TV sets and washing machines until July
1969 do not include all sales, patrly or fully exempt
from customs and purchase tax).

The data refer to supply to the market and not
to sale to consumers, which may differ from supply
because of changes in stocks held by the
merchants.

Newprivate cars include private passenger cars,
taxis and jeeps.

Domestic washing machines include machines
with a capacity not exceeding 150 litres.

Air conditioners include domestic air
conditioners up to 3 h.p. only. Data refer to local
production only.

SOURCES
Data on local production are collected from

producers and on impotrs  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 Tourism and Hotel Services
Statistics Quarterly.

Tourist hotels. Hotels approved by the Ministry
of Tourism, are classified as of January 1970 in five
grades  from 5 stars (the highest) to 1 star; also
included are ungraded tourist hotels, holiday
villages and apatrotels, which are classified
separately.

As of January 1987, the 21 tourist hotels that
were classified as "other" grade, were distributed
among the graded hotels according to the grade
specified in the building licence.

In March 1988, a new grading of tourist hotels
was enacted. But, since a relatively large number of
hotels has not been finally graded the 1988 data
were processed according to the previous
grading.

Rooms relate to rooms containing at least one
bed intended for guests, including rooms hired in
private homes for lodging guests (even if the hotel
is seasonally closed). The data relate to 31 XII 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
considered as two beds.

Potential personnights are the number of beds
(as defined above) multiplied by the number of days
the hotel was open in the surveyed period.

Actual personnights. One night's stay of one
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
consideration, 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
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Widening 01 road: any addition to the existing
width of a road.

Repair of road: demolition of old road or parts
thereof and reconstruction thereof.

Type of road
Main road serves for national or interdistrict

traffic.
Regional road: branching off from, or lining, main

roads.
Access road: leading from a main or regional

road to a certain point within a locality.
Inner road serves internal traffic in localities

(towns, villages, etc.).
Structure of 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
excluding the shoulder.

Construction of roads i.e., roads of all kinds,
which serve chiefly for movement of vehicles of all
kinds.

Installations of waterpipes includes laying of
main pipes and their branches (through connecting
them with structures or installations) as well as
laying of permanent pipes for irrigation.

Installation of drainage pipes and canalization
includes laying of main pipes and their branches
(through connecting them with buildings or
installations) 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
Public Works Department and the Ministry of
Construction and Housing; other Government
Ministries; the Jewish Agency and the Jewish
National Fund; three building companies; Meqorot
Company (water prospecting); water works.

The data on paving of roads, drainage and
waterpipe laying are compiled from reports from the
above mentioned sources, after sifting
duplications.

The data include works carried out within the
jurisdiction of reporting of local authorities, both by
the local authorities and by companies and
government institutions. Within the jurisdiction of
local authorities other than the above mentioned,
the data cover only projects carried out by
companies and government institutions.

As of July 1967, data also include public works
in East Jerusalem. Data do not include works of the
Ministry of Defence and I.D.F.

The data on road construction do not include
work in the Golan, Judea, Samaria and the Gaza
Area. As of 1982, work in the Golan SubDistrict 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, Judea, Samaria and Gaza
Area. As of 1976, data include work performed for
Jewish localities in the said areas. Works in the
Golan 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

industry 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

766 Survey of Primary and PostPrimary School
Buildings 1982/83

845 Construction in israei 19851987

TECHNICAL SERIES
17 Price Index of Inputs in residential Building 

Reports of the Public Advisory Committee
(1964(

CHAPTER XVII. COMMERCE AND HOTELS

LARGE SCALE RETAIL TRADE (b)

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 (c)
generally sell a uniform type of commodity (for
example: food, clothing, footwear, petrol, gas,
etc.);

. Hebrew only

Cooperative stores organized in the
Cooperative Consumers' Union (stores in
towns and development areas), in the Audit
Union of the Agricultural Workers Cooperative
Society Ltd., and in regional and
organizational buying groups;
Department stores which sell in the same shop
various types of commodities in different
departments (for clothing, footwear, furniture,
household utensils, etc.) and keep separate
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EMPLOYMENT, WAGES AND
LABOUR EXPENSES IN

CONSTRUCTION

EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES
The source of the data in Table XVI/15 is the

Labour Force Surveys in Israel and in Judea,
Samaria and Gaza Area. Explanations of those
surveys are presented in the introduction to
Chapters XII  Labour and Wages and XXVII  Judea,
Samaria and Gaza Area.

EMPLOYMENT, WAGES AND LABOUR
EXPENSES

The series which has been published since 1968
and which was updated in 1971 and 1980 has been
published as of 1 981 in a newformat, including data
on employees' posts of monthly and daily
employees  in percents; average working days per
month of daily employees; average monthly wages
and other labour expenses of daily employees at
current and fixed prices.

The series includes also employees from Judea,
Samaria and the Gaza Area working in Israel, but
only those who are paid through the Employment
Service.

The series is based on data which are received
directly from a representative sample of 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 XII/32 (according to reports to the National
Insurance Institute(.

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, cost of
living allowance, professional, seniority and family
allowances, premiums 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 allowance, professional literature,
maintenance of vehicle (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
Insurance, Building Workers' Fund, "Mivtahim"
insurance fund, pension funds, Sick Fund, etc., as
well as severance payments and pensions if they
are at the employer's expense.

Labour expenses do not include board and
lodging, bus fare and other expenses connected
with employing workers, such as: government
debentures acquired by the owner at his expense in
connection with employment, overalls, upkeep of
kitchens and cafeterias, clubs, libraries, sport
facilities, recruiting and training of workers, etc.

Wages and labour expenses in construction at
fixedprices 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 1 981 ) can be found in the Monthly
Bulletin of Statistics  Supplement, No. 8, 1980
(Hebrew only(.

DEFINITIONS
Employee: a person employed by others for pay

in cash or payment in kind (wages) on a daily or
monthly basis.

Employee posts: the number of employees,
monthly or daily; piece workers are not included.
Since one employee (especially the daily ones, who
are the majority in this branch) may work for more
than one contractor in the same month, the
measurement is actuallyof posts which are manned
at least one day in the month, for which wages have
been paid.

Mandays worked: mandays which the worker
actually worked at his posts and for which he was
paid. The number of actual man days includes
overtime hours after having been translated into
days. Absences are excluded (leave, holidays, sick
leave, etc.), even when paid.

Wages include (according to the definition of

PUBLIC WORKS
DEFINITIONS

Beginning of work: commencement of levelling,
digging or quarrying for the purpose of building
roads or laying water or sewage pipes.

Completion of work: for works outside the
competence of the Minsitry of Construction and
Housing  the date of ^00^X^0^ of the works from
the contracotr or the final survey (in case of own
execution).

For works executed by the Minsitry of
Construction and Housing, the date is that of final
accounting with the contractor. Data on completed
work include also data on partial completion.

New road: construction of a new road, on which
no stage of construction had been carried out and
where there was no traffic until work had begun.
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conducted in 16 major towns, as follows:
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 01 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
demolished or sealed and which cannot be used.

Dwellings turned into business premises:
dwellings that do not serve any more residential
purposes and were turned into premises for
business. In the survey, any use which is not
residential is defined as business.

Business premises turned into dwellings:
nonresidential units that are not used any more for
their original purpose and turned into residential
dwellings.

Subdivision of dwellings: dwellings that were
subdivided into two separate dwellings and thus
increased the stock of dwellings.

Stock of dwellings: the number of dwellings at
the end of the budget year, as the municipalities
reported to the Arnona (municipal tax) payers'
register.

Dwellings newly built: the number of 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: registers of Arnona
(municipal tax) payers and internal reports of the
municipalities, 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.

II. 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.

Purposes of capital formation: residential
building and other work, such as: building for hotels,
businesses and offices; building for industry and

crafts; water and electricity enterprises, transport
and communciation, public and agricultural
buildings (excluding capital formation in fruit
plantations and forestry).

The gross domestic capital formation in
residential buildings represents the gross increase
in the value of the stock of dwellings; it does not
include the value of land on which the buildings were
erected, but it includes all other expenses
connected with the construction of residential
buildings and expenses on development, taxes,
profit margin. etc.

SOURCES AND METHODS OF
COMPUTATION

The value of gross investment in private
residential building. The addition of physical area in
a particular year was calculated up to 1962 as an
average area of building begun and completed in
that year. As of 1 963 an improved method has been
used by giving a different weight to areas of building
begun and completed in each quarter year. This
weightis ■determined according to an estimate of
work performed (by the average duration of
building) in the surveyed year, in structures in which
building was begun or completed in each quarter of
that year. As of 1965, the average price per sq.m.
residential building, for calculating the investment,
is based on results of periodical surveys in which
expenditure of builders in private building (excl. land
value) were investigated. The builders' 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 value of gross capital formation in public
residential building since 1962 was obtained by
analysing the stages of physical execution of work
under construction. These stages were translated
into financial terms through the expenses per sq.m.
of building (building, development and general
expenses). Most data were supplied by the Ministry
of Construction and Housing.

As of 1977,capital formation in public building
(Table XVI/14) includes also investments in
renovation of residential buildings connected with
neighbourhood renewal by the Minsitry of
Construction and Housing and the Jewish Agency.
These investments generally do not involve
additional building area.

Gorss domestic capital formation in
nonresidential buildings and other cosntruction
works. The estimation method in this type of capital
formation is similar to that used for private
residential building, but the estimate is also based
on financial data of the value of capital formation
performed by public bodies, such as government
offices, Public Works Department, municipalities,
as well as on the report of other enterprises and
public institutions on building and public works
activities.
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The time lag estimates which have been added
to the private building data for 1 987 were 18 percent
of total building begun and 6 percent of total building
completed.

The estimates of private building begun and
completed in those committees which do not report
on beginning and completion of buildings, are
based on the building licenses in Planning and
Building Committees. They were computed on the
following assumptions:

only a very small proportion of buildings for
which permits are issued are not executed;

construction was commenced 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
exceeding 500 sq.m.

ESTIMATE OF UNAUTHORIZED
BUILDING

Unauthorized building, which occurs mainly in
nonJewish localities, has been included since 1974
in the estimates for the whole country.

The unauthorized building estimates are based
on data obtained from 6 planning and building
committees in whose jurisdiction are most
nonJewish localities. From these committees a
reportwas obtained on the number of offences
committed by builders who operate without a
licence, as well as information on the number of
buildings against whose builders legal claims were
entered but who will eventually receive the
licence.

Estimate of unauthorized building begun is
obtained by muiltiplying the number of offences by
the average area per building (which was obtained
from the reporting on legal building in these
localities) minus the estimated area of building
begun without permits, which may eventually
receive the licence. In order to obtain the national
estimate, an estimate of about 10o/<> was added to
the above mentioned data, in the year 19741988
(for localities for which no reporting was
obtained).

The estimate of unauthorized building begun
from last year served as estimate of unauthorized
building completed.

SURVEY OF UNSOLD DWELLINGS
IN PRIVATE BUILDING

At the end of 1968, the Bureau began
conducting quarterly surveys in 12 towns, and
halfyearly surveys in another 21 urban localitieson
unsold new dwellings withintheir jurisdiction,at the
commission of the Ministry of Construction and
Housing.

In 1974 and 1975, quarterly surveys were
conducted in 17 large towns and the halfyearly
surveys in the other urban localities were
discontinued.

As of 1976 and through 1981, the survey was
enlarged to cover 21 large towns. As of 1983
another 3 towns were added  Ashqelon, Hadera
and Raanana  the survey thus covering 24 towns:
Jerusalem, Ashdod, Ashqelon, Beer Sheva, Bene
Beraq, Bat Yam, Givatayim, Herzeliyya, Hadera,
Holon, Haifa, Kefar Sava, Netanya, Petah Tiqwa,
QiryatAta, Qiryat Bialik, QiryatYam, 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
underconstruction at the time the survey was held.

Supply of new dwellings: dwellings whose
construction was begun in the surveyed period and
new dwellings which had not been sold by the end
of the previous period.

Unsold dwelling: a dwelling for which no deed of
sale existed at the survey date or for which no
advance payments were received at that date. A

dwelling built for the builders' own use or a let
dwelling are considered sold.

Dwelling before completion: a dwelling in one of
the following stages at the survey date:
frameheads, sanitary plumbing, electrical
installation, carpentry, flooring and mosaics,
painting, plastering, whitewashing or glazing  and
not yet inhabited.

Dwelling under construction: a dwelling in the
process of construction, the construction of which
has not yet been completed or occupied.

SOURCES
The results were obtained by the investigation of

all new dwellings covered by the survey by means
of a special questionnaire sent to contractors, as
well as by enumeration 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. 845 (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,
turning of residential dwellings into premises not for
housing and merging of dwellings  by which the
stock of dwellings decreases; subdivision of
dwellings 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
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Agency; higher education institutions; press
cuttings; advertisements 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
committees report, as follows:

Local Committees: Or Yehuda, Elat, Afiqe
HaYarqon, Efrat, Asheri, Bet Shean Valley, Gush
Ezyon, Gilboa, Eastern Galilee, Central Galilee,
Lower Galilee, Upper Galilee, Hadarim, HaMerkaz,
Har Hevron, Southern Sharon, Zemora, Zevulun,
Hevel Elot, Hof HaKarmel, Hof HaSharon, Hot Aza,
Tovim, Tayibe (in the Sharon), Tira, Yehud,
Yizreelim, Lodim, Mevo HaAmaqim, Moredot
HaKarmel, Mate Binyamin, Mate Yehuda, Maale
Adumim, Maale Efrayim, Menashe, Maale MaGalil,
Merom HaGalil, Maale HaHermon, Misgav, Iron,
OmerMetar, Emeq HaYarden, Emeq Hefer, Zefon
HaSharon, Qiryat Arba, Qazarin, Qiryat Shemona,
Rekhes HaKarmel, Shomeron, Soreqot,
Shimeonim, Shiqmim, Sharonim, Tamar  Ramat
Negev.

Special Committees: Ofaqim, Bet Shemesh,
Yeroham, Karmiel, Mizpe Ramon, Nazerat Illit,
Netivot, Arad, Sederot and Qiryat Tivon.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

COMPUTATION OF DATA

Data on building are compiled from the reports
stated above, obtained from the different sources
after elimination of duplications.

The reports of the local authorities and the
building companies on private buildings show a
certain time lag. Hence, the projected time lag is
added to the data material compiled from these
reports (estimate of time lag  see below).

In 19491959, incomplete data were published
on building in Israei, which appear under the
heading "former series" and are composed as
follows:
1 . All public building, initiated by the Government

and the Jewish Agency all over the country as
well as most of the private building were
included. Not included was private building for
various purposes within the jurisdiction of
planning and building committees who did not
yet report on beginning and completion of
building.

2. In 19491957, public buildings which were
built by the Housing Department, PublicWorks
Department and the Jewish Agency, were not
included.

3. In 19491958, data on nonresidential farm
buildings were not included.

The "new series", which has been published
since 1960, covers all building for all purposes all
over the country, and includes the building within
the jurisdiciton 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 1949to33 in 1958 and 41 since
1968.

The building and planning committees, that do
not yet report on the beginning and completion of
building, supply information on building approved
by them. Based on this information, estimates for
the beginning and completion of building within their
jurisdiction are drawn up (on the method of
compilation in these committees, see below). As of
July 1967, the summary of building includes also
building in East Jerusalem. As of 1967, the summary
of total building includes buildings in Jewish
localities in the Golan, in Judea and Samaria and the
Gaza Area and through April 1982  in North Sinai.
Building in these areas are included in the tables in
the "total" only. As of 1982, building in the Golan 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 part of 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,
ihey 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 00 construction of greenhouses appeared in
the Monthly Bulletin 01 Statistics  Supplement No.
7, 1988 (Hebrew only).

As of 1974, a series on all building in Israel,
including also estimates on unauthorized building,
has been published (see below).

The summary of building does not include the
construction work of the Ministry of Defence and
the I.D.F.

ESTIMATE OF TIME LAG

Part of the data is obtained from the local
authorities and building companies with a time lag.
In order to avoid as far as possible lag in reporting,
reporting is checked every quarteryear for
residential buildings in large localities and ץז&ו^
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 |n
previous peirods, the improvement or 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 estimate of the time
lag in reports on industrial and hotel building is
based on the above mentioned factors and on
information collected in the Bureau on a possible
time lag from various sources: questionnaires sent
out and not yet returned, newspaper clippings,
advertisements in the press, etc.
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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
construction of communication and electricity lines
and drilling for crude oil. Detailed explanations on
the various purposes of the construction branch
and on data published in this chapter appear in
Special Series No. 845, Construction in Israel
19851987 (Hebrew only(.

BUILDING
I. PHYSICAL DATA

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS
Building begun. Beginning the digging of the

foundations.
Area under construction: building area or

dwelling whose building had begun but had not yet
been completed at the said date.

Building completed: when the building is
technically completed and ready to serve its
function or more than half of its area is already in
use. .

Area includes the outer walls, balconies and the
built up area below the pillars.

Dwelling: a room or combination of rooms, in
permanent or temporary structures, intended for
dwelling purposes, and including service rooms,
which have a separate entrance from the street or
an area in common with other apartments in the
building.

Living rooms: bedrooms, parlours, dining
rooms, nurseries, halls etc., of 6 sq.m. and above.
Not included are service rooms: kitchens,
conveniences, bathrooms, halls and other rooms of
less than 6 sq.m.

Initiating sector: planning of buildings (location,
standard and area) and its supervision.

Public building: building initiated by the
Government, the National Institutions, the Local
Authorities and companies entirely controlled by
these institutions.

Private building: all building except public
building. Includes also the building of the Histadrut
Secotr.

New residential building is a building of whose
area 757o are destined for residential purposes,
which is being built on a vacant plot or on the
foundation of a demolished building, of which no
walls were left which can be used for the new
building.

Duration of building: duration in months from
beginning to completion of building, as defined
above. The average duration per dwelling differs
from the average per building. On computing the
average duration per building, any building of a

certain size is given an equal weight, whereas on
computing the average duration per dwelling,
buildings are weighted according to the number of
dwellings in each.

Purposesofbuilding: residential building, hotels,
commercial and office buildings, buildings for
industry and crafts, public buildings and
nonresidential farm buildings.

Type of building. Data on type of building 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 type of industrialized building,
the two main ones being:
1 . Prefabricated building: building in which most

parts, excluding the foundations, are
produced in special enterprises and their
construction is performed on the building sites
according to a set plan provided by these
enterprises. Prefabricated parts for
construction are: 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
standard moulds (generally of steel), in which
prefabricated 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,
prepared 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,
Givatayim, Dimona, Herzeliyya, Zikhron Yaaqov,
Hadera, Hod HaSharon, Holon, Haifa, Haifa
Qerayot (Motzkin, Bialik, and Yam), Tiberias,
Jerusalem, Kefar Sava, Lod, Nahariyya, Nazareth,
Nes Ziyyona, 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
Construction and Housing; Public Works
Department; other Government offices; the Jewish
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CHAPTER XV. ENERGY AND WATER

ENERGY BALANCE
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Energy balance (Table XVI/1) isa set of data that
presents the sources and uses of energy by the
country's economy and the interactions within the
energy system.

The data are 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 rows
Rows 2 through 6 specify the energy at the

disposal of the economy in the period under review
 from imports, from domestic production or from
use of stocks (which is presented together with the
statistical discrepancies). Dataon exports of energy
or marine bunkers are recorded with a minus sign,
to indicate that the amount stated is subtracted from
the total energy requirement of the economy.
"Marine bunkers" include data on both Israeli and
foreign ships. In row 6, change in stocks is recorded
with a plus sign in case of a decrease, since a
decrease in stocks is the source of the various uses.

Rows 7 through 10 point also to energy losses
resulting from conversion, such as the conversion
of residual fuel oil or of coal to electricity, or the
conversion of crude oil to various products, such as
gasoline or distillate fuel oil. Hence, in these rows a
negative datum indicates an "excessive" use of
energy by "petroleum refineries"  it indicates
losses in the production of petroleum products,
whereas in the "coal" column a negative datum
indicates use of coal. On the other hand, a positive
datum, such as in row 7  "electricity", shows the
value of electricity production in T.O.E.

Row 11 represents the use of energy within the
economy, other than use by energy producers (such
as the Refineries or the Israel Electric Corporation).
The rows that follow it point to the economic
branches which used energy, by type of energy
used.

Unit. The common unit of measurement
employed is the ton oil equivalent (T.O.E.) which
equals 107 kilocalories. Conversion into this unit
was based on the net caloric value of each energy
product.

Data on use of electricity are presented
according to electrical energy generated by power
plants and consumed by industrial establishments,
i.e., electrical power output has been translated into
TOE.

SOURCES
Data on crude oil and its products  Israel Fuel

Authority, oil refineries, the Central Bureau of
Statistics large consumers of fuel products and fuel
companies.

Data on electricity  the Israel Electric
Corporation and industrial enterprises that possess
power generators with a capacity exceeding 300
KWH.

Distribution of consumption between economic
branches is based on reports of oil marketing
companies to the Israel Fuel Authority. Since
consumers have not yet been classified according
to the standard 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.

WATER
The general water consumption data are

obtained from the Water Commission of the Ministry
of Agriculture, who prepares statistical summaries
from monthly returns submitted by all consumers.

Type of locality is according to the classification
used by the Water Commission. This classification
differs from that used by the Bureau.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

660 Energy in Israel 19701979
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from the industrial establishments on the changes
in the value added for the computation of the index
of industrial production, the changes are measured
by various indicators, such as production, revenue
at fixed prices, etc., assuming that these changes
reflect the changes in the value added. More details
appeared in the Monthly Bulletin of Stat/st/cs 
Supplement,No. 1, 1 985, p. 1 21 tf.

The changes occuring in the indicators of
subbranches are weighted according to their value
added in the branch. The indices for the main
branches and for the total industry are weighted
according to the value added 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 0/ nominal daily wages per employee
is obtained by the division of the index of
employees' wages (excluding onetime payments
and back pay) by the index of employees' work days
(i.e., actual work days and days of paid absence).

The data on revenue, wages and nominal daily
wages peremployee in the industry for 1983 1987,
was presented at uniform prices of each year,
according to the respective Consumer Price Index
(of each year).

Surveys of industry and crafts (Tables XIV/812)
are sample surveys. The sample includes about
2,000 establishments and is based on the sampleof
industrial indices. It covers all establishments with
5 employed persons or more on average during four
representative months of the surveyed years
(February, May, August and November).

Financial data of the industrial enterprisesin 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
survey'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 for different
periods as explained above), were adjusted in each
of 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 used for this
adjustment. Full details were published in the
introduction to the Industry and Crafts Survey 7985,
no. 838 of 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
Data in Tables XIV/17, 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
calculation of the industrial production index are
obtained from other sources (see above). The data
presented in tables XIV/8  13 were received in the
framework of the industry surveys, and they are
based on yearly reports received from
establishments included in the industry survey
sample.

Data on production quantities of some products
(Table XIV/14) are based on monthly reports
received from the following sources: food  from the
Ministry of industry and Trade; textiles, alcoholic
beverages and goods subject to excise duty  from
the Department of Customs and Excise and crude
oil  from the Israel Fuel Authority. Reports relating
to all other items of industrial production are
received directly from the relevant
establishments.

ELECTRICITY
Data on consumption of electricity in industry

are presented in Table XV/5.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
26 Census of Industry, 1952 (Part A)
41 Census of Industry, 1952 (Part B)
119 Survey of Employment and Equipmentin the

Diamond Industry 1961
198 Survey of Marketing Channels of Internal

Industrial Products 1 963/64
280 Survey of Labour Cost in Industry 1966
448 Professional Labour Force in Industry 1970
784 Industry and Crafts Survey 1982  Part II

785 Survey of Fixed Capital Stock in Industry 1.1.
1982

799 Survey of Research and Development in
Industry 1980/81  1984/85

838 Industry and Crafts Survey 1985

CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 7965:
13 publications appeared

TECHNICAL SERIES
10 Industrial Production and Employment

Indexes (1960(
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professional, seniority and family allowances (excl.
employees' children allowance) and bus fare,
premiums, bonuses and payment on overtime,
absence (leave, sickness, festivals),
convalescence, professional literature and "13th
month" salary, maintenance of vehicle (incl.
allocations for the employer's vehicle used by
employee), telephone, clothing, lodging (on which
only income tax is due), and payments in kind (e.g.,
meals, presents, housing, etc.).

As of July 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
insurance 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 01 materials, at current prices,
includes the cost of raw materials, packing
materials, water, fuel, electricity, cost of piece work
done for the establishment with the establishment's
materials 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.

Revenue includes: value of the products sold
and the value of the goods given to the workers
from the products of the establishment; income
from work (including repairs) performed for other
establishments or persons with their materials (not
including the value of the materials belonging to the
establishment ordering the work); the value of the
products manufactured by the establishment for its
own use; purchase tax and excise duty paid by the
establishment. It does not include subsidies and
export incentives. Revenue data in tables XIV/1, 4
and 5 for the years 1976 and after include V.A.T.

Gross output is defined as total revenue of the
estabiishrnents with addition of vaiueof 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
difference between gross output and consumption
of materials. By this definition, census domestic
product (value added) includes wages and salaries,
net indirect taxes, depreciation, advertisement,
insurance, 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 propetry, machinery and equipment, income from
building work, commission royalties, sale of
knowhow, management fees.

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.

Industrial production in the indices of industry is
defined as the domestic product at fixed prices,
produced by the industrial branch.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

Indices of industry (Tables XIV/1  7). The
indices 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 1 979 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 of average
1978=100 are presented on a new baseaverage
1983=100. The sample for the indices includes all
establishments with 50 or more employed persons.
The rest of the establishments were dividedinto 5
size strata, according to the number of employed
persons, in each branch, with sampling fractions
from 1/2 to 1/32, where the strata with larger
establishments were generally allotted a higher
sampling fraction. The establishment included in the
sample employed 70"/o 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.

in 1987, the sampie of industrial establishments
was updated as follows:
a. Revision of the classification. Establishments,

that had previously been classified in
nonindustrial branches because of their
mixed activity (industry and other branches),
weregiven the probablility to be included in the
industrial sample, after their placement in the
new classification had been checked.

b. Improvement of sampling. The probability of
establishment to be included in the sampling
frame was enlarged whenever they had grown
considerably during the past years (incl. also
the transfer of establishmnents which grew to
90 employees or more).
In order to adjust the level of 1987 data to
those of 1986, the 1986 figures were updated
by means of the adequate indices.

The data of the Survey of Industry for 1985 are
based on the updated sample.

Index of industrial production. Since it is
impossible in practice to obtain monthly reports
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Methodology."

CHAPTER XIV. INDUSTRY

DEFINITIONS
Population. Data in Tables XIV/1  7. refer to

industrial establishments which engage at leastone
employee.

The data from the Industry and Crafts Survey
appearing in Tables XIV/8  12 relate to
establishments 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 production of industrial products (Table
XIV/14) and on industrial consumption of electricity
(Table XIV/1 5) refer to all establishments in industry
and crafts, including owners who do not engage
employees.

Classification by branch. The data obtained
within the framework of industrial indices (see
below) were classified by the branches according to
their main activity in the base period of the indices
(1978), according to the Standard Classification of
197047.

Establishment. The tabulation unit (whichis 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 of a 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.

Sector. The classification by sector (Table XIV/2)
is according to main ownership of economic units.

Employees are all workers appearing on the
payrolls for employees and also members of
cooperative societies. Unsalaried qibbuz members
employed in a qibbuz establishment are considered
to be owners. Selfemployed persons employed in
piecework for the establishment are not included. In
the industry and crafts surveys, Tables XIV/8  12,
the number of employees was computed as an
average of four selected months during the
surveyed year.

Employed persons are employees, owners and
unpaid family members.

Investigation period. Data of industrial indices,
industrial production and electricity refer to
calendar years. Data of the Industry and Crafts
Surveys relate to budget years.

Mandays worked include also overtime work
which has been converted into work days by
dividing it by the normal number of hours worked
per day in the establishment (usually 8), but do not
include days of paid absence (e.g. holidays, sick
leave etc.) nor the working days of owners and their
family members.

Wages are all the payments on which income tax
is due (before deduction of taxes), appearing in the
payrolls, including: basic salary, cost of living,

47 Technical Series No. 46, 1986.
Hebrew only; in cooperation with the Falk Institute for Economic Research in Israel.

!n cooperation with the Citrus Marketing Board of Israel.
In cooperation with the Fruit Marketing Board of Israel.
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For local industry includes all of the produce
supplied to industry, including produce exported
after processing.

Direct exports are exports of fresh agricultural
produce as of 1 986, excluding 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
feeding).

In this table, the data on intermediate produce
include data on destruction of agricultural produce
and changes in livestock inventory, and as of 1986
 sales to Judea, Samaria and Gaza Area.

SOURCES AND METHOD OF
COMPUTATION

Estimates of fruit, poultry and cattle, milk, eggs,
fish 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, estimates
of private sales, home consumption and
intermediate produce are added.

Production of some field crops is estimated by
multiplying the average yield per dunam by the area
sown.

The value of agricultural production 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 average of the year
according to the Consumer Price Index.

Production value at previous year prices is
obtained by summing up the result of the
multiplication of each item by its price in the
previous year.

Differences between the price indices which are
derived from agricultural production and the price
index of agricultural output 3s given in Chapter x 
Prices, are due mainly to differences in definition.
Whereas the price indices here relate to the entire
agricultural production, those in Chapter X relate to
the traded produce only. Moreover, the weights of
the production price index are current weights,
whereas the weights of the output price index are
fixed ones.

Slaughtering of livestock in slaughterhouses.
Data are obtained from the Veterinary Service in the
Ministry 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 number of
heads slaughtered in each weight group by the
average weight of animals in the group.

The reports include neither livestock that were
bred in Israel and slaughtered in Judea, Samaria
and the Gaza Area nor slaughtering outside the
slaughterhouses that is supervised by the
veterinary services.

ACCOUNTS OF THE AGRICULTURE
BRANCH

(TablesXIII/1 8 and XIII/19)
DEFINITIONS

Total output is the value of agricultural
production (including intermediate produce) with
the addition of investment in new plantations and
afforestation.

Production for investment is the investment by
the agriculture branch in new plantations and in
afforestation; as from thepresent.4ostracf, data are
included in "crops".

Total input is composed of total materials and
services purchased by the agriculture branch from
other branches in Israel and from imports (the
purchased input), the intermediate produce and the
depreciation in renewal prices.

Income originating in agriculture is the 6^ח000י 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 compensation of
employees; they do not include imputation of wages
for the farmers' work.

SOURCES AND METHOD Of
COMPUTATION

New plantations and afforestation. Data on
investments in afforestation are obtained from the
Land Development Authority, while data on
investment in new plantations is obtained by a
normative computation of the cultivation costs.

Purchased input is an inclusive estimate for each
of the main input items. The main sources are as
follows: imports of agricultural inputs (such as feed
and seeds); supply from local production (such as
oil cake and fertilizer); water output, as estimated by
the Water Commission; data from' surveys of
distributors 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 financial value of inputs 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 summaries of employers' reports
to the National Insurance Institute (see Chapter XII
 Labour and Wages). To this an estimate is added
for the workers who are not paid through the Wages
Administration of the Employment Services.

Indices. Changes in quantity and price of the
various components of the agricultural account
)Table XIII/18) and of the inputs (Table XIII/19) were
computed using an estimate of the value at previous
year's prices.
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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
total of areas under field crops or vegetables in the
surveyed year. If two crops were grown on the same
plot (even of the same type) the area was registered
twice.

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION
Data on cultivated areas and on crop areas are

obtained by annual censuses, in which
questionnaires are sent to qibbuzim and moshavim
and to local councils, to mukhtars in nonJewish
localities, to agricultural committees in other areas,
or to private farmers. Data on fruit plantations and
on some other crops which are received from these
censuses are supplemented with information
received from production boards and other
sources.

Prior to 1974/75, only the area statistics of field
and garden crops were based on censuses, while
those of fruit plantations and fish ponds were
derived from records of the Ministry of Agriculture
and other aggregate sources.

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
conducted with the collaboration of the Ministry of
Agriculture.

Forest area. The data are supplied by the Jewish
National Fund.

MEANS OF PRODUCTION
(Table XIII/9  XIII/13)

DEFINITIONS
Capital stock in the agriculture: gross value of all

fixed physical assets, which serve the production of
agricultural produce (e.g., livestock, fruit
plantations, agricultural machinery and structures).
Not included are land and land reclamation, forests,
water plants, residential buildings, roads, electricity
installations, etc. Neither are assets in the fishing
branch included, nor spraying aircraft.

Gross capita/ stock: Gross value of assets,
before deduction of cumulative depreciation.

Net capital stock: Gross capital stock less
cumulative annual depreciation up to the surveyed
year.

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION
Capital stock is computed by the perpetual

inventory method, by which a given year's capital
stock includes the sum of gross capital stock in
assets according to whose "lifetime" depreciation is
still deducted.

The price indices which serve for deduction of

annual investment are specific for each type of
asset. Most indices are derived from output and
input indices of the agriculture branch.

Gross capital format/on is obtained from
investment estimates compiled for the national
accounts (except for compiles for the animal stock);
see also introduction, to Chapter VI  'National
Accounts', 'Definitions.'

Livestock. Data on fixed value are obtained by
multiplying the roster of livestock at the end of each
year by the respective price of each unit in 1 967/68
see also below.

Since 1972/73, the cattle, sheep and goat
inventories have been based mainly on the findings
of the above mentioned annual census on the area
under cultivation, with additions from various
records, especially for sheep and goats.

Historical data are based mostly on an annual
updating of census bench marks and on recordsof
professional organizations of the Ministry of
Agriculture.

The poultry inventory is based mainly on
hatchingout data and on consultation with the
Ministry of Agriculture.

Agricultural machinery. The main sources for the
inventory are the findings of the agriculture
censuses and records of the Ministry of
Agriculture.

Agricultural water consumption: See Chapter XV
 "Energy and Water".

Sales of feed mix. Data are based on a monthly
survey which covers all the large feed mixing
enterprises (with an annual production of about
1 0,000 tons and more) and a representative sample
of smaller enterprises. Data include also the small
quantity exported overseas and to Judea and
Samaria and the Gaza Area (cf. Agricultural
Statistics, No. 9, vol. V. September 1974).

PRODUCTION AND VALUE
(Tables XIII/14  XIII/17)

DEFINITIONS
Production includes all produce during the year

 agricultural or calendar year  even if part of itwas
marketed after the surveyed year.

It should be pointed out, that calendar year data
for all crops which are harvested till September 30,
e.g., summer fruit, are identical with the data that
had previously been given for agricultural years. As
for other kinds of produce, e.g., vegetables and
livestock and its produce, data are summed up for
calendar years whereas data on citrus fruit,
avocados, bananas and flowers are for agricultural
years. They include: production for marketing,
home consumption on the farm, changes in
livestock inventory and intermediate produce and
investment in new plantations and afforestation.

Disposa/ (TableXIII/1 5):
For local consumption: the produce destined for

direct consumption by the population of Israel
including consumption by the farmer and his
household ("home consumption"(.
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SOURCES
Till 1965 data were based on repotrs submitted

to the Research Depatrment of the Histadruts
executive committee by the workers' councils.
These repotrs 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 theEconomicand Social Research Institute of the
Histadrut. The data were published in cooperation
with the above Institute.

As of 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 the advisory cooperation of the Central Bureau

of Statistics. This cooperation was discontinued in
1980.

COST OF LIVING ALLOWANCE45
(Table XII/45)

In the period July 1 957  January 1 975, 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 195646. As of July
1975, the allowance is calculated according to a
new formula in accordance with the
recommendations of the "Commission for
Investigation of the Cost of Living Allowance
Payment". The rates of the cost of living allowance
are calculated in each period in relation to the
overall wages for that period (and not in relation to
the basic wage(.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

257 Strikes and Lockouts 19651967
559 Employment and Wages of Employees from

National Insurance Data 19721976
628 Young Persons Aged 1417  Employment

and Studies
644 Labour Force in the Public and Community

Services 1978
749 Labour Mobility Survey 1980
848 Labour Force Surveys 1987

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 796)

Nos., 9, 18, 21, 24, 27, 37, 40.

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1972
Nos. 7, 12, 14, 16, 17

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 7983
5 Localities and Statistical Areas, Population

and Households, Selected SocialEconomic
Characteristics from the Sample
Enumeration

13 Labour Force  A. Main Characteristics; B.
Economic Branch and Occupation  Data from
the Sample enumeration

15 Classification of Geographical units according
to the SocioEconomic Characteristics of the
Populaiton

20 Place of Residence and Place of Work of
Employed Persons  Data from the Sample
Enumeration

CHAPTER XIII. AGRICULTURE

This chapter presents annual summaries of
agricultural statistics in Israel.

The agriculture branch includes agriculture,
forestry and fishing as defined in the Standard
Industrial Classification.

The years in the tables, through 1985/86, are
agricultural years starting on October 1. As of 1986,
years in most tables are calendar years
(JenuaryDecember), in accordance with the
transition of the entire economy to a uniform
accounting year.

45 An explanation of the cost of living allowance and maximum sums paid on the cost of living allowance until 15 VII 1957 are given
in Abstract No. 24. 1973. pp. f128)l129).

46 Data and explanations of cost of living allowance up to 1956 appeared in Abstract No. 321981. p. 370.
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REGISTERED UNEMPLOYMENT

DEFINITIONS
A workseeker is any person who registered at

the labour exchange at least once a month for
employment.

Work seekers claiming income support. A person
not entitled to unemployment insurance (because
he did not complete the qualifying period or
because he used all his rights) and applied in the last
month to the labour exchange for work or for a
proof, according to the Law of Income Support
enacted on 1.1.1982.

An unemployed person is a person for whom at
least one unemployment day was registered during
the month,

Daily average of unemployed is calculated by
dividing the total number of unemployment days in
the month by the number of possible workdays of
that month.

Monthly average of unemployment days per
unemployed persons is computed by dividing the
total unemployment days in a month by the number
of registered unemployed of that month.

Persons who registered for work at least once a
year are defined as "registered".

Referrals to employment vacancies by means of
a letter, means the sending of a worker to a place
of work following the request of an employer. As of
1978, referrals to counsellors are also included.

Application for workers: application of
employers 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.

Unemployment proofs are issued on the number
of unemployment days of a workseeker in the
month preceding the surveyed month, for the sake
of receiving unemployment relief. The data do not
include persons participating in professional
training 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 at labour
exchanges affiliated to the Labour Centre and at
labour exchanges in minorities' localities.

Since January 1954, data include also
registration of nonJews at Labour Exchanges
which are under the direct supervision of the
Ministry of Labour. Since 1959, the Labour
Exchanges have not registered the handicapped
(who work 5 hours a day), who worked only 5 days
a week. Since 1961, the number of workseekers
who applied to Labour Exchanges, but were not
registered as unemployed, were also included.

In April 1959 Labour Exchanges became
governmental authorities under the Employment

Service of the Ministry of Labour. Data on adult
workseekers do not include registration at
exchanges of students, graduates, seamen and
charwomen. Data on youth labour exchanges (for
ages 1417) are given in a separate table.

Since October 1967, data include East
Jerusalem.

In January 1973, the Unemployment Insurance
Law came into force and consequently, registration
procedures in the Employment Services were
changed. The new procedures affected mainly the
series of daily average unemployment and the
distribution of workseekers according to
unemployment days. For workseekers with no
place of work, one unemployment day or more is
now being registered; hence, the increase in the
daily average of unemployed.

During the first months of 1974, the system of
applications was fed into the computer, and
therefore registration was more accurate. Hence,
one should be cautious in comparing data on
"requests" and "unfullfilled requests" with data for
previous years.

As of January, 1983, workseekers in
exchanges for household help have been included
in adult labour exchanges.

In some months of 1984, 1985 and 1986,
workseekers claiming income support were not
registered; 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 lockedout persons: persons taking
part in a strike, where a striker or a lockedout
person striking for more than once is counted
according to the number of his strikes.

Lost labour days: labour days on which
employees directly involved in the strike did not
work. In the case of a strike shorter than a complete
labour day, lost work days werecalculated.on the
basis of the total work hours lost divided
by 8.

From 1 972 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.

Number of participants in slowdowns: The
number of workers involved in slowdowns, a
person involved in a slowdown more than once
being counted as the number of slowdowns in
which he is involved.

Information on slowdowns has been collected
since 1972.
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sample of establishments, the base being
1978=10043. As of 1987, the series is based on a
new sample, the base being 1986=100. 044.

The frame. The sampling frame is based on the
employer cardfile of the National Insurance
Institute updated for August 1978. To this cardfile
were added other establishments from samples
kept in the Bureau and from other sources.

The sample includes about 7,300 active
establishments which cover about 75 percent of the
employee posts in the population. Before its
revison, the sample included about 6,500
establishments and upon revision, it serves as the
new base.

Sampling method. The population was divided
into sampling strata, each stratum being
characterized by major economic branch and size
of establishment. 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 itself only);
in some branches smaller establishments were
included with certainty.

The sample is updated by exclusion of
establishments which ceased operating and
inclusion of a sample of newly opened
establishments.

The current updating does not consider the
changes occurring in the size of establishments
during the time. To overcome this problem, the
sample was renewed in 1983 and 1986. New
establishments were added to the sample and as a
result, sampling probability of existing
establishments changes.

Computation of the new sample. The new base
is 1986 = 100.0. The 1986 sample was processed
twice: once according to the old sample data and
once according to the new. Data for 1987 can be
compared with data for previous years only by
means of chained indices. The chaining must be
done by multiplying each variable of 1987 by the
average index for 1986 of the said variable and
dividing it by 100.
■ Comparison of the pevious indices. As stated
above, the base was changed and revised a few
times; details can be found in previous Abstracts.

SOURCES
The statistics on wages and employment are

based mainly on monthly processings ofemployers'
reports, according to the law, on employees and
wages (on form 102 and 612) to the National
Insurance Institute and partly on other
administrative sources (such as the Labour
Exchanges, the Center of Data Processings, the
Defence Forces etc.(

WAGES AND SALARY FROM
INCOME SURVEYS

The Income Surveys, which have been
conducted currently since 1967 within the frame of
the Labour Force Surveys, supply data on income
from wages and salaries of employed persons aged
fourteen and over.

DATA PRESENTED
Most data in Table XII/34 are presented, for the

purpose of a relative comparison of the wages per
hour of urban employees in the various economic
branches and occupations.

The population, to which the data in Table XII/34
 relate, comprises employed persons in towns and
urban localities, who had such income during the
three months preceding the enumerator's visit.

Details on the methods ofdata collecting and the
pattern of the sample are presented in the
introduction to Chapter XI  Living Conditions.

The data of the Income Surveys have been
combined with demographic and economic
characteristics obtained from the Labour Force
Surveys on those employed persons.

The processing unit of Table XII/34 in this
chapter differs from that in Chapter XI. Whereas the
unit in Chapter XI is the household of an employee,
data in this chapter relate to the individual who was
engaged as an employee.

DEFINITONS
Gross income from wages and salary is the

money income before deduction of taxes, loans,
etc., from all places of employment where the
individual investigated had worked during the
twelve months preceding the enumerator's visit.
Income includes all payments, such as thirteenth
month salary, overtime, premiums e.a.

METHODS OF COMPUTATION
Estimates on all the employees were obtained

by multiplying the survey data by an inflating factor
(weight), which was computed as the quotient of the
total population in a given group according to
selected demographic characteristics and the
number of persons investigated in the Income
Survey (employees and others) according to the
same characteristics. This inflating factor also
allows for the fallout between the Income and the
Labour Force Survey.This fallout consists of:
a. all cases not interrogated on their income

because of absence during the enumerator's
visit or refusal to fill out the questionnaire;

b. all cases (questionnaires)where any details on
income or labour input were absent or
unknown.

43

44

Detailed explanations see in Special Series no. 559 and Monthly Bulletin of Statistics  Supplement No. 1. ו 984.
Detailed explanation see ibid.. no. 9. 1987.
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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
subpopulations (exceeding one million). The use of
this table for small subpopulations gives
overestimates for the sampling error.

More adequate estimates for sampling errors of
absolute numbers, as well as for estimates in
percentages, can be found in Special Publication
No. 848. 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 20"/
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 weekly
work hours, place and type of work, status at work,
etc., as well as on some demographic and social
characteristics of the population (see income,
below).

In various surveys, questions on special social
and economic subjects were added to the usual
questions of the Labour Force Surveys, e.g..
kindergarten attendance, persons who soughtwork
in the past, a survey on elderly persons, etc.

CHANGES IN THE 1978 QUESTIONNAIRE
As of January 1978, two questionnaires were

used throughout 1978 for the Labour Force Survey:
an old questionnaire, which is the questionnaire in
use until 1 978, and a new questionnaire, which is an
enlarged and more comprehensive version of the
old one.

In order to compare data for 1978 and previous
years, the estimate according to the old
questionnaire 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).

EMPLOYMENT AND WAGES
FROM NATIONAL INSURANCE

DATA AND OTHER ADMINISTRA
TIVE SOURCES

DEFINITIONS
The investigation unit is an establishment, which

engages at least one employee. An establishment is
also a department of a firm lor which the National
Insurance Institute conducts a separate file.

Employee posts: the number of employees
(permanent and temporary), on the paylist of
establishments or institutions, who worked (orwere
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
establishment or institution in that month are
counted as many times as they appeared in the
paylists, so that, actually, the data refer to the
number of employee posts for which wages were
paid.

Gross monthly wages: all gross payments paid to
all employee posts in a month, including basic
wages, costofliving allowance, payment for years
of work, backpay, advance payments, overtime,
premiums, various allowances  current or
nonrecurent, such as: standby, turn of duty, 13th
month salary, fares, convalescence allowance,
education and proficiency allowance, maintenance
of vehicle, etc. The gross wages do not include
other labour expenses and sums paid by the
employer to funds such as pension funds or
insurance of employees, health insurance,
employers' tax and the like.

The index of total wages at constant prices has
been calculated, since 1 972, by dividing the index of
total wages at current prices by the consumer price
index of the respective month on base 1978 = 1 00.0
and as of 1987, on the base 1986 = 100.0 Annual
estimates, quarterly estimates and so on are the
average of monthly indices at constant prices.

Average monthly wages per employee post: the
gross monthly wages divided by the number of
employee posts in that month (it follows from the
definition of employee posts, that the monthly
average wages per employee post is lower than the
monthly average wages per employee).

The index of total wages at constant prices has
been calculated, as of 1972, by dividing the index of
total wages at current prices by the Consumer Price
Index of the surveyed month. Annual, quarterly,
etc., estimates are averages of monthly indices at
constant prices.

The investigated population includes all
establishments that engage one employee or more,
cooperative members, civilian employees in the
army and workers from Judea and Samaria and the
Gaza Area, who receive their wages through the
Employment Service. Foreign workers employed in
Israeli establishment are slso included. The
distribution according to economic branch of
workers from Judea, Samaria and Gaza Area is
based on monthly reports and on family surveys
(see Chapter XXVII). Not included are qibbuz
members who work in their qibbuz or in
establishments owned by the qibbuz, employers
who are not employees 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 1 979, the series is based on a new

)51(



over). This revision diminishes the population
at working age by 80,000 persons in 1983
(most of them not in thecivilian labour force).

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 aged
35 and over is larger (especially the number of
persons aged 65 and over, by about 16,000
persons).
Change in classification of type of locality. As
of the 1983 Census, localities are divided in
two main groups, the distinction being based
on size:
a. Urban localities with 2,000 population and

over, which are subdivided by size. The
classification according to period of
settling was anulled.

b. Rural localities, with a population up to
2,000; the division by type of locality was
not altered.

c. Development localities41  as defined by
the Development Towns Advisory
Bureau.

Change of the inflating groups. Along with the
transfer to revised population estimates
according to the findings of the 1983 Census,
it was decided to combine the "type of locality"
variable with geographical units (district and
subdistrict), by the following detail:
a. Jews

Urban population: Jerusalem (town); Tel
AvivYafo (town); Haifa (town); Northern
District; Haifa District; Sharon and Petah
Tiqwa SubDistricts; Ramla and Rehovot
SubDistricts; Tel Aviv District;
development localities in the Southern and
Jerusalem 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
population; 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 estimates, it

was decided to inflate the population of
institutions separately.

4. New samples were drawn to represent the
population 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
averages of the estimates, received from quatrerly
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 cetraim range (called the confidence interval)
around the estimate (x) obtained in the survey. The
size of this range is measured in terms of sampling
errors (rx) and depends on the required level of
confidence.

With a 67o/o confidence interval, it can be
assumed that the "census value" is in a range (x/x);
with a 95o/> confidence interval, the census value
would be in the range (x+2cx,x2ax). For example:
when the estimate is 10,000 persons, the
approximate sampling error is 730. It can be
assumedwith 95o/o comfidence that the value which
would have been obtained in a census would be
between 8,540 and 11 ,460.

The following concise table (adjusted for 1987)
presents sampling errors for rounded off absolute
numbers for annual estimates42, by which the
confidence intervals for the estimates in the tables
can be calculated as explained above. For
intermediate values, an interpolation mustbe made.

OxX

Sampling errorEstimate

2301,000
3302,000
4003,000
5205,000
6608,000
73010,000

1,04020,000
1,27030,000
1,63050,000
2,05080,000
2,290100,000
3,170200,000
3,810300,000
4,730500,000
5,590800,000
5,9401,000,000
6,2101,300,000

41 Cf. ibid. No. 5, 1989.
42 The longer the time elapsed since the 1 986 data, the less accurate the estimated sampling errors became. Sampling error estimates

)or years preceding ו 986 tend to be smaller.
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employment, regardless of any trade he learned if

he is not practising it at present.
Status at work. The classification by occu

pational status divides employed persons into trie
following groups:

Employees: persons employed by another
person in return for daily wages, monthly
salary, piece work or any other kind of
remuneration.
Employers: persons employing other persons
for payment or any other kind of remuneration,
or a partner in a business employing others or
a farm owner employing paid farm hands.
Selfemployed: persons working in their own
business or farm, who do not employ others in
return for payment.
Members of cooperatives: members of
cooperatives or cooperative societies who
participate in the financial profits, including
members of collective moshavim.
Members of qibbuzim: persons who worked in
qibbuzim without receiving wages, including
members, candidates for membership,
relatives of members who live in Qibbuzim,
and training groups.
Unpaid family members: persons who worked
15 or more hours in the determinant week in
the family business without payment.

SOURCES
The Central Bureau of Statistics has carried out

Labour Force Surveys since 1954. A single labour
force survey was conducted in each of the years
1954 through 1956. In 1957 two surveys were
carried out and since 1968 four surveys have been
conducted each year. Execution of quarterly
surveys has made it possible to calculate the
average annual level of employement, the
composition of the nation's labour force, and to
obtain some indication of the seasonality during the
year.

Detailed results of the surveys and more
detailed definitions and explanations can be found
in the publications dealing with the current labour
force surveys.

The sample population includes the de jure
population (see definition in the introduction fo
Chapter B) of Israel aged 15 and over, the Jewish
residents of Judea, Samaria and Gaza Area,as well
as potential immigrants and permanent residents
who stay abroad less than one year. Not included
are tourists and temporary residents, unless they
stayed in Israel more than one year uninterruptedly.
As of 1968, the population of East Jerusalem has
been included and as of 1 982 the NonJews of the
Golan SubDistrict.

The frame. In order to draw the sample, two
types of frame are used: (a) A frame of localities,
and (b) A frame within the localities. The frame of

localities is the list given in the List of Localities,
Their Population and Codes which appears regularly
in the Technical Series. In towns, urban localities,
local councils and large villages, the frame within
localities is the list of dwellings liable to pay
municipal 'Arnona'; in the moshavim, small villages
and absorption centers the frame is the list of
households, and in qibbuzim and in student
dormitories the frame is the list of persons aged 15
and over, living there permanently.

The sample is drawn in two stages. In the first,
localities are sampled and in the second 
dwellings. In each dwelling of the sample, all
households, which live in it permanently are
surveyed four times: twice in consecutive
quarteryears, then two quarters are left out and
again in the two following consecutive quarters.

Detailed explanations were published in the
introduction to Special Publication No. 848.

Each of the quarterly labour force surveys
covered about 12,000 households within the State's
geographical boundaries. The families chosen for
each survey were interviewed at their homes by
interviewers of 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 continuously
every week during all three months of 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 and
geographical area, 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 and
geographical area, 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
deriving from differential nonresponse according
to raising groups will be minimal. The variance of the
estimate will also be smaller.

As of 1985, the demographic estimates for
inflating the sample data are based on revised
population estimates, according to the findings of
the Census of Population and Housing 1983 as a
benchmark, unless otherwise stated. In order to
compare data with those preceding 1985, the main
data for 1985 in this chapter are presented both
according to the old and the revised estimates.

After the Census of 1983, the following
revisions40 were made:
1 . Change in the definition of the population and

age composition. Population estimates refer ot
persons aged 15 and over (previously 14 and

40 Detailed explanations, see in Monthly Bulletin of Statistics  Supplement. no. 11. 1986.
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CHAPTER XII. LABOUR AND WAGES

LABOUR FORCE SURVEYS
DEFINITIONS

The civilian labour force. As of 1985, all civilians
aged 15 and over, who were "employed" or
"unemployed" in the determinant week according to
the definitions given below, are included in the
Civilian Labour Force. Till 1984, persons aged 14
and over were included.
a. Employed are persons who worked at least one

hour at any work, for pay, profit, or other
remuneration, during the determinant week; all
workers in qibbuzim (whether in services or
other branches); family members who worked
without pay 15 hours or more per week, persons
in institutions who worked 15 hours or more a
week and persons who were temporarily absent
from their usual work and did not seek other
work. The "Employed" group consists of three
subgroups:

1 . Fulltime workers: all persons whoworked 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 example the
hours spent by a taxi driver or porter in
queue for work, etc.) and hours spent in
preparation for work  work hours
connected with the work, even if not at the
place of work, (e.g., correction and
preparation of exercises, rehearsals, etc.).

2. Parttime workers: All persons who worked
from one to 34 hours during the determinant
week.

3. Temporarily absent from work during the
survey week due to illness, vacation, army

reserve duty, labour dispute, inclement
weather, temporary stoppage of work (up to
30 days), or other reason.

b. Unemployed: persons who did not work at all
during the determinant week (even for a single
hour), and actively soughtwork 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 oftwo■ subgroups:

those who worked for the previous twelve
months in Israel;

those who did not work for the previous
twelve months in Israel.
Not in the civilian labour force: all persons aged

15 and over who were neither "employed" nor
"unemployed" in the determinant week. Included are
persons employed in voluntary, unpaid work,
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
Saturday preceding the enumerator's visit.

Economic branch 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
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)positive) of food commodities transferred from
Israel to Judea, Samaria and the Gaza Area.

Imports: imports from overseas and surplus
(positive) of food commodities transferred from
Judea, Samaria and the Gaza Area to Israel.

Change in sfoc/cs: commodities in the stock at
the beginning of the year, both from the domestic
production of the previous year and from imports,
less commodities which remained in the stockat the
end of the surveyed year, both imported, grown and
produced in the surveyed year, but consumed in the
following year.

Not for food and waste. In this column, the
quantities 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 estimated 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
quantities 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

Numberof rooms in the dwelling: all rooms which
are used by the family as living quarters. The
following were not included in the number of rooms:
kitchens, bathrooms, toilets, verandas, rooms used
for business purposes or for work only and rooms
let to lodgers. Till 1979, half a room was counted as
a room. In January 1980, a full registration of rooms
and half rooms was made.

Number of persons 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 counting of rooms was changed in

1980 )see above), data for 1980 in Table XI/4 were
presented twice: first according to the old method,
which is comparable with data through 1979, and
then according to the new method introduced in
1980, and these data are comparable with years
after 1980. This was done because of the
differences between the data39 .

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 they relate to all the households in the
country (except Qibbuzim, institutions, immigrant
absorption centers, student dormitories and
Bedouins living outside localities).

In 1985, population estimates were adjusted to
the results of the 1983 Census. For the sake of
continuity and comparison with previous years, a
part of the 1985 data were recalculated.

Regarding the structure, the organization and
the execution of the survey, methods and
adjustment of data with the results of the 1983
Census  see Chapter XII, Labour and Wages.

EMPLOYMENT OF DOMESTIC
HELP

Data on employment of domestic help are
annual estimates, which have been culled from an
investigation within the frame of the Labour Force
Surveys since 1967.

Since January 1978, the families, some half of
the sample, have been asked, not only about the
number of hours for which they employed a
domestic help or nurse, but also if they usually
employ one, but in the previous week did not do so
and if they employ one, but the number of hours
worked is not known. These categories were
previously included with "not known if 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.

For more explanations and sources of data 
see "Housing" above.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
225 Survey of Household Water Consumption in

Urban Settlements 1963/64
239 Saving Survey 1 964/65
327 Agriculture in Israel 1948/49  1 968/69 

Part II

328 Amidar Residents Survey 1968
527 Income of Households Whose Family Heads

Did Not Work 1971  1975
595 Young Couples Survey 1977
641 Survey of Housing Conditions 1978

39 Cl. Housing Density In Israel 1985 in Monthly Bulletin ol Statistics  Supplement, No. 2, 1987.
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them by income per person and not by total family
income; and in order to take into account the
economics of scale, households were classified not
by family income divided by actual number of
persons but by family income divided by the number
of "standard persons", this number being decided
by the following table. This approach grants to each
additional person in the family a smaller marginal
influence from the point of view of the burden on the
family budget.

Actual
MarginalNumber ofnumber of
weight perstandardpersons in
personpersonshousehold

1.251.251 person
0.752.002 persons
0.652.653 persons
0.553.204 persons
0.553.755 persons
0504.256 persons
0504.757 persons
0.455.208 persons
0.405.609 persons

Every additional
0.40person

Net income per standard person: the net household
income is divided by the number of standard
persons in the family.

Gini coefficient:■ a measure of inequality of a
distribution of income. It ranges from 0 for complete
equality to 1 for maximum inequality.

SOURCES
The population to which the data in tables

XI/711 relate comprises all Jewish employees'
households in localities of 2,000 inhabitants and
over and the nonJewish employees' households in
towns only. An employee's household is defined as
a household whose head is an employee or a
cooperative member. The population in Tables XI/7
and XI/12 refers to urban households, of which the
family heads did not work in the year surveyed.

The survey period. An income survey is carried
out four times a year. In each quarterly survey since
1985, each individual, aged fifteen and over is
investigated on his income during the three months
preceding the enumerator's visit. Hence, data are
close to the calendar year. Up to 1984, the
households were investigated on their income
during the 12 months preceding the visit of the
enumerator.

Also, as from the 1985 survey, the income data
for each annual survey were brought to an annual
standard level of prices, according to the everage
Consumer Price Index of the surveyed year.

The investigation and processing unit is the
household, which includes as from 1985 all its
members aged fifteen and over.

The household is a "consumer family", i.e., a
group of people living permanently at one place and
having a common budget of expenses. The family

or household head is the oldest working person.
Part of the family's characteristics, e.g., continent of
birth, period of immigration, age and level ol
education are determined by the characteristics of
the head of the family.

The investigation unit in this chapter is also the
processing unit. On the other hand, the data of the
income survey presented in Chapter XII, relate to a
different unit, this being the individual, who was
engaged as an employee at least one day during the
investigation period (for more details see the
introduction to Chapter XII).

The sample. About a quarter of the families
investigated by the Labour Force Survey are
included in the sample (see introduction to Chapter
XII  Labour and Wages).

METHODS OF COMPUTATION
Estimates on all households of the population

were obtained by multiplying the survey data by an
inflating factor (weight). As of 1985, the inflating
factor for a household was the ratio between the
number of households in various groups of the
population  religion, type of locality, age and sex
of family head  and the number of households in
the Income Survey sample. The estimate of the
number of households in the population was taken
from the Labour Force Survey, but some necessary
adjustments and alterations were made.

FOOD BALANCE SHEET
DEFINITIONS

The food balancesheer is a record of the sources
of food, their description and the calculation of their
nutritional value (calories, fat, protein, minerals and
vitamins) consumed on average per capita per day,
by the actual population living in Israel in the year
surveyed  the 'average de facto population' (see
definition in introduction to Chapter II).

The balance sheet is drawn up in the form
determined by the Food and Agricultural
Organization (FAO), with some adaptations to
conditions in Israel.

Till 1 986/87 data were published according to
agricultural years. As of 1 988, data are published for
calendar years.

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 of commodities are recorded at the
weight and measure of the primary commodity; for
example, canned vegetables are included in the
balance sheet as quantitiesof fresh vegetables. Tea
leaves, coffee beans and alcoholic beverages are
not considered foods in the balance sheet.

Production: local agricultural production in the
year surveyed.

Exports: exports sent overseas and surplus
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taken by a selfemployed person from his business
for his personal use or which an employee received
from his employer without payment.

Compulsory payments are taxes imposed
directly on income: income tax and national
insurance.

Net overall income: total income (incl. imputed
income) after deduction of compulsory payments.

Transfers to other households include donations
and gifts in cash and current financial support of
other households, both in the country and
abroad.

Expenditure on purchase of commodities, as
reported in the questionnaire, is defined as the sum
installments paid and not as the price quotation, as
in previous surveys. Installments for goods brought
before the investigation month were not included in
expenditure, nor were advance payments on
account of purchases to be made in the future.
Neither were expenses included which are
reimbursed (e.g. board and lodging, deposit on
bottles etc.).

The definition of the localities covered in this
survey refers to the period in which it was
conducted, and not to the 1983 Census.
Consequently, as well as because of the definition
of household head, the number of urban
households and their breakdown in various
categories differs from the data in Tables
11/2631.

Expenditure on consumption includes all the
expenses of the household, except for compulsory
payments, defence levy, national insurance,
savings, and money transfers to other
households.

Deciles: see definition below in the explanations
on income surveys.

Net incomeper standardperson:see definition in
"Income Surveys", below.

SOURCES
Data in the survey were obtained from a sample

of 5,000 urban households, each having been
investigated during two weeks of the period
between June 1 986 and May 1 987 (see "Methods of
Investigation" below).

Investigation unit is a "household", i.e., a group
of adults and children living most of the week in the
same dwelling and eating at least one meala day
together.

The sample. The dwelling was used as the
sampling unit. As the framework for drawing the
sample Arnona lists of the local authorities were
used.

In some NonJewish localities, data from the
Census of Population and Housing 1983 served as
the framework. Details were also taken from a

framework of new building.

METHODS OF INVESTIGATION
The households investigated recorded all their

expenses every day during a fortnight in a "Daily

Record Ledger" with the guidance and assistance of
enumerators of the Central Bureau of Statistics who
visited every household about once every 4 days. In
addition, the enumerator obtained details from the
households on their expenses over the last three
months on goods purchased at irregular intervals
(and therefore not always to be properly obtained
from the Daily Record Ledger) e.g., purchase of
furniture and household equipment, expenses on
education, etc. These details were recorded in a
special questionnaire completed at the end of the
recording in the ledger. Data on the household
income and savings and on their characteristics
(household size, length of stay in Israel, education
etc.), were also obtained from this questionnaire.

INCOME SURVEYS
The data presented were obtained from the

Surveys of Income currently conducted since 1965
within the framework of the Labour Force Survey of
the Central ' Bureau of Statistics. (See detailed
explanations in Chapter XII  Labour and IVages.)

As compared with previous surveys, some
important changes were made as from the 1985
survey: there are differences in the definition of
status at work in the inflating and deflating methods,
and especially in the survey period (see below).
Consequently, the survey since 1985 cannot yet be
compared with the previous ones.

More detailed results of the Income Surveys and
also a detailed description of the methods adopted
and the definitions used were published in
Statistical Bulletin of Israel  Supplementno. 2, 1 989.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Total gross money income is the total current

money income of the household before the
deduction of taxes.

The overall money income includes income from
the principal salaried work and from additional
salaried work of the head of the family and of other
earners in the household together with all
allowances, e.g., 13th month salary, payment for
overtime, premiums and bonuses and income from
selfemployed work and property income, interest
and dividends, current income from assistance and
pensions of all households members.

Nonrecurrent payments (e.g., inheritance,
severance pay from the place of work, restitutions
from Germany, etc.) were not included nor were
imputations made for income from the use of own
dwelling or other types of income in kind.

Net money income: the gross money income
after deduction of income tax and national
insurance tax.

Deciles. a decile is a group including ten percent
of the households, which are ordered by size of
income, beginning with households of the lowest
income in the bottom decile up to the households
with the highest income in the top decile.

Standard person. In order to grade families by
their economic situation, it is preferable to classify
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companies' property and equipment are
determined according to the percent of depreciation
value of the total expenses on the entire basket
during the base period, and the changes in their
prices are currently estimated according to the
prices of new assets and equipment. The weight of
hired assets was set down according to the
percentage of rentals of all the companies'
expenses on the basket during the base period, and
these rentals are measured currently.

SERIES OF PRICE INDICES OF INPUT IN
BUSES

Chaining
coefficient36Base periodPeriod35

10.34737

Average 1969

llll 1978

llll 1970
XXII 1977

Since llll 1978

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

640 Survey of Hotel Expenditure 1977/78
688 Index of Input Prices in Road Construction

1980/81

TECHNICAL SERIES

5 Consumer Price Index (1959(

11 Agricultural Input and Output Indexes (1961)
17 Index of Input Prices in Residential Building

(1964)
22 The Wholesale Price Index of Industrial Output

for the Domestic Market (1966)
29 Consumer Price Index (1968)
31 Classification of the Family Budget (1969(

CHAPTER XI. LIVING CONDITIONS

SURVEYOF FAMILY
EXPENDITURE

1986/87

The data on the urban household budget have
been obtained from the Family Expenditure Survey
1986/87, which was carried out by the Central
Bureau of Statistics between June 1986 and May
1987.

Thepurpose of the Family Expenditure Survey is
to investigate the budget of the urban family and to
obtain data which may serve as the base of
research into consumption patterns, forecasts of
demand, the standard and composition of nutrition,
the income and saving level and their composition
and for updating the basket of the Consumer Price
Index.

The survey population included all the
households of the country's urban population.

In this survey, data were processed by methods

and definitions which differ from the previous
survey, and consequently can not be compared with
the previous ones.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Sources and uses. The household budget has

been divided into sources and uses. Uses include
direct taxes and transfers to other households,
expenditure on consumption and savings. The
saving component was only partly investigated 
concerning selected components  and no savings
data were given in the tables. Each of these budget
components was investigated separately, and
sometimes by different methods (see "Method of
Investigation" below). Because of increases in
prices during the survey period, all data are
presented on the base of the average level of prices
in the survey period.

Overall income is the gross money income (see
definitions in "Income Survey" below) with income in
kind included; i.e., imputed income from use of a
dwelling or of a vehicle as well as the value of goods

35 Sources: Surveys on bus companies' expenses.
36 Cf. explanations in "General  Updating and Chaining". above.
37 Excl. wages 01 cooperative members.

Hebrew only.
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PRICE INDEX OF INPUT IN
HOTELS

Data on input prices in hotels were lastpublished in
theStatisticalAbstractof Israel no. 361985, p. 275.

Data on the composition of the bus companies'
expenses on the various materials, goods and
services, were received in the Survey of the Bus
Companies' Expenses, which investigated the
detailed composition of the expenses of eight bus
companies in 1 976/7733.

PRICE INDEX OF INPUT IN

BUSES32
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
transpotration services to the public, whether
passenger transport on urban and nonurban lines,
delivery of parcels, left luggage at bus stations or
excursions and touring by buses. For this purpose,
the bus companies were defined as including all
departments of the companies, on condition that
there are no commercial transactions with each
other. Thus, e.g., the garages of the bus companies
are included together with the companies for the
purposes of the index. The index population also
includes enterprises, which are connected with the
bus companies as being their property. Thus, the
index population includes Stations Enterprises
(Mif'ale 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,
commodities 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, purchase of new buses,
etc.) and items, whose prices are involved with
special measuring difficulties (expenses on interest,
gifts, donations, etc.) The previous index, till the
beginningof 1978, did not include enterprises which
are connected with the bus companies as being
their property nor were labour services of
cooperative members included in the basket.

SOURCES OF WEIGHTS
The present index basket represents the

composition of inputs of bus companies in 1976/77.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION

The index measures the prices of about 150
materials and services. Prices are those paid by the
bus service branch at those places, where they
usually buy those materials, goods and services,
and according to an arrangement which is
customary in these markets (i.e., including customs,
purchase taxes and other levies(.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Labour services34. The weightof labour services

of 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, etc.).
The weight of labour services of cooperative
members is estimated at 60o/o 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 during the abse period) and not changes in
the composition of the staff or in their
employment.

The method of measuring applied here is
consequently the measuring of the companies'
expenses (which include the two abovementioned
components) per workday on wages paid to a
sample of individual workers whom they employ.
This sample represents the composition of the
entire staff during the base period.

Assetsand durable equipment. The weight of the

32 Detailed descriptions see in Price Index of Input inBuses 1 969, Monthly Price Statistics. No. 2,1971 (Hebrew only). As for updating
and consequent changes, cf. ibid.. No. 1 1. 1978.

33 ibid.. No. 1 1 . 1978.
34 For details on this item see ibid.

)43(



a. A general index, which refers to the entire
produced output and the entire input which the
agriculture branch uses;

b. A partial index, which referred to the marketed
output by the agriculture branch (excl.
establishments classified under "agricultural
services") to other branches and to the inputs
that the agriculture buys from other

branches.
As of 1987, only one system is compiled and

published, which refers to the entire produced
output and to the entire input used.

The output index is an annual index and is
updated and published monthly.

The value of the produced and marketed output
of the products which are included in the updated
basket of the price index ofoutput of the agriculture
branch is estimated by multiplying the produced and
marketed quantities of the said products  as it was
obtained in the series of the agricultural production
value which is compiled in the Agriculture Division
of the Central Bureau of Statistics  by the prices of
the products which are collected for the price index
of agricultural output.

Since there are considerable annual fluctuations
in the production and marketing of agricultural
produce and consequently, in the relative
importance of its marketing value of total output, the
weightsof the index of agricultural output in 1986 is
based on the mean relative importance of the value
of a specific product in the total output value of the
three agricultural years 1983/84, 1 984/85 and
1985/86.

The estimate of the input values which are
included in the updated basket of the price index of
input in agriculture is based on a large number of
detailed data of the branch's purchases or on the
production and marketing value of the enterprises
that supply materials, products and services to the
agriculture branch, e.g., animal feed, fertilizer,
seeds, etc.

The data were taken from many sources, of
which the principal ones are: the estimates of the
agriculture branch accounts, the findings of the
Agricultural and Rural Census 1981, proccessings
data of the Institute of Farm Income Research, data
from producers and marketers, data which were
commissioned from various governmental and
administrative bodies, e.g., the Israel Electric
Corporation, the Water Commission, the Ministry of
Agriculture, etc.

The weights of the input prices in the agriculture
branch are based on data on input value in 1986.

WEIGHTS OF INDICES
The weights of 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.

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.

As of 1984/85 the annual price of each product
was computed by dividing the "adjusted annual
revenue to values of 1 984/85" by the annual
quantity, each monthly revenue being adjusted to
1984/85 value by multiplying it by a coefficient:

Consumer Price Index in1984/85
Consumer Price Index in the given month

The input price index, on the other hand,
measures commercial market prices paid to sellers
of inputs, 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.

SERIES OF PRICE INDICES OF OUTPUT
AND INPUT IN AGRICULTURE

Chaining
coefficient31Base periodPeriod

1 . Price index of
agricultural output

Average1976/771986/87
1975/76

2,896Average 1986Since 1987

2. Price index of
input in agriculture

Average1976/771986/87
1975/76

2,909Average 1986Since 1987

INDEX OF OUTPUT AND
INPUT PRICES IN
CITRICULTURE

Data on output and input prices in citriculture were
last published in the StatisticalAbstractof Israel no.
35  1984, pp. 276277.

31 Cl. explanations in GENERAL  Updating and Chaining. above.
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SOURCES OF WEIGHTS
The output basket of the present index, whose

prices have been measured since January 1989,
represents the composition of the marketed
industrial output during 1987/88. Data on the value
of marketed output by branches and subbranches,
were obtained from the Survey of Industry and
Crafts 1987/88; these data, with the value of the
output of selfemployed, served as the basis of the
weights. In order to compute the weights, output
value data were evaluated at 1988 prices (base
period).

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD
OF PRICE COLLECTION

The index measures about 1,000 types of
products and services.

The prices of the various products and services
are collected at a sample of about 800
establishments. The sample includes most large
establishments, which are important in the output
value of the branch, and medium and smaller
establishments, which are representative of their
group.

The prices measured are those received upon
the first transaction, generally at the factory gate.
These are market prices, including purchasetax but
not subsidies.

SERIES OF WHOLESALE PRICES INDICES
OF INDUSTRIAL OUTPUT

Chaining
coefficient
to previous
index27

Base periodPeriod

1.'13828
6.1 0529
29.101 29

Average 1963
Average 1968
Average 1977
Average 1988

I 1964XII 1968
I 1969XII 1977
I 1978XII 1981
Since I 1989

PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN THE AGRICULTURE

BRANCH30
USES

The Indices of Output and Input Prices in the
Agriculture measures the influence of price
changes on the agriculture branch's income from

output commodities it produces and on its
expenses on products, materials and services for
input.

The principal uses of the indices is to serve as
deflating value series of indices both of inputs and
outputs in the agriculture branch, i.e., to turn series
that are expressed in current prices to value series
in fixed prices; to check the influence of price
changes in the terms of trade of the agriculture
branch; for updating calculation for determining
prices and subsidies for agricultural produce; for
calculating the value of agricultural production, etc.

THE INDEX POPULATION
As of 1976/77, all activities defined in division 0

 Agriculture, Forestry and Fishing  in the Standard
Industrial Classification 01 all Economic Activities
1970 are included. According to this definition, the
agriculture branch includes establishments
engaged in agricultural production, e.g., field 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, planting of gardens and gardening, water
supply to agriculture, land preparation and irrigation
and marketing of agricultural produce.

This definition is wider than that of "farming"
(which was in use up to 1975/76), which did not
include in the index population the establishments
included in "agricultural services", e.g., packing
houses, spraying, fruit selecting, etc., as well as
pelagic fishing.

As of 1 976/77, the index covers the entire output
marketed by the agricultural branch to other
branches, as well as that part of intermediate
produce, 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
produce which passed through the agriculture
branch as commercial transactions. The index does
not include output of that part of intermediate
produce, for which no commercial transactions can
be proved.

The present index covers, as previously, only
output traded at market prices. Accordingly,
forestry products and some intermediate produce
(e.g., green fodder), are not measured.

Till 1 985/86, two sets of indices were published,
which referred to two types of populations:

27 Cf. explanations in GENERAL  Updating and Chaining", above.
28 Excl. "Diamonds and Printing and Publishing branches.

29 Excl. the Diamonds' branch.
30 For details on the index's principles see Technical Series No. II (see list below). Changes following the updatings of the indices

were explained in the following publications tor the updating in 1965/66  Price Statistics Monthly no. 1 1967; in 975/76ו  ibid.
no. 4, 1977; for updating the output price index  ibid. no. 1 , 1978: for updating the input and output prices in 1988  ibid, nos.
1 and 4. 1988.
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compilation of an index for the entire road
construction.

In the previous indices, 4 subindices for the
various layers (construction works, base, subbase
and bearing course) were published; the above said
change to three subindices  without base  was
determined by the new classification of road
construction 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 of materials and
services which are used in road construction, which
represent the composition of the expenses of the
respective kind of road construction during the base
peirod. The general index, which is a weighted
average of the subindices of each system, reflects
the changes in the input prices of the basket of the
whole road construction branch.

The index serves mainly as a basis for linking
contracts of road construction and for deduction of
changes in prices from the changes of value of
investments in road construction.

at about 100 places of supply to the road
construction branch.

LABOUR SERVICES
The changes in the wage indices in the present

index are determined according to the changes in
actual wages which contractors pay their workers.
This method replaced the measuring of wage rates,
which had been used before, since the first
compilation of the Index in 1966 until December
1972.

SERIES OF THE PRICE INDEX OF INPUTS
IN ROAD CONSTRUCTION

Period

I 1966XII 1972
I 1973V 1981
Since VI 1981

Base period

I 1966
Average 1972
V 1981

Chaining
coefficient
to previous
index25

1.542
80.016

THEINDEX POPULATION
The index covers all expenses of road builders

in Israel, whether they are contractors and
subcontractors or road construction departments
of ministries or public institutions. A few expense
items, for which no reasonable method of price
measuring could be found (e.g., interest), are not
included in the index. Neither are expenses on
construction of concrete roads and parking places
included, nor are construction works not connected
with roads (digging for foundation pillars for
buildings) 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 June 1981, is based on
the Survey of expenditure 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.

SAMPLE OF MATERIALS, SERVICES AND
BUSINESS

The fluctuations in the prices of the above
mentioned items in the present index are
represented by the changes in the prices of about
80 commodities and services, which were collected

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 of industrial outputvalue computed at current
prices by their conversion into series of values at
constant pirces.

THE INDEX POPULATION
Industry is defined as all establishments of the

"manufacturing" branches as defined in Standard
Industrial Classification of All Economic Activities
1970.

The index frame includes all products and
services produced and sold by all industrial
establishments, whether they are sold to other
establishments or to other branches in the country.
Intermediate products which serve for further
production within the industrial establishment are
not included, since this part of the output is not sold.
Neither does the index include the products and
services of the "diamonds" branch, the products of
which are destined for export. Till January 1978,
products and services of the "printing and
publishing" branch were not included.

24 Cl. ibid.

25 Cl. explanations in GENERAL  Updating and Chaining". above.
26 See methodological details in Technical Series No. 22 (see list below). The changes in the indices following updatings are presented

in Monthly Price Statics. Nos. 1. 1969; /. 1972: 1. 1978.
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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 of contractors which are

characteristic 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 reasonable
way of regular measuring of prices was found,
e.g., interest and commission of banks,
entertaining, gifts, etc.

(c) Expenses on public works, such as
construction of roads and sidewalks to the
building site, municipal sewage, etc. On the
other hand, development work around the
building site are included in the index, such as
levelling, fencing in or paving of inner paths.

SOURCES OF WEIGHTS
The basket of the current index, whose prices

have been measured since November 1983, is
based on the findings of a survey of expenditureon
construction of residential buildings conducted in
1982 and 1983, which investigated the composition
of inputs in about 90 building projects which were.
completed during 1980 and the first half of 198119.
In order to compute the weighs, the survey data
were evaluated at prices of the base period
(October 1983 = 100.0 points).

SAMPLE OF MATERIALS AND METHOD
OF PRICE COLLECTION

Within the framework of 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 types of suppliers. Within the
framework of the updated index, the sample of
products and services was also updated to include
some items which had not been included before,
e.g., finished carpentry products, materials used for
technical systems, such as central gas, intercoms,
solar boilers, etc.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Labour services. The weights of the labour

services of all types during the base period were

fixed according to the percent of actual expenses
on wages by contractors, out of their entire
expenditure on the index basket.

The price changes of labour services were
estimated currently, until December 1970,
according to the changes in wage rates which are
determined by the General Federation of Workers
(the Histadruth) in the Construction, Wood, Metal,
etc., branches, with the addition of payments to
various funds (Construction Workers' Insurance
Fund, etc.). The changes in the official rates were
not always identical with the changes in the wages
which were actually 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
represented in the index basket by an estimate of
depreciation expenses of such equipment in the
base period. Changes in such expenses between
the periods are estimated according to market
prices of new equipment.

SERIES OF THE PRICE INDEX OF INPUTS
IN RESIDENTIAL BUILDING

Chaining
coefficient
to previousBase periodPeriod21
index22

VII 1950VIII 19501 1964
6.680I 1964II 1964XII 1968
1.259Average 1968I 1969IV 1975
3.434IV 1975V 1975X 1983
176.512X 1983Since XI 1983

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION23

STRUCTURE AND USES
The present index, the prices of which have

been measured since June 1981, consists of two
systems of subindices: one system of three
subindices for layers (construction works,
subbase and bearing course), and another of two
subindices for types of roads (nonurban and
urban). A weighted average of the subindices of
each system separately makes possible the

19 Details on findings of the survey and the methods ol 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.
20 See details on changes ibid, No. 3, 1971 (Hebrew only).

21 The sources are for VII 1 950  I 1 964  an analysis 01 the composition of inputs in the building through framework and since 1964
 the surveys on building expenses.

22 Ct. explanations in GENERAL  Updating and Chaining". above.
23 Detailed and uptodate explanations of principles and the method of compilation of the index and the description of the newsurvey

and its main findings can be found in No. 688 of the Special Series (see list below(.
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SOURCES OF WEIGHTS
The composition of the family expenses on

consumption during the base period is generally
obtained from the Family Expenditure Surveys.

The weights of the indices, which have been
compiled since January 1988, were determined
according to the Survey of Family Expenditure
1986/8713. For computing the weights, the data of
the said survey were evaluated at 1987 prices.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD OF
COLLECTING PRICES

The changes in the price level of all the
consumption items are estimated according to the
changes in consumer prices of about 1,300
commodities and services. The prices of these
items are recorded monthly in a sample of about
1 ,700 stores and businesses 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 transpotr services, are registered
in questionnaires sent by mail.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Vegetables and fruit. Since January 1988, the

method of computing the Index of Vegetables and
Fruit has been revised. According to the new
method, each vegetable or fruit item was given at
fixed weight for each of the months of the year
as all other items of the index; till December 1987,
each item had a weight that varied from month to
month, according to the typical composition of
consumption for each month during the base
period. Nonetheless, the sum total of weights under
this heading stayed fixed for all months of the year.

Housing. The prices of the housing services paid
by the consumer, who is also the owner of that
asset, are assessed in the index by estimating
depreciation in addition to interest on the capital
invested.

The changes in the price of the use of dwellings
between the periods are estimated chiefly by
the changes in a sample of newly occupied
dwellings.

until December, the measurement of the
changes in this item included the cost of owner
occupied dwellings and the cost of keymoney
dwellings. As, since January 1980, there has been
no separate measure of keymoney dwellings, so

no measurement of rent of keymoney dwellings
has been included in the Index for this period14.

CONSUMER PRICE INDEX SERIES'5

Chaining
coefficient
to previousBase periodPeriod
index16

IX 1951IX 19511 1959
2.753I 1959I 1959XII 1964
1.347Average 1964I 1965XII 1969
1.237Average 1969I 1970XII 1976
4.112Average 1976I 1977XII 1980
8.349Average 1980I 1981  XII 1985
2.2517Average 1985I 1986XII 1987
1.775Average 1987Since I 1988

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 of Investments in building, and
as a general gauge of changes of prices in the
building branch.

THE INDEX POPULATION
This index covers the expenses of contractors

and subcontractors on materials, services and
products destined for residential building.

The index population is characterized by three
main factors:
1 . The population of residential building works,

which includes single structures or whole
projects 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 populationof constructors, which includes
both contractors and subcontractors.

3. The population of expenses includes, on
principle, all expenses of constructors in the
building branch, as defined above, on

13 Details on findings and the methods of its execution see in Family Expenditure Survey 1986/87. Special Series No. 837.
14 Details on methods of measuring prices of dwellings, see in Technical Series No. 29 (see list below). As for changes introduced

in mid 1970. see Monthly Price Statistics, No. 11. 1970: No. 4. 1983: No. 1. 1988 (Hebrew only).
15 The principles of the Index since 1959 see in Technical Series No. 5 (see list below). For the alterations and updating of the

Consumer Price index in January 1962, January 1965. January 1970, January 1977. January 1981. 1985 and January 1988. see
Monthly Price Sraeff/cs Nos. 1. 1963; 1. 1965: 1. 1970; 1. 1977: 1. 1981: 1. 1986: 1. 1988 (Hebrew only).

16 Cl. explanations in GENERAL  Updating and Chaining. above.
17 in order to chain the 1985 indices to those preceding 1985. they must be multiplied by 100: in order to chain the indices of 1986

and onward with those preceding 1985. they must by multiplied by the respective coefficient multiplied by 100.

18 Cf. Technical Series No. 17 (Hebrew only(.
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CHAPTER X. PRICES

GENERAL
PURPOSES

The purpose of the indices is to measure the
percent of change over time in the expenses which
are necessary to buy a fixed "basket" of
commoditiesand services, or the change in the
revenue obtained for a fixed basket ofcommodities
and services. Such a basket represents patterns of
consumption or production as they were reflected
over a certain period, which is the base period of
each index. The basket of each index includes
commodities and services of unchanging or
equivalent quality and quantity; consequently, the
changes in the index represent changes in prices
only.

WEIGHTS
The weights of each index are weights of value,

and the importance attributed to each item of the
index basket equals the percent of the expenses on
it or the revenue from it (during the base period), out
of the total of expenses or revenue included in the
index.

SAMPLE OF COMMODITIES AND SERVICES
The changes in the price levels of each item of

the various indices are estimated according to the
changes in the prices of a sample of various goods
and services. The selection 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 prices of each commodity in each business

are recorded by a fixed and detailed definition of the
commodity according to a set of rules, whose
purpose is to assure that the index should represent
changes of prices and not of quantity or quality of
the commodities. In output price indices, i.e., the
consumer price index and the wholesale price index
of industrial output, the 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 index of change (in points) in the price of

each 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

relation to the base period. The general index is
obtained as a weighted average of the price indices
of all commodities whose prices are measured. An
average annual index is obtained as an arithmetical
average of the monthly or quarterly indices, except
the agricultural output price index (see Definitions
and Explanations, Monthly Price Sfaf/sf/cs, Hebrew
only(.

UPDATING AND CHAINING THE INDICES
Each index is updated every few years;

whenever this is done, the basket and its weights
are updated. As a rule, the updated index is
presented on a base different from that used prior
to the updating.

For practical purposes, different series of the
same index, which are presented according to
different base periods, can be chained and
presented on a uniform base. The general formula
of chaining (from the point of view of base period)
is multiplying the index by a chaining coefficient,
that coefficient being the index of the new base
period, which has been computed according to the
old base, divided by 100.

THE CONSUMER PRICE INDEX11
USES

The index and its components are used mainly
for linking securities and mortgages, for
determining the cost of living allowances in wages
and for analysing 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 1 969, the index measured
the consumption prices for urban employees'
families only.

The index basket includes all goods and
services destined for consumption whose prices
are measurable.

Classification of commodities. The classification
of commodities which make up the basket is by
consumption groups (Table X/3), where the direct
connection of a commodity to a group is determined
according to the type of its use.

The index is also compiled by the classification
of economic branches in which the production of the
goods has been finished (Table X/4)12.

1 ו Methodological description of the measuring principles, see Consumer Price Index, Technical Series No. 29. (see list lebow).
12 Cf. Principles of theConsumer Price Index Classification, by Economic Branch', 1 964, Monthly Price Statistics, No. 7. 1965. (Hebrew

only).
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Current accounts are currentdeposits in banking
institutions excluding drafts payable. Current
deposits in mortgage and investment banks are
also excluded.

The annual average of current accounts is an
arithmetical averageof 12 monthly averages. The
monthly average of current accounts is the average
of the balance of deposits in current accounts at the
end of the previous and the current months. .

Debits to current accounts are a sum of all debits
to current accounts during the year.

The rate of annual 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
quotation 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.

Turnover of securities includes all transactions
on the stock exchange itself, and does not include
clearing and transactions outside the stock
exchange. Trade on thestock exchange is only a
part of. total trade in securities, due to clearing
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 at current prices, part
of the change in them is a result of 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. 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 obtainedas a weighted averageof indices
of return rates of individual shares; similarly, the
rate of return index of bonds is the weighted
average of indices of return rates of individual
bonds.

The rate of return index refers, since December
1979, to the last day of each month. Changes in the
index from period to period thus reflect changes in
the rate of return of 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/1 1 the rate of return index is presented for
the end of the year.

InJanuary'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 have been compiled at
the Tel Aviv Stock Exchange.

Source: Tel Aviv Stock Exchange, Ltd.

EXCHANGE RATES
Till 1977, there was an official exchange rate
between Israeli currency (then IL.) and the US dollar
with devaluations from time to time. As of mid 1975
through October 1 977, the IL. underwent a creeping
devaluation, the devaluation rates having been
small but often.

On 28 X 1977 the control of the exchange rate
was annulled and it has been traded freely ever
since, with a floating rate of exchange which
changes daily. TableIX/12 presents the dates of
devaluation up to 1974 and from 1975 through
September 1977 the official exchange rates, at the
end of each quarter year. As of December 1977,
representative exchange rates are presented for
the end of each quarter year, being the average of
the purchase and sale rates.

The average rates of exchange in Table IX/13
are based on representative rates published daily
by the Bank of Israel. The source ofSpecial 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(

10 See also "Indices of Securities" in Monthly Bulletin 01 Sef//s//cs  Supplement. no. 2. 1977.
Hebrew only.
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prices between two time periods. Quarterly price
and volume indices according to the Fisher formula
are published in the Foreign Trade Satitstics
Quarterly.

SOURCES
26. The sources of the data are the forms submitted

to the customs authorities by importers or exporters
or their agents.

In special cases, data are derived from
administrative summaries made by various
institutions which coordinate the foreign trade of
certain commodity groups.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
498 Israel's Foreign Trade Statistics  General

Summary 1974
787 Import Destinations Survey 1982/83

TECHNICAL SERIES
16 Catalogue of Export Commodities (1964)
25 Classification of Export Commodities ו) 967(

CHAPTER IX. FINANCE

All data in this chapter are presented at current
prices. Tables IX/1,2 and 49 are end of year
balances, and Tables IX/3 and 10 are summations
of monthly data.

At the top of each table, the percent of change
in the Consumer Price Index are presented as
follows: for end of year balances  the percent
change of December as against December of the
previous year that is specified in each table, 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 foreign currency or 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.

FINANCIAL ASSETS
MONEY SUPPLY AND DEPOSITS OF

THE PUBLIC
The public includes household, firms, national

institutions, mortgage and investment banks,
excluding the government and institutions subject
to liquidity (banking institutions). Table IX/1
summarizes the assets held by the public which are
presented in this chapter, as well as some items
which appear in Chapter XIX.

Money supply is cash held by the public and
demand deposits (current) of the public.

Current deposits are demand deposits of the
public (chequing and nonchequing accounts) and
drafts payable in Israeli currency.

Deposits in savingschemes in TablesIX/12 are
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 IX/7 includes the balances in all approved
saving schemes, including the Post Office Banks'
and Ministry of Construction and Housing's saving
schemes.

A revaluated balance is the total liabilities of the
bank to the saver, assuming that the saver will not
withdraw his account before the end of the saving
period, so that he will receive the full linkage on the
principal. As of 1981, the revaluated balance
includes also linkage differentials on the grants.

Other deposits in Table IX/2 include fixed term
deposits of the public in banking institutions,
longterm linked deposits, negotiable certificates of
deposits and other deposits and creditors.

Deposits of the public in foreign currency are
demand deposits and fixed term accounts of Israeli
and foreign residents, deposited in banking
institutions in Israel.

TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS
A banking 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
financial institutions are excluded).
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EXPORTS
14. Since March 1982, the date of statistical
recording of exports is the date of the loading of the
goods. As of November 1962 through February
1982, the date of statistical recording of exports
was the date releasing the export entries of exports
by the customs authorities.
15. "Gross expotrs" are defined as the gross value
of outflow of goods from Israel whether or not they
were totallyor partially manufactured in the country.
Goods impotred and later exported without
significant changes in physical nature or value
include such items as polished diamonds, impotred
to complete the collection of gems offered for sale
by Israel's manufacturers; aircraft and ships which
were manufactured in other countries, impotred
new or used for use by Israeli companies and later
resold to foreign companies. This value does not
include expotrs 01 Israel to Judea and Samaria and
the Gaza Area which are estimated at $928 million
in 1987.
16. "Net total expotrs" are gross expotrs' less
returned expotrs. "Returned expotrs" are
composed of shipments returned from abroad
(without futrher processing), which had previously
been exported. Unless otherwise stated, the data
for "expotrs" refer to "gross expotrs" i.e., expotrs
without deduction of "returned expotrs".
17. Since a considerable proportion of the expotrs
of agricultural produce is generally carried out on a
consignment basis, their value declared to the
customs authorities does not always represent their
final exact value.

As regards citrus fruit, the final data on the
expotr value are obtained after the final settlement
of accounts, which make possible the correction of
statistical data. All figures on expotrs of citrus until
1987, as presented in this Abstract, have been
revised. Minor corrections may be made in the 1988
figures on expotrs of citrus.

18. "Total expotrs" include, i.a.:
personal effects which were expotred by
emigrants who left Israel;
fuel and food supplied to foreign ships and
aircraft in Israeli sea and air potrs (they have
been included in expotr figures since June
1969);
an estimated value of presents sent by mail;
ships and aircraft.

19. "Total expotrs" do not include:
shipments of motors and patrs of aircraft by
local firms to their branches or representatives
abroad;
shipments ofgoods which were impotred before
but were returned for purposes of exchange,
repairs, etc. These shipments appear under the
heading "Returned Impotrs";
expotrs from bonded warehouses;
legal tender ($71.18.900 in "Classification of
Expotr Commodities"(.

INDICES OF VOLUME, PRICES AND VALUE
20. Price indices are intended to measure the
change which occured in the average price of total
impotrs, of total expotrs or of a group of
commodities, between two periods. The price of a
single commodity is determined according to the
average unit value of the expotred or impotred
commodity. The definition of commodities is based
on the classification used for customs tarifs
(impotrs) and on the Classification 01 Import Export
Commodities (see para. 2 above). In these
classifications, commodity groups do not always
specify single items of a uniform quality, but in some
cases groups of similar commodities are also
specified and it is possible that in some cases the
changes obtained in the price of the commodity, as
it is defined in the classification, actually reflect also
changes in the various components of the group
(commodity). In such cases, price indices which are
published abroad of similar commodities are used
as a substitute for the average unit value.
21 . The information used in order to estimate price
indices of foreign trade encompasses about 80
percent of the total import or expotr value. The
criteria according to which a commodity is, or is not,
included in the selection of items used in calculating
the index are: a. annual import (or expotr) value;
b. the definition of "the commodity" (the extent of its
homogeneity); c. the stability of the trade in this
commodity. Once a year, the selection of 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.
22. Foreign trade price indices are calculated
according to the Fisher formula, i.e., as a
geometrical 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 preferable. 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 weighting, whereas in the
price index according to Paasche the weights of the
current period are used.
23. The foreign trade's volume indices are intended
to measure the quality changes which occured
between the two periods in the total of impotrs and
expotrs or of a group of commodities. The
calculation of volume indices is also based on the
Fischer formula (see Para. 22 above).
24. Value indices measure the changes in the value
of impotrs and expotrs between two periods
(withoutweighting), Accordingto the definitions and
the calculation formulas, the value index is equal to
the volume index multiplied by the price index.
25. Exchange conditions measure the change in
average expotr prices, relative to average import
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directly through the customs (including those for
exchange and repair), plus withdrawals from
bonded warehouses: in other words, goods are
considered imported when they are releasedby the
customs authorities. Their release determines the
date of import.

If goods were released against deposit before
the final settlement of accounts, import value and
quantity are given according to the date of actuai
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 1987 published in
Abstract No. 39 have been corrected in this Abstract
for all shipments released against deposit at the
time of import whose final accounts were settled
during 1988. Import figures for 1988 which are
presented in this^bsfracf, have been corrected for
those shipments which were released against
deposit and which were settled by 31 XII 1988.
Deposits paid in 1988 which have not been
liquidated 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 imports amounted to
about $304 million in 1987.
9. "Total net imports" refer to the flow of
commodities 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 . Average Payment in Israeli currency per US.
Dollar by the Importer (Table VIII/10) refers to all
expenses on imports in NIS on delivery from
customs (i.e., the c.i.l. import value in NIS plus the
taxes imposed on these imports), divided by the
c.i.f. value of imports in US dollars. Taxes on
imports include only those taxes, which were
imposed on the importer at thedelivery of the goods
from the customs.

Customs duty, compulsory payments and
purchase fax. The value of taxes, which is included
in the total of payments of the importerin NIS, refers
to the imposition of taxes at delivery of the goods
from the customs and is based on the data in the
customs records. On the other hand, these taxes
are recorded in the chapter on national accounts
(Table VI/11) according to actual collection, which
does not always agree with the amount charged.

Imposition on purchase of foreign currency: the
estimate of payment for purchase of foreign
currency for financing imports of goods.

Estimate of loss value of import deposits. The
deposit is returned to the importer after one year
without 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. These deposits
were abolished in 1988.

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 rax which has been imposed on
imports since 1 976 is not included, because most of
the collected sums at release from the customs are
reimbursed by the treasury, and consequently, the
final payer of this tax is the consumer. The VAT
imposed on imported goods is estimated at NIS
1,508,100 thousand in 1987, and NIS 1,588,900
thousand in 1988.

The value of imports in US dollars of 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 correction amounts to
US $5.0 million in 1987 and US $5.0 million in 1988
and is included in Table VIII/10 (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 part of 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.
12. "Total imports" include:

Personal effects of immigrants;
personal effects of tourists, brought into the
country 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.

13. The "total imports" figures do not include:
returned shipments of equipment to local firms from
other countries, after use in contract work:
import into bonded warehouses:

figures on bunkers, other commodities (such as
food), ballast and dunnage supplied to Israeli
ships and aircraft abroad;
import of currency of legal tender (item
71.18.9000 of the Customs Tariffs);
military equipment and war material (the
estimated value being included in the goods
account in the balance of payments(.
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CHAPTER VIII. FOREIGN TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
I.The foreign trade 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 of Table VIII/1, Balance of Foreign Trade
(see also § 8 and § 15 below.and Chapter XXVII).

The data in this Abstract do not include 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 of Israel are pub
lished according to two commodity classifications:
The Standard International Trade Classification6,
which is prepared by the Statistical Bureau of the
U.N., and also the Harmonized System of
CommodityDescription and Coding prepared by the
Customs Cooperation Council7.
a. In the SITC, commodities are arranged in a

form suitable for economic analysis based
upon the principle of degrees of processing of
the product and according to the original
economic branch of the producer. Beginning
with Abstract No. 40, trade data are published
according to the new classification (Revision
III) which was updated by the U.N., following
the new classification prepared by the
Customs Cooperation Council. Revision of
this classification brings it more into line with
the customs classification, while as in the past,
enabling international comparisons.

b. In the classification of the Customs Co
operation Council, which is used by Israeli
Customs for imports8 and exports?, products
are arranged according to the classification of
the material from which the product is made,
taking into account the extent of processing.
This classification was revised by the Council
in 1983 and introduced into use by the Israeli
Customs and the Central Bureau of Statistics
in 1988. This new classification, called The
Harmonized System, differs from the pre1988
classification in its detail and how it relates to
products, so that the data for 1988 cannot be
compared with data of previous years. Further
details 0/7 the classification may be found in
the Foreign Trade Statistics Quarterly, No. 4,
1988.

3. Import data are also classified by economic use.
In this classification, import items are divided

according to the first destination of the
commodities. The ultimate economic purpose of
imported goods sometimes differs from their initial
destination. Unmanufactured, semimanifactured
or finished goods, which serve as production
inputs, are included in "production inputs".

The classification is based on surveys which the
Central Bureau of Statistics conducts every few
years, in which the use the importers make of
imports are investigated.

As of 1 973, importdata are published according
to a new classification of economic use.

QUANTITY AND VALUE OF COMMODITIES
4. Weights and measures are based on the metric
system. Weight is the net weight of the goods
(without packing material or 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 $137.5
million in 1987 and $149.0 million in 1988. Exports
are valued f.o.b. (free on board), before deduction
of discounts and rebates.

In the Balance of Payments statistics (see
Chapter VII), imports of commodities on l.o.b. base
are also given. The value of imports and exports, as
presented in the balance of payments, was adjusted
to the balance of payments definitions by the
deduction of some transactions from foreign trade,
such as personal belongings of diplomats and
tourists, trade samples, movies etc., and also by the
deduction of local expenses from the import value
and by the addition of the value of military imports
not released through customs. After such
adjustments, the import value of goods on f.o.b.
base amounted to $12,896 million in 1987 and
$13,158 million in 1988. Exports after adjustment
amounted to $9,065 million in 1987 and $10,013
million in 1988.

CLASSIFICATION OF COUNTRIES
6. Countryofpurchase: The country from which the
invoice for the goods imported to Israel was sent.

Country of destination: The country to which the
invoice for the goods expotred from Israel was sent.

IMPORTS
7. Imports are recorded according to the special
system, and represent the total of imports passing

6Standard International Trade Classification. Revised III. Statistical Papers series 14. No. 34. United NationsOllice.New York. 1986.
7 The Harmonized Commodity Description and Coding System, Customs Cooperation Council, Brussels, June 1983.
8 KDM, Customs and Purchase Tax Tarill lor 1988(Hebrew only).

9 Export commodities have been classified according to the Harmonized System.
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The data series in the item "travel" (Table VII/2)
was revised in 1979, since the reports from the
commercial 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 basis of the
number of Israelis travelling abroad.

CAPITAL MOVEMENTS ACCOUNT
(Incl. transactions of monetary gold and
SDR. of the I.M.F.; Item 2 in Table VII/1)
This account reflects the changes in the

country's obligations and foreign assets following
economic transactions with the rest of the world, as
well as purchase and sale of foreign currency by the
private sector, other than for the financing of
economic activity with the rest of the world. It is
presented in Table VII/1 on a net basis and is
divided into monetary and nonmonetary sectors.
Further details of the capital movements (liabilities)
in this table are given in Table VII/3.

As of 1975, advance payments on account of
imports were also included.

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
repayable 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 lack of data. it is impossible to classify them
according to date of repayment.

Liabilities of the economy include bonds and
shares which were issued by banks and distributed
directly abroad.

Most data are obtained from the Controller of
Foreign Exchange and Superintendant of Banks in
the Bank of Israel, and adjusted to balance of
payment definitions.

It should be noted, that obligations to abroad as
published inthe Abstract, differ from the definitions
of debts published by the Bank of Israel. The main
difference is due to the fact, that in its publications
the Bank of Israel deducts the assets held by banks
(Table VII/5, column 5) from the grand total ofdebts.
For comparison, the datum on obligations is also
presented, according to the definition of the Bank of
Israel (Table VII/4, column 4).

Total obligations also include changes in
obligations caused by fluctuations in the exchange
of various currencies in relation to the U.S. dollar.

ASSETS IN FOREIGN CURRENCY
(Table VII/5)

Assets in foreign currency include assets held
by financial institutions in Israel, the Bank of 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

statistics are based on administrative reports of
various government offices, and on material
received from those who deal in economic
transactions with the rest of the world. The
heterogeneity in reports obtained from various
bodies, and delays in closing financial accounts and
balances, sometimes necessitates creating a
preliminary estimate of some items in order to
publish the report at fixed times. Consequently,
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

Agriculture 19521963
235 Receipts and Expenditure of Local Authorities

1962/631964/65
314 Israels National Income and Expenditure

19501968
469 pirvate Consumption Expenditure on

industrial Goods 19641973
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CHAPTER VII. BALANCE OF PAYMENTS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The balance of payments is compiled according

to the rules set down by the international Monetary
Fund (IMF) and is defined as a systematic record of
all economic transactions carried out in a given
period between the domestic economy and the rest
of the world.

Data since 1967 include evaluations of
economic transactions between Israelis and
nonIsraeli residents 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
summarizes transactions in goods and services and
unrequited transfers and b. Capital movements
account, which includes also investments, changes
in foreign exchange balances and in monetary gold,
and in special drawing rights of the IMF.

As of this Abstract, foreign currency deposits of
exempt Israeli residents (see definition below), were
deducted from the economy's debts abroad. This
correction also entailed the updating of capital
movements, the correction of the account of
transfer payments and the reduction of interest
payments abroad due on these deposits. These
amendments have been applied to the data from
1973 onwards. The balance of deposits for
Decemeber 1972 was $100 million whereas at the
end of 1988 it was about $1,100 million.

Exempt Israeli residents: Israeli resident entitled
to special rights for holding foreign assets in Israel.
These are mainly new immigrants, who are entitled
to rights identical with those of foreign subjects, i.e.,
they are permitted to change their foreign currency
deposits to Israeli Sheqels or vice versa as well as
to transfer foreign currency abroad without any

limitations or impositions (See Instructions of
Inspector of Foreign Currency, Chapter 8, Bank ot
Israel, 1988(.

CURRENT ACCOUNT
(Accounts of goods and services and

unrequitted transfers. Items 1.1 and 1.2 in
table VII/1)

The first part of this account (item 1 ) sums up the
receipts and payments connected with the transfer
of ownership of goods and with the rendering of
services. The second part (item 2) sums up
transfers which do not entail any obligations. In the
goods item, values are recorded fob., i.e., without
expenditure 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 (Chapter VI) are defined differently; there
the value of imports is given on a c.i.f. basis, i.e.,
including value of transport services provided by
Israeli carriers to importers. These expenditures
are offset there by recording this amount as exports
of services.

Unrequitted transfers are detailed in Table VII/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.

in cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.
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after their revision by the relative price indices
between 1982/83 and 1986. The revision of the
relative prices was made in the detailed aggregation
of the Table  1 87 economic branches  using price
indices of the economic branches and of the
imports, by branches. The aggregation presented
here includes 43 branches which were assembled
from the detailed aggregation. In this table, the sum
of each column (branch output) is 1.00 and shows
the composition of the direct cost (hence the term
"direct coefficient") involved in producing an output
unit of each economic branch.

Revisions in 1982/83 InputOutput Tables. The
1982/83 InputOutput tables presented in the
Abstract, are basic tables based on the investigation
of inputs and outputs of all economic branches,
including primary inputs and final uses. The 1 982/83
tables are basically similar to the previous ones, but
they were compiled according to the new
recommendations of recording national accounts of
the Statistical Office of the United Nations5. The
differences in the definitions and classification of
this system and the system in the previous tables
are mainly in the division between the private
consumption. and the general government
consumption. According to the United Nations'
recommendations, private nonprofit institutions
were separated from public nonprofit institutions
(nonprofit institutions whose main expenditure is
financed bythe government).

The 1 982/83 tables do not present final uses of
the consumption of nonprofit institutions as in the
previous tables; services produces for
selfconsumption of private nonprofit institutions
are included in private consumption, whereas those
of the public nonprofit institutions are included in
the general govenrment consumption. The
definition of the output of the general government
branches and of the nonprofit institutions was
changed and it includes, in addition to the net
pruchase value of goods and services, also the
wages of employees (including other labour
expenses), depreciation of buildings and
equipment, imputed expenditure that reflects the
government's obligation to pay retirement pensions
(budgetary pension).

SOURCES
The principal sources of inputoutput data are

the figures collected regularly by the units of the
Central Bureau of Statistics and which generally

underwent processings and adjustments that they
may suit the accepted inputoutput definitions.
Special surveys were also carried out for the
compilation of the InputOutput Tables.

Agriculture. The data are based mainly on the
agricultural statistics of the Bureau (production and
purchase of inputs by the agriculture) which were
adjusted to the year of the InputOutput Table  the
budget year 1982/83.

Industry. The main source of data was the
Industry and Crafts Survey, 1982/83
(establishments employing 5 or more employees)
which also contained detailed information on sales
of goods and purchases of inputs.

Electricity and Water. The data on the output of
the branch and on types of inputs were obtained
from the Israel Electric Corporation, from "Mekorot"
and from the Israel Water Commission.

Construction. The estimate of production in this
branch was based on investment in construction
from current estimate of the national accounts. The
estimate of the distribution of inputs in this branch
was based on a special survey by the InputOutput
Unit from costing statistics of construction
companies and from contractors' balance sheets.

In the Transport and Communication branch,
estimates of output and of types of input are based
on reports of the establishments active in the
branch.

Trade and Services. Output data and details of
inputs were based on a special survey of profit and
loss accounts of establishments in these branches,
which were submitted to the tax authorities  in the
Survey of Trade and Services. In addition, in certain
branches, such as financing, insurance and
tourism, they benefitted from branch surveys
(Insurance in Israel, 1982, etc.).

Regarding the services granted by public
institutions and nonprofit institutions, the data are
based on reports of the Accountant General in the
Ministry of Finance, the National Institutions, the
local authorities and nonprofit institutions.

Imports. Data were provided by the Foreign
Trade and Balance of Payments Sections of the
Bureau. In addition, a special survey was carried out
to determine the branches of origin and branches of
import destination (Import Destination Survey
1982/83), and a special investigation for dividing
imports into competitive and complementary
imports.

S United Nations, A system 01 National Accounts. Studies in Methods. Series F, No. 2, New York, 1968.
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and services is based on data from the balance of
payments. adjusted to match framework and
definitions of the National Accounts.
Constant price estimates for the continuous series
of the product and its components at 1986 prices
(Table Vl/I), for 19501985 were compiled
separately for each main expenditure item
(consumption, capital formation, etc.) and for the
Domestic National Product  according to the
chaining of the annual quantitative changes, which
were obtained at base year prices. Due to this
chaining, the estimates of each component group of
the product do not sum up to the total expenditure
on the gross national product.

Quantitative annual changes obtained by this
method may differ from the changes obtained on
the base of weighting at preceding or current year
prices.

Private consumption estimates at fixed prices
were obtained either directly, by using data on
quantities and base year prices, or indirectly, by
adjustment 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
characteristic production branches of the various
expenditure items.

The gross capital formation estimateat 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
payments to production factors, i.e., payments of
wages and salary, interest, rent and lease fees and
net profit.

REVISED ESTIMATES
Compared to the data published in the previous

Abstract, the estimates for the years 19801987
were revised. following receipt of detailed data and
updated statistics.
a. The items of general government expenditure

were revised, following receipt of government
financial reports, including those of the
National Institutions, for the year 1987/88, and
of the local authorities for 1986/87. The
estimate of the government purchases of
services from nonprofit institutions was also
revised.

b. The estimates of increase 01 stocks were

revised. resulting from receipt of detailed data
from the Industry and Crafts Survey,
1985/86.

c. The items of imports and exports of goods and
services were revised in line with the revisions
made in the balance of payments, following
receipt of updated statistics since 1981.

Data on magnetic tape, that include about 200
annual and quarterly series of national acoounts
data as of 1950, are available by application to The
Central Bureau of Statistics.

Quarterly estimates of expenditure on the Gross
Domestic Product appear regularly in the Monthly
Bulletin 01 Statistics. 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
education are presented in Chapter XXII and on
Health  in Chapter XXIV.

Data on the expenditure of the Government,
local authorities and National Institutions by
purpose are presented in Chapter XX.

INPUT  OUTPUT
The tables present data from the InputOutput

tables for 1982/83 at current prices and at 1986
prices. The previous published table related to
1 980/81 which was an updating of the basic table of
1977/78.

Detailed explanations of the InputOutput
Tables for 1968/69, 1972/73, 1975/76, 1977/78,
1980/81 and 1982/83 .are given in the Special
Publications nos. 471, 584, 599, 623, 710, 770 and
824.

EXPLANATIONS AND DEFINITIONS
The InputOutput Tables are a system which

describes the interdependence among the
branches of the Israeli economy and the
transactions between them and the final uses. Table
VI/15 is a transaction table, which describes at
current prices of 1982/83 the interbranch
transactions of the Israeli economy and the
transaction between the branches and the final
uses. In these tables, each branch of the economy
is represented by a row and a column. The sales of
the branch (including competitive imports) for
various uses (other branches, consumption etc.)
are distributed across the row, while the

. corresponding column designates the purchases of
the branch (from other branches and from imports,
payments of wages, etc.). The. table presents the
transactions at producer prices, i.e., including
subsidies and excluding expenditure on taxes,
marketing and transport.

Classification of branches in the tables
corresponds to the Standard Industrial
Classification of All Economic Activities of the
Bureau (1970).

Direct coefficients at 1986 prices in Table VI/16
were calculated on the base of Table VI/15 data,
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is based on the Standard Industrial Classificationof
1970, with the following differences:

Agriculture. In the National Account, the
agricultural product is the difference between
agricultural output of goods defined as
agricultural produce, and inputs purchased from
other branches. The classification is by goods
and not by establishments (agricultural farms),
which are classified in the Standard
Classification of All Economic Activities by their
main activity4.

Ownership 0? dwellings. The national
product includes a special item, "ownership of
dwellings", which does not exist in the Standard
Classification. This item comprises income
deriving from housing services, and includesnet
rent actually paid as well as inputed rent due
from owner occupied dwellings, and rented
dwellings whose tenants can obtain keymoney
upon leaving.

Public and community services. This section
of the Standard Classification comprises all
public and community services, both those
supplied by general government and those
supplied on a profit basis. In the classification of
the national product, this section includes
services supplied by government, local
authorities, national institutions and private
nonprofit institutions. Services such as
education and health, supplied on a profit basis,
are included in personal and other
services.

SOURCES OF DATA AND METHODS OF
COMPUTATION

The national product was estimated by two
principal methods: The "national expenditure" and
the "national income" method. According to the first
method, the national product is obtained by the
addition of the expenditure on consumption and
capital formation, and the total value of finished
goods and services exported, after deductionof the
value of goods and services imported. By the
second, the "national income" is obtained as the
sum of factor payments, i.e., salaries and wages
and returns to capital, e.g., profits, interest
payments and rents.

Conceptually, the two methods  the "national
income" and the "national expenditure"  should,
after deduction of net indirect taxes and
depreciation, yield identical results. However, the
two estimates show 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 the

marketing of agricultural produce, data on the
production and marketing of industrial food
products and their corresponding prices. The
estimate of 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 area of residential building and
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 (like
electricity supply, personnights in hotels, visits to
cinema, hospitalization in business hospitals) are
based on the relevant quantity and price data.

The estimate of the value of the services of
nonprofit 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 analysis of 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'
expenditure is based on data obtained from the
analysis of financial and budget accounts.

Estimates of gross capital formation in fixed
assets 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

building carried out by the Ministry of
Construction and Housing;

e. Data received from governmental offices,
public institutions and major enterprises on
the extent of their investments.

Estimates on change in stocks are based on:
a. Data on quantities of stocks of agricultural

produce, 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 estimate of the change in the stocks of
diamonds is based on the difference between
exports and imports at constant prices.

The estimate of imports and exports of goods

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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c. Transactions included: in the national
accounts the current surplus is calculated
from current receipts and disbursements only.
The calculation of the overall surplus in the
government financial statistics includes also
some receipts and disbursements on capital
account.

Net private savings is defined as the difference
between private disposable income and private
consumption expenditure. It includes the savings of
households, private nonprofit institutions which
are not financed mainly by the government, and
undistributed profits of the business sector.

Savings after adjustment: the savings that result
as current surpluses in the national disposable
income account and in the general government
current account, as well as the surplus on the
differences between the receipt of transfers to
finance the defence imports and the actual defence
imports.

To cancel the impact of these differences, which
cause violent fluctuations in the saving, an
adjustment was made: the savings were computed
excluding defence imports financed by transfers
from abroad and excluding transfers from abroad
designated to finance these imports.

Surplus on current transactions with the rest of
the world is calculated as the excess of current
receipts over current disbursements in respect of
the transactions of Israel with the rest of the world.

A positive surplus of the nation means that the
national saving is higher than the domestic capital
formation, and consequently, Israel is helping to
finance (directly or indirectly) the capital formation
of the rest of the world. This is done through net
capital transfers, net purchase of intangible assets
and/or net acquisition of foreign financial assets. In
the opposite case, the deficit on current
transactions with the restof the world is a source
for financing domestic capital formation.

This concept of surplus/deficit in the account of
current transactions with the rest of the world is not
the same as the one used in the balance of
payments, where all unrequited transfers are
treated as current transfers. The national accounts,
on the other hand, distinguish between current and
capital transfers. Only current transfers are
included as part of the flows that originate the
surplus/deficit.

Financing of gross domestic capital formation:
the gross domestic capital formation is financed by
the allowances for consumption of fixed capital, the
net savings and the deficit of the nation on current
transactions with the rest of the world.

Current transfers: transfers of income that are
made from the current income of the payer and
added to the current income of the recipient for such
purchases as consumption. Transfers received
from abroad or paid abroad are converted into NIS
at the official exchange rate.

Capital transfers: transfers whichare designated
to finance investments and which are made out of
the wealth or savings of the donor, or which are

nonrecurrent for either party to the transaction.
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
pensions, as well as impositions on financial
assets, on netwealth of enterprises 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 faxes 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 surplus
of government 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 private industries and public corporations,
as well as operation deficits of the government
enterprises, such as the Israeli railways. In
addition to the direct current subsidies, this
item also includes the subsidy component 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 defined as capital transfers and
is not included in the product account.

Treatment of value added tax in the product
acoount, at market prices. The value of
domestic uses of resources  private and
general government consumption and
investment  and the value of imports,
includes net V.A.T., i.e., V.A.T. paid less V.A.T.
returned.

Treatment of net indirect taxes on imports
and exports. In the production accounts, the
imports and exports are valued using the
effective exchange rate. It means that these
flows include net indirect taxes charged on
them. Consequently the domestic product at
market prices does not include net indirect
taxes on imports and exports. In the national
disposable income, at market prices, the
income from net indirect taxes on imports and
exports are included as an adjustment flow
from abroad.

Classification ofproduct in the national accounts
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General government consumption expenditure
includes consumption expenditure by the gov
ernment, the National Insurance Institute, local
authorities, national institutions and nonprofit
institutions, where the above mentioned bodies
finance the major part of their expenditure. Their
consumption expenditure is equal to the value of
their intermediate consumption of goods and
services, compensation of employees, consump
tion of fixed capital and indirect taxes paid.
Consumption expenditure by nonprofit institutions
where the major part of expenditure is not financed
by general government is included in private
consumption expenditure.

Private consumption expenditure: the aggregate
of private consumption expenditure of households
and the consumption expenditure of nonprofit
institutions serving households, where the major
part of their expenditure is not financed by the
government.

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 expenditure of households in
the domestic market: the available detailed
statistical data relate to the combined domestic
expenditure of Israeli residents and overseas
residents. Due to the lack of detailed current
statistics on the consumption of Israelis in Israel
and abroad, the breakdown of consumption into its
components relates to the expenditure of all the
households (both of Israeli residents and of foreign
residents) in the domestic market.

Gross domestic capital formation is the sum of
gross fixed capital formation and increase in stocks.

Increase in stocks: the market value of the
physical change in: (a) Stocks of raw materials,
workinprogress and finished products held by
resident industries; (b) Emergency stocks of
important products held by the government. The
value of workinprogress of buildings, roads and
other construction 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 endof the
period, both valued at approximate average prices
ruling over the period.

Gross fixed capital formation: the outlays
(purchases and own account production) of
industries, general government and nonprofit
institutions on addition of new durable goods to
their stocks of fixed assets. Included are
acquisitions of durable goods, except land, mineral
deposits and the like, for civilian use; work
inprogress on construction projects; 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 Israel

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 imports of 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 indirect taxes are included in the value
of imports of goods and services. The value of
exports of goods and services includes other
revenue components received by the exporters.

Net factor payments to abroad: income of Israeli
residents from investment abroad, like 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
general government and the Bank of Israel, which
are defined as transfer payments.

The product of the business sector includes the
product of all branches of the economy, except
general government services, services of private
nonprofit institutions and housing services.

National income is equal to the total factor
income received by Israeli residents from
employment, entrepreneurship and property. It is
also equal to the gross national product at market
prices,after deducting depreciation and net indirect
taxes on domestic production.

National disposable income at market prices is
the sum of national income, net indirect taxes on
domestic production and on imports and exports
and net current transfers received from abroad.

Private disposable income is equal to national
income less the government sector's property
income, less direct taxes and plus net transfers to
households from the government and from
abroad.

Net national saving is the difference between
national disposable income at market prices and the
private and government consumption expendi
ture.

Net saving/deficit of the general government:
Total current saving/deficit; is the difference

between current receipts and current expenditures
of general government.

Current domestic saving/deficit equals total
current saving excluding the net flows of current
transfers and property income received from
abroad by the general government.

The results shown in the national accounts differ
from the overall surplus/deficit measured by the
government financial statistics mainly due to;
a. Different basis of registration: accrual in the

national accounts and cash flow in the
government financial statistics.

b. Coverage: in the national accounts the
definition of the government sector is broader;
it includes the government as well as other
institutions.
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CHAPTER V. IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS
DEFINITIONS AND SOURCES

See Chapter IV  Migration.

METHODS OF COMPUTATION AND ESTIMATIONS
As of 1974 the age of immigrants has been

computed according to the date of birth and of
immigration (day, month and year), and the age of
the immigrant on the day of his immigration. Until
1973, the age was computed as the difference
between the years of birth and immigration,
irrespective of day and month of birth and
immigration.

Table V/1 includes "illegal immigrants",
immigrants and all tourists who remained in the
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 for 19481949 are
according to continent of birth only.

IMMIGRANTS WHO LEFT ISRAEL
Tables V/10 and V/1 1 present selected data on

immigrants aged 18 and over who immigrated

between 1969 and 1987 and were out of the country
one year or 3 years after immigration.

Data for immigrants of 1 9691 982 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

19841987 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
surveryed because of absence and for whom it was
found that they had left Israel not on excursions,
visits of relatives etc., according to information from
relativesor from the absorption authorities in Israel.

Data according to the Border Control File refer to
persons for whom it was found that one or three
year after immigration they were abroad for at least
three months.

The followup of immigrant movements
according to the Border Control File makes it
possible to investigate the relation of the
whereabouts of immigrants (Israel or Abroad) and
duration of stay one year after immigration  to their
whereabouts 3 years after immigration.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
416 Immigration to Israel 1948  1972 Part I

489 Immigration to Israel 1948  1972 Part II

637 Immigrants from the United States and
Canada (who arrived between 1969/70 and
1973/74)

652 Immigrants form Latin America, One Year and

Three Years after Immigration (immigrated
1969/70  1973/74)

771 Immigrants of the seventies  The First Three
Years in Israel

833 Immigration to Israel 1987
846 Immigrants from U.S.S.R. 19701983

CHAPTER VI. NATIONAL ACCOUNTS

DEFINITIONS2
Gross domestic product at market prices3■. the

market value of the product, before deduction of
provisions for the consumption of fixed 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, and net exports of goods and
services.

Gross national product at market prices is equal
to the gross domestic product at market prices plus
net factor incomes received from abroad.

2 united Nations: A System 01 National Accounts. Studies in Methods. Series F. No. 2, New York, 1968.
3 The definition 01 the product at market prices differs Irom the U.N. definition in that it excludes net taxes on imports and includes

other revenue components received by the exporters.
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These estimates are based on actual returns of
those residents till the date of the estimate and on
patterns of returning residents of those who
departed in previous 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 01
residents who departed in various years and who
have been abroad continuously for periods of 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; see Table IV/4)
and those who returned to Israel in 1985 who had
been abroad for two years or more (11,100 persons;
see Table IV/4).

The calculation of rates is based on average
population in each of the periods in which the
additions were created.

The lower part of Table IV/5 presents cumulative
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
periods of time, as stated in the heading of the table,
after subtraction of those who returned.

For example: by the end of 1985 the net
cumulative number of residents who departed
between 1948 and 1983 and who had been abroad
continuously for two years or more, amounted to
about 303,400.

The numbers in Tables IV/3, IV/4 and IV/5 donot
include residents of East Jerusalem departing
abroad via the Jordan Bridges and potential
immigrants. On the other hand, the number of
residents staying abroad include also persons
deceased abroad, and returning residents include
also Israelis who live permanently abroad and come
to Israel for visits only.

Age of residents and tourists was computed
according to the difference between the year of birth
and the year of passing the border, without
considering the month of birth or of passage.

EXPLANATIONS AND SOURCES
Persons entering 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
(immigrant, potential immigrant, resident, tourist
etc.); according to the count of these forms, the
number of persons entering and leaving, by type, is
reported. The details in the forms serve as the base
for compiling 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 XVIII  Transport and
Communication; see introduction to that chapter.

Table IV/1 includes data 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 temporary resident to immigrant or
potential immigrant.

Tables IV/36 do not include movement of
residents of East Jerusalem and potential
immigrants; hence the difference between these
tables and Tables IV/1 andIV/2, which include these
movements.

More details on the sources of data on
movements of tourists and residents appeared in
the publications on tourists in the Bureau's Special
Series.

Data on passenger movement by sea and air
and on charter flights appear in Chapter XVIII 
Transport and Communication, Tables XVIli/8,
XVIII/11 and XVIII/12.

Data on tourist movement in Hotels and on
income from tourists are presented in Chapter XVII
 Commerce and Hotels, Tables XVII/3 ff.

SELECTED PUBLICATIONS
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489 Immigration to Israel 1948  1972 Part II

686 Survey of Tourists and Residents Departing
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833 Immigration to Israel 1987
813 Tourism 1985 1986
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according to birth and decease date (day, month
and year), and the age refers to years completed on
the deceased's last birthday. For marriages,
divorces and mother's age at birth, age is calculated
according to year of birth and it is assumed that the
date of birth is the 1 st July. Hence, if the event took
place inthe 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 first half of the year, the age is
equivalent to the said difference less one.

The average age is:

Ixfx
~Ul + 05

where:

x=age
/x= number of cases at age x.

Since the age relates to the last birthday, i.e., the
full number of years reached, half a year should be
added to the average age. For example, the age of
21 years refers to all those who reached the full age
of 21 but have not yet reached the age of 22 so that
their average age is 21.5.

All rates, averages, etc., that are based on 510
cases. are printed as )..(.
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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.

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 ז0 potential immigrant visa
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 Ministry of
the Interior in June 1969. Potential immigrants are
not Israeli citizens nor permanent residents.

Movement01 potential 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.

Cruise passengers: visitors on a cruise for a day
or two, who, in most cases, spend their nights on
board.

Tourist who changed his status to potential
immigrant or immigrant: a person who entered Israel
as a tourist, and during his stay in the country
applied for, and received, the status of an immigrant
or potential immigrant (see Chapter V).

As of 1970, the tables include movement of
residents 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

number of residents who departed in 19841988
and who will not have returned within one year.
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are included as of 1973, as well as marriages and
divorces and as of 1982, the Druze of the Golan are
included.

Until 1962, data on births and deaths, infant
deaths and stillbirths were recorded according to
the year of registration, and as from 1 963 according
to the year of occurrence.

Between 1957 and 1959, in 1975 and in the first
half of 1976 the data on births were computed from
a 50o/> sample.

Till 1984, each vital statistics event, in which
religion was not known, was included among "Druze
and others". As of 1985, such events have been
included in the total only.

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
comparison. The ninth edition of 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: bitrh of a foetus after a pregnancy of
28 weeks at least or weighing 1,000 gr and over,
that does not show the above signs of life.

Population group and religion: see introduction
to Chapter //  Population.

Infant: a newborn who has not yet completed
one year of life.

Type of locality. Vital statistics data since 1983
are presented according to the new classificationof
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
nonJewish population were corrected and, in
consequence, also data for the total population.
This should be taken into account when making
comparisons of rates prior to 1983. To facilitate
comparison, rates in Table HI/1 are presented
according to both current estimates and census
population; birth rates are so presented also in
Tables 111/16 and 20.

Vital rates are per 1 ,000 persons of the average
permanent population, unless otherwise stated.

Rates of infant deaths and of stillbirths are per
1,000 livebirths, but till 1979, the infant mortality
rates of the Jewish population were calculated per
1,000 live infants (including infants of immigrants)
according to a monthly life table.

Specific birth rates. The number of births for
mothers of a certain age is divided by the average
permanent population of females of that age group.
Computations in this Abstract are based on 5 year
age groups: In the age group up to 19  per 1 ,000
women aged 1519; in the age groups of 40 and
over (in Tables 111/19, 20 and 23) fertility was
computed per 1,000 women aged 4044; in Table
III/24, this group was divided in two  women aged
4044 and 45 and over, the fertility for the last being
computed per 1,000 women aged 4549.

The general 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 groups of five 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 average 48.5o/o of
the total number of births.

The net reproduction rate takes into account the
mortality of females up to the age of 49 and is
therefore always slightly lower than the gross
reproduction rate.

Tables 111/2122 present data on an actual
followup of a cummulative rate of births to groups
of years of marriage. In these tables, "years of
married 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  mx (the number of deaths at a certain
age divided by the average population of that age).
This method is based on the assumption that the
mortality rates for each age and sex group of the
population in a given year will remain constant.

The following values were calculated from the
Life Tables:

|(X) = the number of survivors per 1 ,000 births for
selected ages,

e(X) = the life expectancy of selected ages, i.e.
the average number of years of life a person may
expect to live at a certain age (x).

Age computation. For deaths, age is calculated
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CHAPTER III. VITAL STATISTICS
SOURCES AND EXPLANATIONS

Data on marriages and divorces are based on the
details appearing in marriage and divorce
certificates.

Marriage certificates of Jews are filled out by the
persons authorized to perform marriages and
divorce certificates  by the competent rabbinical
courts.

Marriage and divorce certificates of Moslems
and Druze are submitted by the Sharia Courts, and
of Christians by the competent officiating
ministers.

Marriages of Israelis with brides or bridegrooms
from Judea, Samaria and the Gaza Area were
included in data on Israelis, if these marriages were
registered in Israel. NonJewish brides from Israel
who married bridegrooms from those areas were
not included between 1967 and 1976.

Data on marriages, divorces, births and deaths
among the Druze population in the Golan
SubDistrict are incomplete.

Due to problems in the definition of the Bedouin
population and their location in the south, rates for
the Bedouin are not presented separately (see
introduction to Chapter II  Population and
localities).

Births and deaths. Data are obtained from the
forms "Notification of Live Birth", "Notification of
Death" or "Notification of Stillbirth". The Population

Hebrew only.

Registration Ordinance 1965 requires that the
person in charge of the institution where the birth
took place, the parents of the child born or the
doctor or midwife if the birth occured elsewhere,
notify the Ministry of Interior within 10 days of the
date of birth. Notification of death must be made
within 48 hours after the death by the person in
charge of the institution in which the death took
place, the physician issuing the death certificate or
any person present when there was no physician.
Details on the sources were published in Special
Series no. 800.

Data on deaths include  beside permanent
residents and potential immigrants  also cases
among tourists and temporary residents in Israel
but not among Israelis abroad.

Prior to 1962, births and deaths among the
Bedouins in the South were not included in Table
HI/1. The vital statistics rates were accordingly
computed until then after deduction of the number
of Bedouins from the total population. Bedouins in
the South 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 1 967, about 2,450 in 1973,
and about 360 in JuneSeptember 1982 (but they
were considered in Table 11/2 on the sources of
increase of the population).

As of 1970, births and deaths in East Jerusalem
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division into 15 subdistricts, a more detailed
subdivision was made into 45 natural regions. Each
natural region is part of one subdistrict or, in some
cases, is identical with a whole subdistrict or
district.

Natural regions are continuous areas, as far as
possible homogeneous in their physical structure,
climate, soil, and in the demographic, economic and
cultural characteristics of their population.

Municipal status of localities:
Municipality relates only to one locality.
Local council relates only to one locality.
Regional council relates to a number of

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 Census of
Population and Housing, 1972 are based on the
Census results and on the changes occuring
annually.

Components of increase. Beside the above
mentioned components, migrants and their
characteristics are included in Internal Migration.

INTERNAL MIGRATION
The data on internal migration between localities

are taken from processings of the change of
address reported to the Central Population Register
of the Ministry of the Interior. The large number of
cases, where the locality of exit is not known, stems
from the fact that the addresses of many immigrants
were not registered on their 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".

As of the end of 1981, change of address has
been registered according to notification of births,

issue of passport and application for identity card,
besides the usual notification on change of address
by residents. This caused a remarkable increase in
the number of changes in 1982, and one should be
cautious in comparing data with previous years.

HOUSEHOLDS
DEFINITIONS

A household (excl. families in Qibbuzim) is
defined as a group of persons living in one flat
permanently and preparing their meals in common
most days of the week. A household may include
one person or more who are not relatives.

Size of 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 sake of continuity of the series and data
comparison, data for 1975 were reprocessed.

In 1985, population estimates were updated
according to the findings of the 1983 Census. To
make possible the continuity of series and
comparison of data, some 1985 data were
reprocessed.

The definition of the population of households
was also adjusted to the census findings: asof 1985
households in Qibbuzim, institutions and Bedouin in
the South who do not live in localities have not been
included. For the structure, organization and
implementation of the surveys, for the new
sampling and weighting method and updating of
population estimates see introduction to Chapter
XII  Labour and Wages.
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deaths and the migration balance are subtracted.
By adding the balance of additions and subtractions
to the base, the estimate of age groups for the end
of the year is obtained.

Projection 01 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 hypotheses of the total fertility (see
introduction to Chapter III) and the migration
balance.

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 groups, through length of life of Jews
exceeds somewhat that of NonJews.

For more details, see Population Projections in
Israel till 2070 no. 828 of the Special Series (see list
below(.

GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTION OF THE

POPULATION

DEFINITIONS
Locality is a permanently inhabited place

fulfilling the following three requirements:
a. It is inhabited by 20 or more permanent

residents (until the 1961 Census  10 01 more
residents);

b. it has its own administration;
c. it is not officially included in another locality.

Localities are divided into Jewish and
nonJewish, according to the majority in the
population of the locality. In most localities, there is
a large majority either of Jews or of nonJews.

There are seven urban localities, defined as
"mixed", with a large majority of Jews, but with a
considerable minority of nonJews: Jerusalem, Tel
AvivYafo, Haifa, Akko, Ramla, Lod,
Ma'alotTarshiha. Since the 1983 Cenus the
number of 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 localities, but in the total localities they
were included only once.

Israeli localities in Judea, Samaria and Gaza
Area, are included in the list of localities  their
population included  detailed by type of locality.

Type of locality (new classification): after the
1983 census, definitions were changed and tables
in this Abstract are presented according to the new
classification (the differences were presented in
detail in Publication No. 3 of the Census series  see
list below).

Current and permanent type of locality: since the
1 983 Census, there are many localities for which the
classification by typewas changed  between urban
categories or from rural to urban  because their
population growth exceeded 2,000 residents. In

tables II/6, 11 and 19, 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
populations number 2,000 inhabitants and over and
are classified by size.

Rural localities include all localities with a
population of up to 2,000 (even if not
agricultural).

Rural localities are subdivided as follows:
moshav is a rural locality, organized as

cooperative, where the purchase of agricultural
equipment and the marketing of produce are
collective, but consumption and most of the
production are private;

collective moshav is a rural locality, where in
addition to the cooperative characteristics of the
moshav, the production is collective and only
consumption is private;

qibbuz is a rural locality where both production
and consumption are collective;

institutional locality is an institution which has
the characteristics of a locality and is not included
in the administrative boundaries of another
locality;

other rural locality: a locality numbering less than
2,000 residents and is not included in other types of
localities. Rural localities 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
establishments for a number of localities in the
vicinity.

Bedouin tribes: the Bedouin mainly in the Negev
and Galilee, who do not live in localities (since the
1 983 census, they have been included among "living
outside 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).

Due to deficencies in updating marriages,
divorces, etc., in population estimates of the
Bedouin in the South, and since they mark the name
of the tribe in the notification of birth instead of the
locality in which they live, there are difficulties in
compiling the population estimates. Since the
Bedouin tribes are considered as "living outside
localities", the above said difficulties caused
registration of leaving of localities, excessive
registration of births among those living outside
localities and unreasonable birthrates and age
composition. Consequently, age distribution of
Bedouins was not presented in the Abstract.

District and subdistrict were defined according
to the official administrative division at the time of
the 1983 census. In 1982, the Golan Subdistrict
was added and included in the Northern District.

Natural region. Within the frame of the official
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CHAPTER II. POPULATION

NATIONAL POPULATION
ESTIMATES

DEFINITIONS
De jure population includes residents and

potential immigrants living permanently in the
country and permanent residents absent from the
country for less than one year at the time of the
estimate.

The components ofchange in the population are
as follows: Natural increase (births less deaths) and
migration balance, immigrants and potential
immigrants, tourists who changed their status to
immigrants or potential immigrants, persons
entering for reunion of families, returning potential
immigrants, permanent residents returning to Israel
after a stay for more than 12 months abroad and
immigrating citizens (see alsoChapter IV  Migration
and Tourism). 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 scarcity of data, population is
broken down by "Jews" and "NonJews  thereof:
Moslems".

The age of a person is the number of whole
years at the estimation date.

Countryof origin of born abroad  the country of
birth, and of Israel born  father's country of birth.

METHOD OF COMPUTATION AND SOURCES
Basis of the population estimates. The estimates

until the Census of 22 V 1961 relate to the de facto
population and are based on the Registration of
Population of 8 XI 1948, and from the 1961 Census
on, the estimates relate to the de jure population.

From 1972 through 1982, estimates are based on
the Census of Population and Housing which was
conducted in 1 972. As of 1 983, estimates are based
on the results of the census which was held on 4 VI
1983.

As of 1967, the population includes the
residents of East Jerusalem and as of 1969,
potential immigrants. 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
estimates and consequently, served as the basis of
the estimaes. The 1 972 results were adjusted to the
current estimates, because of deficiencies in the
number of children. The results of the 1983 census
were by 42,520 persons lower than the current
estimates. After evaluation of the results, the
population was increased by 21 ,000 persons, as the
base of estimates. 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 byabout4,000 persons
(especially Moslems), and the 1972 Census results
were lower by 5,000 (especially Christians). In the
1 983 Census, results were by about 1 0,000 persons
lower as regards the Moslem population. After
evaluating the results, the results were increased by
5,000 persons as the base of estimates.
Consequently, there are discontinuities between .

estimates for the end of 1960 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 estimate of age composition, for the end of
a given year, is based on the estimate by age for the
end of the preceding year, after moving up all ages
byone year. To this base, the births, and immigrants
by age (of the year estimated), are added, and

FERTILITY ASSUMPTIONS AND MIGRATION BALANCE FOR THE VARIOUS PROJECTIONS (19862010(

ChristiansMoslems and DruzeJewsProjections and assumptions

Projection. A (low(

2.2 )no change(From 5.0 to 2.5 in 2006From 2.8 to 2.1 in 2001Total fetrility
NoneNone5,000Annual migration balance

Projection B (medium(

2.2 )no change(From 5.0 to 3.0 in 2006From 2.8 to 2.4 in 2006Total fetrility
NoneNone0)10,000 immigrants lessAnnual migration balance

10,000 staying aborad(
Projection C (high(

2.2 )no change(From5.0to3.5in 20102.8 )no change(Total fertility
NoneNone5,000+Annual migration balance
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quarrying or vehicular movement on unpaved ways.
Units of measurement. Air pollution is quantified

in kilograms, tons or thousands of tons.
Concentrations 01 air pollutants are measured in
micrograms (millionths of a gram) of the pollutant to
a cubic metre of air.

Standards. It is customary to list those materials
which are considered to be air pollutants and to
specify the permitted concentrations. These lists
are entitled "Standards of Ambient Air Quality". Two
standards are recognized:
1. The Statistical Standard (or 99o/o Standard),

which is the maximum concentration of an air
pollutant permitted, 99o/o of the time.

2. The Absolute Standard (or 1 00o/o Standard),
which is the maximum concentration of an air
pollutant permitted at all, a greater concentration
never being allowed.
Space Heating is heating of spaces, (rooms,

halls, corridors and suchlike), in residential building
and other places.

SOURCES AND METHODS OF CALCULATION
Emission of air pollutants. Calculation of the

quantities of emissions are based upon:
1 . data of the Central Bureau of Statistics on the

annual quantities of various types of fuel which
are required by the annual kilometrage of various
types of vehicles;

2. "on the emission factors of air pollutants,
(according to the listing of the Federal Authority
for Protection of the Environment in the U.S.A. 
updated for 1986).
The Emission Factor for any given human activity

requiring fuel of a known type is the characteristic
relationship between the quantity of pollutants
emitted to the air and the quantity of fuel consumed
from stationary sources (industry, households,
etc.), or from mobile sources (the distance travelled
by the vehicles).

The estimates on quantities of emission of air
pollutants were prepared in the Ministry of
Environment. The indices for each pollutant are in
terms of mean kilograms per head of population
and the mean quantity of air pollutant in tons per
square kilometer. These were all calculated by the
Central Bureau of Statistics.

Concentrations of Air Pollutants. The source of
these data is the network of Monitoring Stations
which regularly, throughout the year, monitor
concentrations of air pollutants by means of special
instruments (detectors(.

The data on concentrations of air pollutants
were collected from 9 monitoring stations in urban
regions of various kinds, an urban shopping centre,
an urban industrial estate, an industrial suburb and
a residential suburb  in cities: Jerusalem (station in
the Russian compound); Tel AvivYafo (near to the
City Hall); Haifa (Talpiot Market); Petah Tiqwa (near
to the Central Bus Station); Ashdod (Yavne area);
Hadera (the stations in Bet Eliezerand Emek Hefer);
Netanya (North Netanya); Beer Sheva (near to the
University).

These stations are managed by the municipal
local authorities and the centre of the network is in
the Ministry of Environment in Jerusalem.

The calculation of data was done in the Air
Quality Section in the Ministry of Environment, on
the basis of reports from the aforementioned
monitoring stations.

The data are based on day by day records
registered every 5 minutes, from which means are
calculated for every half hour. These daily records
reach the Ministry of Environment which processes
the data by computer, to obtain the following values:

The mean obtained by averaging the daily levels
recorded during the year.

Maximum value for 24 hours. The maximum daily
value recorded during the year.

Maximum halfhour value. The maximum
halfhour value recorded during the year.

For further details of air pollutants, definitions,
and sources for methods of calculating data, see
"Emissions and Concentrations of Air Pollutants in
Israel, 19841987", published intheMonthlyBulletin
of Statistics  Supplement, No. 12 1988.

LIMITATIONS OF THE DATA
1 . The data on quantities of air pollutants emitted
include only those due to the combustion of all
types of fuels and do not include quantities of
pollutants emitted into the atmosphere in other
ways (as a result of industrial or natural
processes). But the lion's share of air pollution is
caused by fuel combustion.

2. The data on concentrations of air pollutants
include only some of the monitoring stations in
the country. For some of the pollutants there are
no data for all of the period (19871988).

3. Some monitoring stations operated only partly
during certain periods. Data of stations which
operated for less than 35o/o of the time are
presented inbrackets and should be approached
with considerable reservations.

SELECTED PUBLICATIONS
CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961

Nos. 1, 6, 10, 14, 20 15
CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1972

Nos. 3, 5, 8
CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1983
2 The GeographicalStatistical Division of

Urban Localities in Israel
6 List of Localities, Geographical Information

and Population  1948, 1961, 1972, 1983
Classification of Geographical Units according
to the SocioEconomic Characteristics of the
Population

TECHNICAL Sf/?/£S
56 List of Localities, Their Population and Codes

31 XII 1988
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INTRODUCTION TO THE TABLES

CHAPTER I. AREA, CLIMATE AND ENVIRONMENT

AREA1
Data on the areas of districts and subdistricts

relate to the 1949 armistice line and to the
international border with Egypt and include East
Jerusalem and the Golan. Data are also givenon the
land area of natural regions in each subdistrict, as
well as the surface area of lakes.

Data were supplied by the Survey of Israel.
Data on East Jerusalem were supplied by the

Ministry of the Interior.

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 I/2
according to rain years.

Averages of temperature and humidity over long
periods refer, in most 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.
Except for 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 in Jerusalem refer to
center of town.

The data were obtained from the Meteorological
Service.

GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF
METEOROLOGICAL STATIONS

COASTAL REGION

Akko, plantations: 35o06'E; 32O56N; 20m.
Even Yizhaq: 35o04E; 32O33'N; 180m.

Tel Aviv, Sede Dov: 34C47'E; 32o06'N; 4m.
Ben Gurion Airport: 34O54'E; 32o00'N; 50m.
Bet Dagan, met. station: 34O49'E; 32"00'N; 30m.

HILL REGION
AND INLAND VALLEYS

Har Kenaan: 35o30'E; 32O58'N; 934m.
Ramat David, Qibbuz: 35O11'E; 32"40'N; 50m.
Nablus: 35O15'E;32O13 N; 550m.
Jerusalem, Airport: 35O13'E; 31O52'N; 757m.
Bet Jimal: 34O59'E; 31O43'N; 360m.
Beer Sheva: 34O48E; 31O15'N; 280m.

JORDAN RIFT AND ARAVA
Kefar Blum: 35O36E; 33o10N; 75m.
Massada: 35O36'E; 32O41'N;  190m.
Tirat Zevi: 35O32'E; 32O25N;  220m.
Elat: 34O57'E; 29'<33'N; 12m.

ENVIRONMENT
It is customary to include among air pollutants
gases added to the atmosphere as a result of
human activity. This addition, when it exceeds a
certain concentration, causes environmental
damage and harms man.
The data on air pollutants were prepared principally
by the Ministry of Environmental Quality in
cooperation with the Central Bureau of Statistics,
and include:
1. national estimates on quantities of pollutants

emitted into the atmosphere during the years
1980 and 1988 (Tables I/79);

2. data on concentrations of air pollutants in the
atmosphere, in various regions of Israel, during
the years 19841988 (Tables 1/1011).

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Air pollutants include principally gases emitted

into the atmosphere at the time of incomplete
combustion of hydrocarbon fuels (petrol, kerosene,
distillate fuel oil, liquefied petroleum gas,
bituminous coal, etc.). Among these, one must
mention sulphur dioxide, carbon monoxide, nitrous
oxides (nitrous monoxide and nitrous dioxide), and
visible smoke consisting of burnt fuel particles
(hydrocarbons) and lead particles. Also included in
the list of polluatants is the gas ozone which is
produced in the atmosphere by chemical reactions
of hydrocarbons and nitrogenoxides to solar
radiation. Similarly included in the list of air
pollutants are particles of floating dust caused by
sand storms or human activity, the cement industry,

Cf. Also "Area, Population and Population Density of Localities and Statistical Areas in Censuses of Population and Housing 1972
and 1 983, in Monthly Bulletin of Statistics  Supplement, No. 2, 1986.

)15(



PUBLICATIONS SPONSORED BY THE PUBLIC ADVISORY COMMITTEE FOR STATISTICS

Publications sponsored by the Public Advisory Committee lor Statistics.

 PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA: Five volumes have
appeared, for publications which appeared in the years 19651973.

 INDEX TO PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA WHICH
APPEARED IN 19651973

OTHER PUBLICATIONS:

These are publications which do not belong to any of the above mentioned series, but are quoted in the
Abstract's chapters, according to subject.
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PUBLICATIONS OF THE BUREAU

Detailed list of publications (except periodicals), appeared at the end of the introductions to the chapters
of Abstract no. 261975, according to subject; ever since, the most recent publications in the series appear
at the end of the introductions.

An updated list of selected publications appears in each publication of the Bureau.

The Publications of the Bureau appear in the following series:

A. STATISTICAL ABSTRACT OF ISRAEL  appears annually.

B. SOCIETY IN ISRAEL  Statistical Highlights: 2 volumes have appeared: 1976 and 1980.

C. PERIODICALS

 Monthly Bulletin of Statistics  containing current data. In theSUPPLEMENT io the Bulletin, results of annual
surveys, of other special researches, etc., are published.

 Price Statistics Monthly  in Hebrew only, with a summary in English.
 Foreign Trade Statistics Quarterly. In addition. an annual summary is published in two volumes  Imports
and Exports. including commodities detailed by countries and countries by commodities.

 Tourism and Hotel Services Statistics Quarterly
 Agricultural Statistics Quarterly
 Quarterly Transport Statistics
 Judea, Samaria and Gaza Area Statistics
 New Statistical Projects and Publications in Israel  a quarterly abstract of statistical investigations, by
branches of government and public institutions, comprising ongoing research and published results.

D. SPECIAL Sf/7/£S

In this series, results of annual surveys. special and other researches which were carried out by the
Bureau, or in cooperation with other institutions, are published. To date, about 860 publications have
appeared in this series.

E. PUBLICATIONSOF CENSUSES

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961  42 volumes have appeared.

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING (IN THE ADMINISTERED
TERRITORIES AND IN EAST JERUSALEM) 1967  7 volumes have appeared.

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1972  17 volumes have appeared.

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1983  23 volumes have appeared so far.

CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965 13 volumes have appeared

CENSUSOF AGRICULTURE 1970/71  7 volumes have appeared.

AGRICULTURAL AND RURAL CENSUS 1981  2 volumes have appeared.

F. TECHNICAL SERIES

In this series. methodological publications are published. containing descriptions of survey methods,
classifications of economic branches (no. 46), occupations (no. 38). Analysis of Seasonality and Trends
(no. 39) and lists of localities, etc. So far, 56 publications have appeared.
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PREFACE

This is the fortieth in the series of Statistical Abstracts published by the Bureau, since
the foundation of the State of Israel. Like its predecessors, it presents concise
quantitative data on the population, economy and society in Israel. The data collated
in the Abstract are intended to serve the policy makers, the planners, the researchers
and the public in general  in Israel and abroad. Most of the current series presented
in the Abstract are updated to the end of 1988. It also presents a historical Summary
Table for the period between 1950 and 1988, which shows the main developments in

most fields since the establishment of the State.
Besides the current data, mention should be made of some series added to the

present Abstract, including for the first time, data on the quality of the environment,
the ages of those who changed residence, immigrants who left Israel, and other
series. Among the data on National Accounts, are presented for the first time data
on savings by sectors (Government, private and overseas). In the field of educational
data, the results of a survey on advisory and cultural services for pupils are presented
and, after an interval, new data are presented on the results of the Matriculation
Examinations. In addition, the data on recipients of first degrees from nonuniversity
courses have been expanded. In the chapter concerning the work of the Knesset,
detailed data are presented on motions to the agenda and interpellations by members
of the Knesset.

The material for the Abstract was prepared in the various units of the Central Bureau
of Statistics, based on surveys, censuses and similar investigations which the Bureau
carries out. Part of the information presented in the Abstract is from data collected by
government ministries, state and public institutions and processed by the Bureau.

This year too, Mr. Zeev Krischer was in charge of the subject editing. The editing
and publishing was carried out by Mr. Menahem Saraf, aided by the staff of the
Publication Section of the Bureau. This year, the "Keterpress Enterprises" of Jerusalem
did the typesetting and printing.

To all those who contributed to the production of the Abstract, the Central Bureau
of Statistics expresses its appreciation and thanks.

Prof. Moshe Sicron
Government Statistician

Jerusalem, 1989
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Includes lists G and D3.810First



וגיל מין משפחתי, מצב דת, לפי ומעלה, 15 ב/23.בני לוח
TABLE II/23.POPULATION AGED 15 AND OVER, BY RELIGION, MARITAL

STATUS, SEX AND AGE
Average 1987 ממוצע

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

FemalesנקבותMalesזכרים

Tin*Ageלאnnxלאקבוצת
הכלגיל הכלD'j7mnרווקיםרווקיםםך nipinngroupרווקותרווקותסך and
TotalNeverEverPercentTotalNeverEverPercentreligionודת

marriedmarriednevermarriedmarriednever
marriedmarried

הכל 1oTotal
הכל 1,457.6465.6992.031.91,505.9355.41,150.523.6TOTALסך
1519203.9202.81.1995194.1183.011.194.31519
2024182.5151.830.683.2170.492.278.254.12024
2529163.463.799.739.0161.532.2129.219.92529
3034159.722.0137.813.8161.616.4145.110.23034
3539149.78.6141.15.7152.210.6141.67.03539
4044111.23.9107.33.5114.46.3108.15.54044
454984.22.481.82.987.53.484.23.94549
505482.02.379.72.887.72.585.22.95054
555973.52.071.42.783.22.081.12.45559
606468.01.866.22.784.81.783.02.06064
65+179.54.2175.22.3208.65.0203.52.465+

Jewsיהודים
הכל 01,234.9374.4860.530.31,284.0283.51,000.522.1Totalך
1519157.3156.80.499.7149.7144.55.396.51519
2024141.9121.820.185.8131.475.455.957.42024
2529132.153.678.540.6130.425.2105.219.32529
3034135.719.4116.414.3137.613.3124.39.73034
3539131.97.7124.25.8134.48.9125.56.63539
404495.43.491.93.698.85.093.95.14044
454971.52.169.42.975.62.573.13.34549
505472.12.170.02.977.31.975.42.45054
555966.11.964.22.974.61.573.12.05559
606463.01.761.42.778.31.476.91.86064
65+168.03.8164.22.3196.04.0192.02.065+

Moslemsמוסלמים
הכל 167.168.998.141.2164.153.4110.7325Totalסך
151937.236.70.598.735.330.64.786.71519
202431.822.98.972.030.812.618.240.92024
252923.86.617.327.623.55.118.421.72529
303417.81.516.38.417.72.215.512.43034
354424.50.823.63.324.01722.37.13544
455416.20.116.01.215.20.714.64.64554
55648.10.18.11.29.80.39.43.15564
65+7.80.17.61.37.80.27.62.665+

Christiansנוצרים
הכל 7033.773S19.940.936.812.324.633.4Total
15194.94.90.0100.04.84.60.295.81519
20244.94.50.491.84.72.81.959.62024
25294.32.41.955.84.71.33.427.72529
30343.90.83.12054.10.73.417.13034
35445.90.55.58.56.31.05.415.93544
45544.40.24.24.55.00.84.316.04554
55642.90.22.76.93.80.53.313.25564
65+2.40.32.112.53.50.72.820.065+

ואחרים Druzeדרוזים and others
■ הכל 21.98.413.538.420.96.214.729.7Totalסך

15194.54.30.295.64.33.30.976.71519
20243.92.61.366.73.61.52.141.72024
25293.21.12.134.42.90.62.320.72529
30342.40.32.112.52.20.31.913.63034
35443.20.13.13.13.00.32.810.03544
45542.00.02.02.20.12.04554
55641.30.01.31.50.01.55564
65+1.40.01.41.20.01.265+
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